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Úvod 

 
„Duše napomáhá tělu; je to jediný pták, který klec podpírá.“ (Victor Hugo) 

 

 Šíření drogové závislosti a trestná činnost spjatá s návykovými látkami, zejména 

pak jejich výroba a distribuce, činnost páchaná pod vlivem těchto látek nebo za účelem 

jejich opatření, jsou nezanedbatelně provázeny řadou dalších negativních průvodních 

jevů. Uspěchaná a stále složitější doba vzbuzuje pocit nejistoty, ze které řada mladých 

lidí uniká do zdánlivě jednoduššího světa drog. Již na počátku 60. let minulého století 

OSN uznává, že „toxikomanie (používání omamných látek) je pohromou 

pro jednotlivce a je hospodářským a sociálním nebezpečím pro lidstvo.“
1
 

Všudypřítomnost drog odpradávna postihuje národy bez ohledu na státní hranice, a tak 

představuje závažný celosvětový problém
2
. Není novinka, že konzumace drog 

deformuje sociální chování, spouští či stupňuje psychické poruchy, přináší další 

zdravotní rizika a onemocnění, finančně zatěžuje jedince i veřejné rozpočty 

a v neposlední řadě narušuje bezpečnost a veřejný pořádek. Neoprávněné nakládání 

s narkotiky živí korupci a organizovanou trestnou činnost, je tedy spolu s alkoholismem 

považováno za významný kriminogenní faktor. Nejtragičtějším následkem s ohledem 

na zásadní právem chráněný zájem na ochraně života a zdraví člověka je nepochybně 

smrt. Nadosobní ideály humanismu a solidarity vytlačuje důraz dnešní doby 

na individuální rozvoj a hromadění materiálních statků. Dochází tak k degradaci 

morálních zásad, životních jistot a separaci jedinců v malých skupinách. Nešťastné 

důsledky zneužívání drog připomínám kvůli obavám ze zlehčování tohoto problému 

některými politickými „elitami“ či jinými příznivci tzv. legalizace určitých drog. Už jen 

                                                 
1
 Preambule Jednotné úmluvy o omamných látkách ze dne 31. března 1961, vyhlášené pod č. 47/1965 Sb. 

Dostupné také z UNODOC <http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf >  
2
 JELÍNEK J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, 

s. 702. 
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spojování drog s přívlastkem rekreační
345

 shledávám neuváženým. Domnívám se, že 

výraz takřka propagačního charakteru ve spojení s drogou balancuje na hranici morálky 

a může oslabit racionální tendence v této oblasti. Uvedené trendy a reálné hrozby 

v zájmu ochrany zdravého rozvoje společnosti, jehož imanentní složkou je člověk 

nadaný svobodnou vůlí a rozumem, nikoli různou mírou podřízená bytost, případně 

osoba z drogové závislosti profitující, vyzývají svěřenou státní moc k účinné regulaci 

nežádoucího nakládání s drogami. Nelze přehlížet závažnost, trvalost a podle mého 

mínění nedostatečnost opatření v boji proti šíření drog. Moderní společnost se ruku 

v ruce s drogovou scénou vyznačuje dynamickým vývojem, na který nejen výzkumy, 

ale i národní strategie a jiná opatření protidrogové politiky reagují až se značným 

zpožděním
6
. Prostředky, kterými společnost brojí proti sociálně patologickým projevům 

zneužívání drog, z nichž nejnebezpečnějším je trestná činnost sama,
7
 často selhávají 

i v moderních právních řádech, a proto je třeba volit komplexní řešení s důrazem 

na preventivní působení na uživatele, včetně těch potenciálních, a tím i na ostatní členy 

společnosti.          

 Vzhledem k předpokládanému rozsahu mé diplomové práce neaspiruji na podání 

vyčerpávajícího výkladu o drogách, jejich uživatelích, historii, obchodování s nimi či 

jejich právní úpravě. Na následujících řádcích se budu snažit vytvořit reálný obraz 

o stavu drogové problematiky České republiky především v kontextu evropském. 

V první kapitole přiblížím základní terminologii, kterou považuji za nezbytný 

předpoklad uchopení problému. Druhá kapitola předkládá možnosti klasifikace 

dostupného spektra drog, včetně jejich základní charakteristiky, výskytu a jejich účinků. 

                                                 
3
 Prezident Spojených států Obama v rozhovoru pro televizi ABC prohlásil: "Z hlediska priorit nedává 

smysl, abychom se zaměřovali na rekreační uživatele drog ve státech, které stanovily, že to je legální. 

Máme důležitější problémy. Federální vláda má již tak co dělat při stíhání zločinnosti." Prvně se tak 

postavil k legalizaci marihuany v listopadovém referendu ve státech Washington a Colorado, přestože 

odporuje federálním zákonům. [cit. 24. prosince 2012] Dostupné z ČTK: 

<http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/obama-nepujde-po-statech-kde-je-marihuana-

legalni/878456&id_seznam=> ISSN: 1213-5003 
4
 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Výroční zpráva za rok 2012 : Stav 

drogové problematiky v Evropě [online]. Lucemburk : Úřad pro publikace Evropské unie, 15. listopadu 

2012, s. 24, 94. Zdroj dostupný z: <http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012>  
5
 HARTNOLL, R. Drogy a drogové závislosti : Propojování výzkumu, politiky a praxe : Co jsme se už 

naučili a co bychom se ještě naučit měli. 1. vydání. Praha : Úřad vlády České republiky, 2005, s. 69. 
6
 SOTOLÁŘ, A. aj. Trestná činnost související se zneužíváním drog a formy jejího řešení : Právní 

aspekty trestního postihu drogové kriminality, lékařský přístup ke zneužívání drog a možnosti 

resocializace uživatelů drog. Svazek 65. Praha : Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České 

republiky, 2002, s. 3. 
7
 MAREŠOVÁ, A. Resortní statistiky : Základní zdroj informací o kriminalitě v České republice. 

1. vydání. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, s. 7. 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012
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Kapitolu uzavírá výklad o „démonu alkoholu“. Dále se pokusím vystihnout drogovou 

scénu předlistopadové doby až po současný stav v České republice, který je hodnocen 

v evropském měřítku. Je politováníhodné, kolik mladých lidí podléhá konzumaci drog. 

Věková hranice uživatelů drog, ať už příležitostných či pravidelných, se nebezpečně 

snižuje. Statistiky státních orgánů neposkytují dokonalý obraz o šíři a váze drogového 

problému. Institut pro kriminologii a sociální prevenci (dále jen „ISKP“) v roce 

2011 vydal publikaci, kde uvádí, že: „kriminalita u nás i ve světě je sledována 

především resortními statistikami orgánů činných v trestním řízení (dále také „OČTŘ“). 

Největším problémem je skutečnost, že tyto statistiky obsahují jen údaje o evidované 

kriminalitě, a tak veškeré analýzy, pro které jsou základním zdrojem resortní statistiky, 

jsou informacemi jen o kriminalitě evidované orgány činnými v trestním řízení 

a o známých (zjištěných) pachatelích.“
8
 Zásadní přidanou hodnotu této práce proto 

spatřuji ve zpracování nejaktuálnějších poznatků v oblasti drog, které přináší netrpělivě 

očekávaná výroční zpráva Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou 

závislost (dále jen „EMCDDA“), zveřejněná 15. listopadu 2012.
9
 Údaje a odhady 

předkládané ve výroční zprávě EMCDDA vycházejí z monitoringu záchytů, čistoty 

a spotřebitelských cen drog v Evropě, a tak slibují nejlepší dostupné aproximace 

s ohledem na omezenou možnost získat přesné informace o nabídce drog.
10

 

Zákonodárcům se předkládají co možná nejvěrnější údaje o podobě, míře a dalších 

aspektech zneužívání drog, které lze využít při zvažování možností řešení tohoto 

problému v zájmu ochrany společnosti.     

 Podstatu problematiky spočívající v samotných formách trestné činnosti 

související s drogami zkoumám v kapitole čtvrté. Právní úpravu trestné činnosti 

související s drogovou problematikou na území České republiky řeší kapitola pátá. 

Náhled do mezinárodního práva v oblasti drogové problematiky a kontrolních 

mechanismů k tomu zřízených nadnárodních úřadů přináší kapitola šestá. V závěrečné 

kapitole sedmé posuzuji protidrogovou politiku ČR a předkládám náměty k správné 

                                                 
8
 MAREŠOVÁ, A. Resortní statistiky : Základní zdroj informací o kriminalitě v České republice. 1. 

vydání. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, s. 7. 
9
 Vláda ČR. Výroční zpráva za rok 2011: Stav drogové problematiky v Evropě - tisková konference 

v Praze [online]. Praha : Vláda ČR, 14. 11. 2012 [cit. 19. listopadu 2012]. Zdroj dostupný z: 

<http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/vyrocni-zprava-za-rok-2012-drogova-situace-

v-evrope-zverejnena-100959/> 
10

 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Výroční zpráva za rok 2012 : Stav 

drogové problematiky v Evropě [online]. Lucemburk : Úřad pro publikace Evropské unie. 15. listopadu 

2012, s. 9. Zdroj dostupný z: <http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012> 
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praxi.            

 Smysl své práce spatřuji podobně jako letošní výroční zpráva EMCDDA 

v podání aktuálního, vědecky podloženého a komplexního
11

 pohledu na fenomén 

především nelegálních drog. Ambicí této práce je neopomenout hodnotící hledisko 

s věcnými připomínkami, a to zejména k právní úpravě tzv. drogových deliktů 

a inovativní protidrogové politice, protože jen skutečně účinná právní regulace 

a explicitně vymezené nástroje protidrogových opatření, včetně prevence mohou obstát 

v boji proti závadné manipulaci s drogami. 

                                                 
11

 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Výroční zpráva za rok 2012 : Stav 

drogové problematiky v Evropě [online]. Lucemburk : Úřad pro publikace Evropské unie. 15. listopadu 

2012, s. 5. Zdroj dostupný z: <http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012> 
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1. Droga, návyková látka, drogová závislost a některé další 

relevantní pojmy 

 

1.1 Droga 

 

 Droga je termínem často skloňovaným a používaným v mnoha různých 

významech. Objevují se dva názory na původ tohoto slova, z nichž první uvádí arabské 

durana - léčivo, které přispělo ke vzniku francouzského drogue.
12

 Jiný zdroj odkazuje 

na nizozemský výraz pro sucho,
13

 popř. žízeň,
14

 droog. Společnost chápe obecně drogu 

jako jakoukoli přírodní či chemickou látku, která je způsobilá výrazně ovlivnit psychiku 

člověka (psychotropní efekt) a při opakovaném užívání vede k návyku či závislosti 

s možnými zdravotními a sociálními důsledky.
15 

V medicíně zahrnuje tento pojem 

některá léčiva s příznivými účinky na lidský organismus. V roce 1969 komise znalců 

Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, dále jen „WHO“) vydala 

následující definici: Jakákoliv látka, která je-li vpravena do živého organismu, může 

pozměnit jednu nebo více jeho životních funkcí.
16

 Na první pohled je zřejmé, že šíře 

vymezení pojímá kromě nelegálních drog rovněž řadu drog legálních, společensky 

tolerovaných, např. tabák, kofein, alkohol i čokoládu. Na lidovou moudrost, že „všeho 

moc škodí“, však nezapomínejme v každém případě. Dlouhodobá a nadměrná 

konzumace alkoholu představuje pro organismus vážné riziko.   

 V dalším textu na „drogu“ nahlížejme zejména jako na označení nelegálních 

psychoaktivních látek, podléhajících kontrole orgánů zřízených na základě mezinárodní 

spolupráce. V tuzemském trestním právu bychom tento pojem hledali marně, trestní 

zákon pracuje s pojmem návyková látka.   

                                                 
12

 HEJDA, J. Kriminologické, trestně právní a kriminalistické aspekty drogového problému v ČR a jeho 

řešení. 1. vydání. Jindřichův Hradec : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2000, s. 6. 
13

 NOŽINA, M. Svět drog v Čechách. 1. vydání. Praha : KLP – Koniasch Latin Press, 1997, s. 9. 
14

Asociace "Záchranný kruh". Definice a rozdělení drog [online]. 2009 [cit. 19. listopadu 2012]. Zdroj 

dostupný z: <http://www.zachranny-kruh.cz/rizikove_chovani/definice_a_rozdeleni_drog.html>  
15

 SOTOLÁŘ, A. aj. Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení : Právní aspekty 

trestního postihu drogové kriminality, lékařský přístup ke zneužívání drog a možnosti resocializace 

uživatelů drog. Svazek 65. Praha : Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2002, 

s. 529. 
16

WHO Expert Committee on Drug Dependence. WHO Technical Report Series : Sixteenth report No.407 

[online]. Geneva : World Health Organization, 1969, s. 6 [cit. 19. listopadu 2012]. Zdroj dostupný z: 

<http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_407> 
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1.2 Návyková látka 

 

 Výkladová ustanovení hlavy VIII. trestního zákona č. 40/2009 Sb. (dále jen 

„TZ“) v § 130 uvádí demonstrativní výčet návykových látek, a to „alkohol, omamné 

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

nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“ Koncepce 

pojmu návykové látky zahrnuje na první pohled neurčitý okruh látek, z nichž jsou 

některé volně k prodeji (ředidla, rozpouštědla, lepidla, barviva, čisticí prostředky aj.). 

Definice nebyla zvolena příliš šťastně, jelikož řada takových látek pojmově nesouvisí 

s vyvoláním návyku.
17

 § 2, písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

pojmem návykové látky rozumí „omamné látky a psychotropní látky uvedené 

v přílohách č. 1 až 7 tohoto zákona“. Alkoholickým nápojem podle § 2 písm. k) zákona 

č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, jsou 

lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není takto 

uveden, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.  

1.3 Omamné látky a psychotropní látky 

 

Označení omamné a psychotropní látky (dále jen „OPL“) je používáno 

v odborných kruzích od roku 1971, kdy byla po Jednotné úmluvě o omamných látkách 

sjednána Úmluva o psychotropních látkách. K oběma Úmluvám Česká republika 

přistoupila a seznamy, které jsou součástí těchto úmluv, byly přejaty do příloh č. 1 až 

7 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (viz předchozí podkapitola). 

1.4 Přípravek a prekursor 

 

Přípravkem se rozumí „roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu 

obsahujícím jednu nebo více návykových látek nebo jeden nebo více prekursorů.“
18

 

Příloha č. 8 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách vypočítává přípravky 

zařazené do seznamu III dle Jednotné Úmluvy o omamných látkách. 

                                                 
17

 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vydání. Praha : Leges, 

2012, s. 179. 
18

 § 2, písm. b) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění pozdějších předpisů 
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 Prekursor se používá k výrobě omamných nebo psychotropních látek,
19

 

tzv. přímý (immediate) prekursor je posledním předstupněm samotného nelegálního 

produktu (např. efedrin v případě pervitinu).
20

 Seznamy prekursorů byly již součástí 

úmluvy OSN proti nelegálnímu obchodování s omamnými a psychotropními látkami 

z roku 1988.
21

 Prekursory dnes regulují přímo použitelné předpisy Evropských 

společenství (Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 273/2004 o prekursorech drog 

a Nařízení Rady č. 111/2005 o pravidlech pro sledování obchodu s prekursory drog 

mezi Společenstvím a třetími státy).
22

  

1.5 Drogová závislost 

 

Drogová závislost, toxikomanie nebo jedním z nejstarších označení 

narkomanie
23

 je onemocnění spočívající v „opakovaném užívání psychoaktivní látky 

nebo látek v míře, kdy je uživatel (toxikoman) periodicky nebo chronicky intoxikovaný, 

má nutkání k užití dané psychoaktivní látky, činí mu velké problémy úmyslně zastavit 

nebo změnit její užívání a má tendenci získat danou psychoaktivní látku téměř každým 

způsobem.“
24

 Nutkání (kompulze) a bažení (craving) drogovou závislost odlišuje 

od návyku, který nedosahuje takové intenzity, ale jde „jen o silnou touhu po droze, 

s malou nebo žádnou tendencí po zvyšování dávek a pouze se závislostí psychickou.“
25

 

Vzhledem k rozmanité škále psychoaktivních substancí v roce 1964 WHO doporučila 

na místo dosavadních pojmů návyk (habituation) a toxikomanie (addiction) zavést 

termín závislost (dependence), který se používá promiscue i pro označení závislosti 

na alkoholu.
26

 Experti WHO definují závislost na OPL jako „psychický někdy i fyzický 

stav charakterizovaný změnami chování a dalšími reakcemi, které vždy zahrnují nutkání 

užívat drogu opakovaně (ustavičně nebo intermitentně) pro její psychické účinky a dále 

                                                 
19

 TRÁVNÍČKOVÁ, I., ZEMAN, P. Kriminální kariéra pachatelů drogové kriminality. 1. vydání. Praha : 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010, s. 11. 
20

 KALINA, K. a kol. Glosář pojmů [online]. Úřad vlády České republiky, 2001 [cit. 19. prosince 2012]. 

Zdroj dostupný z: < http://www.drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/p> 
21

 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Užívání drog v EU : legislativní 

přístupy. 1. vydání v jazyce českém. Praha : Úřad vlády České republiky, 2005, s. 14. 
22

 § 2, písm. c) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění pozdějších předpisů 
23

 JURÁKOVÁ, I. Trestněprávní postih toxikomanů. Brno : Masarykova univerzita, 1999, s. 10. 
24

 KALINA, K a kol. Drogy a drogové závislosti 1 : Mezioborový přístup. 1. vydání. Praha : Úřad vlády 

České republiky, 2003, s 17. 
25

 JURÁKOVÁ, I. Trestněprávní postih toxikomanů. Brno : Masarykova univerzita, 1999, s. 10. 
26

 World Health Organization. Lexicon of alcohol and drug terms published by the World Health 

Organization [online]. Geneva : WHO, 2012 [cit. 19. prosince 2012]. Zdroj dostupný z WWW: 

<http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/> 
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také proto, aby se zabránilo vzniku nepříjemných stavů vznikajících při nepřítomnosti 

drogy v organismu.“
27

 Abstinenční (odvykací) příznaky jako nespavost, halucinace, 

„zívání, slzení, pocení, zvýšená teplota, rozšířené zorničky, třes, husí kůže, 

nechutenství, úzkost, zácpa, pocity horka a chladu, touha po droze, pokles krevního 

tlaku, epileptický záchvat atd.“
28

 mohou toxikomana sužovat po přerušení podávání 

psychoaktivní látky.         

 Užívání více než jedné drogy bez ohledu na jejich sled či pořadí se v odborné 

literatuře označuje termínem polymorfní užívání
29

 nebo jedním slovem 

polytoxikomanie.
30

         

 Zdravotní rizika vyplývající z užívání drog se zdaleka neomezují pouze 

na nákazy přenášené krví (hepatitida, vir HIV, pohlavní nemoci atd.). „Drogy ovlivňují 

funkce centrálního nervového systému (dále jen „CNS“) a rovněž působí 

prostřednictvím nervů a nervových uzlin na orgány periferního nervového systému 

(dále jen „PNS“).“
31

 „Droga v organismu narušuje přirozené prostředí a vytváří umělý 

stav, který je možné udržovat pouze za cenu dalších dodávek drogy zvnějšku. Stává se 

součástí metabolismu běžných pochodů v těle, je pro ně nepostradatelná. Vzniká 

závislost na drogách.“
32

 

1.5.1 Vybrané aspekty vzniku závislosti 

 

Faktorů, které usnadňují vznik závislosti, je celá řada. Nelze je závazně vymezit, 

natož podmínit zákonitosti jejich vzájemného působení. Každý člověk je nadán určitými 

genetickými predispozicemi. Prenatální období a okolnosti porodu ovlivňují 

neurobiologii i psychické prožívání. Osobnost a charakter se postupně formuje učením, 

utváří se v interakci s okolím a různými motivačními impulsy. Kvalita prostředí a 

způsob zacházení s jedincem upevňují jeho konkrétní vzorce chování. Matka pečující 

o dítě sama bez otce dnes není ojedinělý jev. Vztah k matce předurčuje formování všech 

                                                 
27

 FIŠEROVÁ, M. Historie, příčiny a léčení drogových závislostí. Postgraduální medicína. 2000, roč. 2, 

č. 3, s. 288–298. Dostupný také z WWW: <http://old.lf3.cuni.cz/drogy/articles/zavislost_ol.htm> 
28

 NOŽINA, M. Svět drog v Čechách. 1. vydání. Praha : KLP – Koniasch Latin Press, 1997, s. 12. 
29

 HARTNOLL, R. Drogy a drogové závislosti : Propojování výzkumu, politiky a praxe : Co jsme se už 

naučili a co bychom se ještě naučit měli. 1. vydání. Praha : Úřad vlády České republiky, 2005, s. 26. 
30

 JURÁKOVÁ, I. Trestněprávní postih toxikomanů. Brno : Masarykova univerzita, 1999, s. 9. 
31

 NOŽINA, M. Svět drog v Čechách. 1. vydání. Praha : KLP – Koniasch Latin Press, 1997, s. 10. 
32

 Tamtéž, s. 11 
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společenských vztahů, které si jedinec v budoucnu vytvoří.
33

 Je dokázána „zvýšená 

reaktivita a citlivost nezralých jedinců (dětí i mláďat zvířat) ve vztahu k rozvoji drogové 

závislosti. Závislost na návykových látkách u mladistvých a u dětí se vyvíjejí obecně 

rychleji než u dospělých, průběh onemocnění je dramatičtější, mívá závažnější 

a trvalejší důsledky fyzické i psychické.“
34

 V období dospívání dochází 

ke konfrontacím v neznámých situacích. Nesplněná očekávání, nezvládnutý stres 

mohou vyústit do depresivních a úzkostných stavů. V té chvíli je rozhodující zpětná 

vazba a zázemí rodiny. Projevené pochopení, péče a přiměřená pomoc při řešení 

psychických potíží je esenciální pro úspěšné léčení. Neuróza je psychická porucha, 

v konfliktních situacích se projevuje neadekvátními reakcemi a úzkostí. Ve snaze 

uniknout tísnivým stavům neurotici hledají útěchu ve světě drog.
35

 Závislost způsobuje 

v rodině změny ve vztazích. Odborníci prohlašují, že stěžejním způsobem průběh 

závislosti u dítěte ovlivňuje sama matka.
36

 Ženy jsou na rozdíl od mužů emotivnější, 

„jejich citlivost se mění během menstruačního cyklu. Závislost se u žen většinou vyvíjí 

rychleji.“
37

 Další odlišností je, že abusus partnera vede ke zprostředkování drogy 

partnerce. U žen se na vzniku závislosti podepisují častěji negativní emoční zážitky 

v rodině či partnerském vztahu.
38

 Traumata ochromují psychickou rovnováhu a člověk 

si ve snaze potlačit nepříjemné emoce vytváří novou závislost, bludný kruh závislosti na 

traumatu.
39

          

 Závislost se utváří individuální kombinací biologických, psychologických, 

sociálních a spirituálních determinantů, z nichž moderní společnost znatelně pociťuje 

nedostatek sounáležitosti, skutečných autorit a duchovních hodnot.
40

  

                                                 
33

 JURÁKOVÁ, I. Trestněprávní postih toxikomanů. Brno : Masarykova univerzita, 1999, s. 38. 
34

 KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1: Mezioborový přístup. 1. vydání. Praha : Úřad vlády 

České republiky, 2003, s. 96. 
35

 JURÁKOVÁ, I. Trestněprávní postih toxikomanů. Brno : Masarykova univerzita, 1999, s. 42. 
36

 TRÁVNÍČKOVÁ, I.; DUŠEK, K. Specifické aspekty zneužívání drog u žen. 1. vydání. Praha : Institut 

pro kriminologii a sociální prevenci, 2001, s. 47. 
37

 KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1: Mezioborový přístup. 1. vydání. Praha : Úřad vlády 

České republiky, 2003, s. 96. 
38

 TRÁVNÍČKOVÁ, I.; DUŠEK, K. Specifické aspekty zneužívání drog u žen. 1. vydání. Praha : Institut 

pro kriminologii a sociální prevenci, 2001, s. 5. 
39

 KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1: Mezioborový přístup. 1. vydání. Praha : Úřad vlády 

České republiky, 2003, s. 131. 
40

 Tamtéž, s. 91–93. 
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1.5.2 Abusus a jeho sociální konsekvence 

 

Abusus (zneužívání) je pojem proměnlivý, ale obecně označuje nadměrné 

užívání návykových látek, ať už periodické, jednorázové či občasné. Opakovaný abusus 

vede ke vzniku závislosti. „Ze sociálního hlediska je důležité, že základním znakem 

drogové závislosti je určitá společenská degradace a sociální izolace, která v případě, že 

se jedná o ženu, se ještě více prohlubuje a výrazněji postihuje i její okolí, zejména 

děti.“
41

 Dopady zneužívání návykových látek se vycházejí na světlo až po určité době, 

opakují se nezdravé vzorce chování, zhoršují se komunikační schopnosti, rozpadají se 

sociální vazby.         

 „Uživatel drog má svůj vlastní systém a kritéria hodnocení lidí a vztahů 

mezi nimi, lišící se od obvyklých hledisek a často mu chybí pocit sounáležitosti 

i se svým nejbližším okolím. Hůře se podřizuje společenským a právním normám, 

snižují se kontakty s běžnou společností, narůstá komunikativní blok ústící v určitý 

stereotyp až sociální izolaci. Jako jedinec se změnami v duševní činnosti je však 

součástí stále stejných společenských struktur, které ovšem s takto změněným jedincem 

nepočítají. Výsledkem dlouhodobého abúzu drog je proto nejen selhávající funkce 

jedince ve společnosti, ale i neúčinnost běžných společenských mechanismů působících 

na tohoto člověka.“
42

 Mezi problémy toxikomanů, které se dotýkají společnosti, patří 

řízení motorových vozidel nebo výkon povolání pod vlivem drog, agrese spojená se 

zneužíváním některých substancí, náklady na léčebnou péči a nebezpečí plynoucí 

z návodu dalších osob k užívání drog.
43

 Občané se vyhýbají soužití s nepřizpůsobivými 

jedinci na okraji společnosti. Nepředvídatelné jednání, nerozvinutý smysl 

pro odpovědnost jsou nezanedbatelné předpoklady pro páchání trestné činnosti.  

 Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN-

                                                 
41

 TRÁVNÍČKOVÁ, I.; DUŠEK, K. Specifické aspekty zneužívání drog u žen. 1. vydání. Praha : Institut 

pro kriminologii a sociální prevenci, 2001, s. 4. 
42

 TRÁVNÍČKOVÁ, I., ZEMAN, P. Kriminální kariéra pachatelů drogové kriminality. 1. vydání. Praha : 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010, s. 12. 
43

 TRÁVNÍČKOVÁ, I. Hazardní hry a drogy jako potenciální zdroj organizovaného zločinu. 1. vydání. 

Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996, s. 47. 
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10,
44

 jejíž přípravu koordinovala WHO a další odborné kapacity, termín abusus používá 

pouze pro substance, které nevyvolávají závislost.
45

  

1.5.3 Syndrom závislosti 

 

Na tomto místě se pozastavím nad závislostí a její diagnostikou, která ovlivňuje 

volbu patřičných opatření k účinné pomoci závislým osobám. V ČR a Evropě se 

diagnóza posuzuje zejména dle MKN-10, ve Spojených státech, ale i u nás lze 

postupovat dle diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch DSM-IV-TR 

Americké psychiatrické asociace. Oba uznávané manuály obdobně charakterizují 

syndrom závislosti pouze ve spojení s potížemi vyvolanými zneužíváním nějaké 

psychoaktivní látky, neboli s „látkovým zneužíváním“.
46

 Klasifikace nemocí MKN-10 

k syndromu závislosti uvádí, že „… užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného 

jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více.“
47

 

Klasifikace nemocí MKN-10 ve znění poslední revize z roku 2010 zařazuje závislosti 

na návykových látkách do kategorie Duševní a behaviorální poruchy vyvolané 

zneužíváním psychoaktivních látek. Jednotlivá poškození jsou rozdělena do kategorií 

F10-F19 podle toho, která nebo které substance působí klinické potíže (F10 poruchy 

vyvolané užíváním alkoholu, F11 poruchy vyvolané užíváním opioidů, F12 poruchy 

vyvolané užíváním kanabinoidů až po poruchy F19, které vyvolává užití několika drog 

či jiných substancí).
48

        

 Nutkavá potřeba úniku z reality, posílení sebevědomí, ale i jiné projevy 

závislosti jsou vlastní ale i patologickým hráčům, v odborných kruzích je tak drogová 

                                                 
44

Používá se také originální zkratka „ICD-10“ (International statistical classification of diseases and 

related health problém).  
45

 World Health Organization. Lexicon of alcohol and drug terms published by the World Health 

Organization [online]. Geneva : WHO, 2012 [cit. 19. prosince 2012]. Zdroj dostupný z WWW: 

<http://www.who.int/substance_abuse/terminology/abuse/en/index.html> 
46

 SOTOLÁŘ, A. aj. Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení : Právní aspekty 

trestního postihu drogové kriminality, lékařský přístup ke zneužívání drog a možnosti resocializace 

uživatelů drog. Svazek 65. Praha : Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2002, 

s. 550 – 552. 
47

 KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1: Mezioborový přístup. 1. vydání. Praha : Úřad vlády 

České republiky, 2003, s. 218. 
48

 World Health Organization. International Classification of Diseases (ICD) [online]. Geneva : WHO, 

2012 [cit. 19. prosince 2012]. Zdroj dostupný z WWW: 

<http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F10-F19> 
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závislost nezřídka připodobňována ke gamblingu.
49

 Objevují se diskuze o „závislosti 

bez návykové látky“.
50

 Patologické hráčství bychom však v žádném z manuálů 

v kategorii závislosti nenašli, MKN-10 jej řadí k návykovým a impulzivním 

poruchám,
51

 DSM-IV-TR k poruchám kontroly impulzů. Avšak v květnu 2013 je 

avizováno vydání nového manuálu DSM-V, kde již závislost zahrnuje „jak poruchy 

vyvolané užíváním psychoaktivních látek, tak i poruchy v důsledku behaviorálních 

závislostí. Zatím je v této části zahrnuto pouze patologické hráčství a k dalšímu studiu 

je doporučena závislost na internetu.“
52

 Prozřetelným úkolem nové koncepce závislosti 

v DSM-V bylo posoudit průřezové symptomy vyskytující se napříč různými 

diagnózami.
53

  

1.5.4 WHO: Dělení drogové závislosti  

 

Komise znalců WHO klasifikuje drogovou závislost podle charakteru závislosti 

na látce následovně:  

- „alkoholovo-barbiturátový typ (etanol, barbituráty);  

- amfetaminový typ (amfetamin, metamfetamin, MDMA – extáze);  

- halucinogenní typ (LSD, halucinogenní houby a rostliny);  

- hašišový typ (marihuana, hašiš);  

- opiátový typ (opium, morfium, dolzin, kodein, heroin);  

- inhalační typ (toluen, chlorované uhlovodíky, rajský plyn);  

- khatový typ (kata);  

- kokainový typ (kokain, crack)“
54

  

                                                 
49

 TRÁVNÍČKOVÁ, I. Hazardní hry a drogy jako potenciální zdroj organizovaného zločinu. 1. vydání. 

Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996, s. 24. 
50

 KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1: Mezioborový přístup. 1. vydání. Praha : Úřad vlády 

České republiky, 2003, s. 220. 
51

 World Health Organization. International Classification of Diseases (ICD) [online]. Geneva : WHO, 

2012 [cit. 19. prosince 2012]. Zdroj dostupný z WWW: 
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1.6 Tolerance 

 

Tolerance (snášenlivost) odráží schopnost organismu přizpůsobovat se 

opakované konzumaci drogy a projevuje se snižováním účinků drogy. K dosažení 

kýženého euforického stavu je pak třeba vyšších dávek.
55

  

1.7 Prevalence 

 

Prevalence vyjadřuje „podíl osob, jež uvádějí, že užily konkrétní drogy během 

definovaného časového období.“
56

 Celoživotní prevalence tedy odpovídá na otázku, 

jaké procento nebo kolik osob užilo drogu alespoň jednou v životě.  

2. Přehled klasifikace, vývoje výskytu, vlastností a účinků 

jednotlivých drog 

 

2.1 Možnosti dělení 

 

Drogy můžeme dělit podle následujících kritérií:  

a) podle původu drogy na přírodní a syntetické 

b) podle jejich skupenství na pevné, kapalné a plynné  

c) podle postoje společnosti na drogy společensky tolerované (legální) 

a společensky netolerované (nelegální) 

d) podle míry rizika a nebezpečnosti na měkké drogy a tvrdé drogy 

e) nejčastější dělení na alkohol, těkavé látky, tlumivé látky, opiáty, 

halucinogeny, stimulační drogy (stimulancia) a kanabinoidy.
57

 

Záleží na stupni vývoje společnosti, poměrech, kultuře a morálce, které drogy 

jsou v daném čase a místě akceptovány či nikoli. V poslední době se zvláště v médiích 

hojně používá členění na „měkké“ a „tvrdé“ drogy. Proti tomuto dělení se objevují silné 

argumenty, že užívání drog nesmí v dětech a mladých lidech vzbuzovat falešné pocity 
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bezpečí či zdravotní nezávadnosti.
58

 Zbývající část kapitoly pojednává o jednotlivých 

návykových látkách pro přehlednost řazených podle nejpoužívanějšího dělení 

uvedeného pod písmenem e). 

2.2 Opiáty 

 

Opium pojmenovali Řekové, pěstuje se od starověku pro svou schopnost tišit 

bolest a navodit euforický stav.
59

 Nejstarší zmínky pochází od Sumerů 3000 let př.n.l. 

Už v 5. století upozorňovali řečtí lékaři na návykovost a nebezpečné následky 

zneužívání opia. „Ze středního východu se opium dostalo dál na východ a na jih Asie, 

kde ho Číňané a Indové zařadili do svého lékopisu. K masivnímu zneužívání opia 

dochází až s rozšířením tabáku po roce 1600.“
60

 V druhé polovině 18. století je kouření 

opia v oblasti Dálného Východu zavedeným zvykem.
61

 V 19. století Čína zasahuje 

proti rozšířenému kouření opia uvalením embarga na dovoz opia z Indie britskými 

dopravci. V letech 1839 a 1856 vypukly opiové války. „Cílem válečných britských 

tažení bylo udržení importu opia do Číny.“
62

 Britové vojensky obhájili své ekonomické 

zájmy a Čína byla donucena embargo zrušit. „Na samém počátku „boje proti drogám“ 

tak vidíme střet obchodních zájmů a nebezpečí závislosti, což se v různých obměnách 

opakuje do současnosti.“
63

 Z makovic se získává morfin, který má analgetické účinky 

a užívá se ve zdravotnictví. Závislost na morfinu se nazývá morfinismus. Synteticky 

vyrobený derivát morfinu – heroin byl zpřístupněn v roce 1898.
64

 Od heroinu se 

očekávala heroická léčba morfinismu, ale důsledkem byl pouze vznik nové závislosti 

na heroinu. Raketový rozmach heroinu nastává až v 60. a 70. letech 20. století 
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ve Spojených státech i Evropě.
65

        

 Hlavní účinnou látkou v opiu je morfin. Vazba na morfinové receptory navozuje 

euforii, klid a útlum dýchání. Morfinismus způsobuje nevolnost, podrážděnost, hubnutí, 

zúžení a rozšíření zornic či halucinace. Chronické užívání morfinu rozkládá osobnost 

a morálku jedince a způsobuje deprese, nespavost, roztržitost, ztrátu libida.   

 Heroin je vysoce návyková droga podsvětí a vyskytuje se ve formě bílého i 

hnědého prášku. Nejčastěji se aplikuje nitrožilně, ale prášek lze také kouřit a šňupat.
66

 

Odvykací stavy heroinistu sužují od chvíle, kdy odezní účinek poslední dávky. Spotřeba 

heroinu je rozšířena v USA, přestože už v roce 1924 platí zákaz výroby heroinu.
67

 

Po balkánské cestě se pašuje heroin do Evropy. Z Afghánistánu přes Turecko heroin 

putuje především do západní a jižní Evropy. „Hedvábná stezka“ vede přes střední Asii 

směrem do Ruska.
68

        

 Metadon je syntetický opioid, který se využívá k substituční léčbě závislosti 

na heroinu a dalších opiátech. Má delší biologický poločas a nevyvolává tak silnou 

závislost jako heroin. Metadon se vyrábí legálně v laboratořích, ale vyskytuje se 

i na černém trhu.
69

         

 Buprenorfin se používá ke zmírňování bolesti. Buprenorfin se vedle metadonu 

podává při substituční léčbě heroinistům, kteří si neaplikovali vysoké dávky.
70

   

 Kodein je dalším významným alkaloidem opia, který se využívá jako utišující 

lék proti kašli a bolesti. Látka má podobný účinek jako morfin, ale je mnohem slabší. 

Závislost není tak výrazná jako u jiných opioidů.
71
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2.3 Halucinogeny 

 

Iluze, euforie a citlivé vnímání běžných vjemů přitahuje obyvatele již 

ve starověké Číně a Řecku. V 19. století se v Evropě podávají halucinogeny 

při terapeutické léčbě. V psychiatrii se s LSD začíná experimentovat od 50. let 

20. století při léčbě poruch osobnosti a těžších neuróz.
72

 50. a 60. léta minulého století 

jsou spjata s rozmachem a medializací výzkumu psychedelických drog. Česká republika 

patřila v této oblasti ke světové špičce. Škodlivé účinky nekontrolovaného užívání 

mezi mladými lidmi zapříčinily zákaz těchto pokusů v 70. letech. Až koncem 20. století 

se opět pokračuje ve výzkumné činnosti. Ve Spojených státech se v 60. letech rozšířilo 

užívání LSD v souvislosti s populárními hudebními skupinami a hnutím hippies. LSD 

se v menší míře opět vrací na scénu v 90. letech.       

 Mezi halucinogenní látky patří nejznámější lysergamid (LSD), dále u nás 

ojedinělý psilocybin a meskalin.
73

 Rozlišujeme substance syntetické (LSD) a přírodní, 

které mohou být rostlinného (lysohlávky) nebo živočišného původu (bufetenin). LSD se 

vyrábí z kyseliny lysergové.
74

 Psilocybin obsahují lysohlávky. Česká Psilocybe 

bohemica se objevila v 50. letech u řeky Sázavy.
75

      

 Stav intoxikace je provázen třasy, závratí a nevolností, popř. nutkáním 

ke zvracení. Tyto příznaky většinou rychle odezní. Intenzita a průběh intoxikace závisí 

na predispozicích a na požitém množství a čistotě látky. Po konzumaci hub z rodu 

Psylocibe (lysohlávek) se zrychluje tep a zvyšuje krevní tlak. Toxikoman pociťuje 

neklid a může se chovat agresivně. Halucinogenní účinky psilocybinu nejsou tak 

výrazné jako v případě LSD, ale spíše připomínají účinky cannabisu.
76

   

 Při nižších dávkách nastupují euforické a iluzorní stavy, pseudohalucinace 
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a objevují se kaleidoskopické obrazce. Vyšší dávky způsobují nekontrolovatelné 

a intenzivní halucinace, tzv. bad trip.
77

 Objevují se deprese, úzkosti, poruchy myšlení, 

sebevražedné tendence a další psychopatologické komplikace. V případě psychadelik je 

nejobtížnější odhadnout koncentraci účinné látky, a proto nelze kvalifikovaně předvídat 

konkrétní rizika. Přerušení dodávek LSD či psilocybinu nevyvolává abstinenční 

příznaky. Nebyly zaznamenány případy předávkování LSD s následkem smrti. 

Zneužívání halucinogenů však může vést k nevratnému poškození důležitých orgánů.
78

 LSD je u nás k dostání ve formě tzv. tripů či krystalů, které se vkládají do úst. 

Na trhu se LSD vyskytuje v kombinaci s různými látkami, nejčastější příměsí bývá 

extáze. Typická je konzumace v prostředí taneční scény.
79

    

 Lysohlávky jsou dostupné nahodile, jde spíše o sezónní drogu. Vyhledat a usušit 

houbu není složité, pokud dotyčný zná místa, kde rostou. Usušené lysohlávky se 

podávají v medu, který zmírňuje jejich hořkou chuť.
80

  

2.4 Stimulační drogy  

 

Amfetaminy včetně jejich derivátů nebo extáze jsou celosvětově druhou 

nejzneužívanější nelegální substancí za konopím.
81

 Psychostimulační látky jsou 

vyhledávány ve snaze zvýšit výkonnost, nabudit organismus, zahnat únavu nebo chuť 

k jídlu. Krátkodobé „posilnění“ organismu si později žádá vysokou daň, ve stínu 

zmařených finančních prostředků stojí zničené vztahy a poškozené zdraví.  

 Do této skupiny drog řádíme syntetické sloučeniny (pervitin, extáze) a přírodní 

drogy (alkaloid získaný z rostliny koka, čaj, káva, tabák). Stimulanty působí 

na centrální nervovou soustavu, vyvolávají silnou závislost, zejména závažnější 

psychickou, která vyžaduje dlouhodobější léčbu podobně jako u opioidů. Postupně se 

může vyvinout toxická psychóza. Narkoman se začíná projevovat vztahovačně 

a paranoidně. Připadá mu, že ho okolí sleduje, chová se k němu jinak a ohrožuje ho. 

Tyto stavy se prohlubují, dochází k halucinacím. Postižený slyší hlasy, které se 
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posmívají či přikazují. Stavy podobné schizofrenii závislý často nezvládá, dochází 

k sebevraždám. Když účinky psychostimulantů odeznívají, toxikoman zažívá takzvaný 

dojezd. Organismus je vyčerpaný a hlásí se o potravu a spánek.
82

    

 Účinky listů koky znali v Jižní Americe už před čtyřmi tisíci lety. Dodávali si 

sílu při práci. Španělé v 16. století poznali efekt žvýkání koky při plenění říše Inků. 

Kokain objevil roku 1855 lékárník F. Gaedckem.
83

 V roce 1858 byl kokain poprvé 

izolován.
84

 Komerční výrobu odstartovala německá společnost E. Merck, která 

propagovala anestetické i antidepresivní účinky.
85

 Lokální anestetický účinek zjistil 

Sigmund Freud, který pomocí kokainu dokonce zkoušel léčit morfinismus. „Traduje se, 

že právě smrt jednoho přítele v důsledku předávkování kokainem vedla Freuda k tomu, 

že se o kokain přestal zajímat a přepustil terapeutickou prioritu a proslulost objevitele 

svému kolegovi Köhlerovi.“
86

 Od roku 1906 se nesmí do nápojů Coca Cola přidávat 

kokain. V 80. letech se na trhu objevuje modifikovaný kokain určený ke kouření, 

crack.
87

           

 Kokain se nejčastěji inhaluje nebo vtírá do sliznic, může se ovšem užívat 

i nitrožilně. Zvyšuje reaktivitu a sebevědomí, zrychluje srdeční činnost, ale výjimkou 

nejsou ani deprese, paranoia či problémy trávicího traktu.
88

 Drahý kokain je dlouhou 

dobu spojován s vrstvou bohatých, což je dnes v některých oblastech překonáno.
89

 Cena 

kokainu je nepřímo úměrná délce trvání euforického stavu, který pomíjí do třiceti 

minut.
90

 Nejvíce se koka pěstuje v Kolumbii, Ekvádoru, Bolívii a v Peru.
91

 Do Evropy 

se kokain pašuje hlavně letecky. Nejvíce záchytů kokainu podle stavu v roce 2010 hlásí 
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Španělsko.
92

 Čistá forma kokainu se téměř nevyskytuje, pravidelně obsahuje příměsi 

křemičitanu hořečnatého, jasanového cukru nebo jiné psychoaktivní látky, např. 

amfetaminu.
93

          

 Amfetamin byl syntetizován roku 1887, ale jeho účinky byly popsány až v roce 

1928. Používal se k medikaci obezity, deprese, narkolepsie a poruch pozornosti. 

Pervitin byl součástí života vojáků a lékařů během druhé světové války.
94

 Tzv. budivé 

aminy zlepšují náladu, potlačují únavu a pocit hladu. Psychická závislost a tolerance se 

vyvíjejí velmi rychle. Toxický syndrom provází halucinace a panika může přerůst 

v agresi.           

 Matamfetamin (pervitin), jedna z nejoblíbenějších nezákonných drog, je mylně 

považován za český vynález. První syntéza proběhla v roce 1888 v Japonsku. Na našem 

území se rozšířil během komunistického režimu. V roce 1977 pražské drogové podsvětí 

vymyslelo jednoduchý způsob výroby pomocí legálně získaných léků.
95

 Výrobní know-

how pervitinu zvaného čeko „vařiči“ dokonce exportují do zahraničí.
96

  

 Syntetickým produktem amfetaminu je také extáze (MDMA). Některé publikace 

řadí tuto drogu k halucinogenům, zřejmě pro její nevyzpytatelné účinky, rozdílné 

výrobní postupy a složení.
97

 Patentovala ji německá společnost Merck roku 1912 jako 

přípravek na hubnutí. V 70. letech probíhá v USA testování extáze pro terapeutické 

účely.
98

 Roku 1985 v USA přestává být extáze legální. MDMA je rozšířená taneční 

droga, která uvolňuje emoce, stupňuje prožitky a umožňuje intoxikovanému člověku 

protančit noc.
99

 Opojený organismus si neuvědomuje vyčerpání a může tak dojít 
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k přehřátí, dehydrataci, selhání ledvin, oběhovému kolapsu či dokonce smrti. MDMA se 

prodává převážně v podobě tablet a kapslí různých barev.
100

  

2.5 Kanabinoidy 

 

Indické konopí seté (Cannabis sativa) se pěstovalo už před 5 000 lety.
101

 Název 

vznikl díky řeckému učenci Herodotovi z Halikarnasu, který pomocí řeckého výrazu 

pro hlučnost (kanabos) trefně vykreslil skythské rituály.
102

 Z konopných vláken se 

v dávných dobách splétala lana a šily plachty. Nástroje k pálení konopí se v Evropě 

používaly už okolo roku 3 000 př.n.l.. Křižácké výpravy přinesly do Evropy konopné 

produkty (marihuanu a hašiš). V arabských zemích se od pradávna konopné drogy 

využívaly v medicíně a při náboženských rituálech.    

 Novověk mnoho záznamů o kanabinoidech nepřinesl.
103

 Malá skupina umělců 

ze západní Evropy založila v roce 1844 v Paříži Hašišový klub. Charles Baudelaire 

ve své tvorbě opěvoval halucinogenní prožitky po požití kanabinoidů. Pravděpodobně 

pod vlivem amerických subkultur přestává být v polovině 60. let 20. století konopí 

v Evropě okrajovou záležitostí.
104

      

 Z rostliny se zpracovává marihuana a hašiš. Obě formy jsou velmi populární jak 

v Evropě, tak v USA. Nejvýznamnější psychoaktivní látka THC (delta-9-trans-

tetrahydrocannabinol) je koncentrována v listech a květech samičích rostlin.
105

  

 Konopí je bylina, která roste volně v přírodě. Všechny evropské státy registrují 

domácí produkci konopí, která neustupuje. Afghánistán podle posledních údajů předčil 

Maroko v produkci konopné pryskyřice.
106

 Podle odhadů je poměr české domácí 
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produkce a importované drogy 1:1.
107

       

 Účinky konopí se vymykají přesným farmakologickým klasifikacím, 

podle okolností mohou být stimulační, tlumivé, analgetické i halucinogenní. Výsledný 

stav ovlivňuje kromě koncentrace psychoaktivní látky také predispozice a psychické 

naladění v době intoxikace. Zdravotní dopady spojené s užíváním konopí jsou obecně 

mírnější než u heroinu či kokainu. „Jisté je, že aktivní kanabisové složky jsou schopné 

obsadit receptory a vyřadit je z činnosti – a tak bránit činnosti přirozených 

neurotransmiterů.“
108

 Akutní intoxikace kanabinoidy snižuje výkonnost, paměť 

a koordinaci, jedinec pociťuje hlad, sucho v ústech, nevolnost. Rovněž psychotické 

symptomy a úzkost zasahují častěji osoby, které konopí vyzkoušely poprvé. „Chronické 

důsledky užívání konopí zahrnují závislost a onemocnění dýchacích cest. Pravidelné 

užívání konopí v adolescenci může nepříznivě ovlivnit duševní zdraví mladých 

dospělých, přičemž důkazy svědčící o zvýšeném riziku psychotických symptomů a 

poruch stoupajících s rostoucí četností a množstvím užívání.“
109

 Fyzicky se vysazení 

konopné drogy téměř neprojevuje, protože se THC z organismu odbourává dlouhou 

dobu.
110

 Kanabinoidy se využívají ke zmírnění potíží u AIDS a při chemoterapii 

nádorových onemocnění. Do budoucna lze očekávat rozšíření terapeutického využití 

v neurologii a vnitřním lékařství. Pozitivní účinky drogy jsou např. chuť k jídlu, 

veselost a pohoda.
111

 Pravidelné kouření konopí může poškodit dýchací ústrojí, 

mechanickou paměť, způsobuje tzv. amotivační syndrom, apatii, bušení srdce 

a nesoustředěnost.
112

         

 Marihuana je tmavě zelená usušená část vrchního samičího květenství konopí 

(tzv. palice). Lepkavá a velmi aromatická sušina obsahuje od 2 do 14 % účinných látek 
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podle svého původu a postupu při sklízení. Mezi nové efektivní způsoby pěstování patří 

hydroponie, která využívá umělé světlo a živný roztok místo půdy a tak může být 

vyprodukována sušina s obsahem aktivní látky kolem 20 %.
113

     

 Hašiš se kouří, polyká a setkáme se i s extrakcí s alkoholickým nápojem. 

Koncentrace THC je asi pětkrát vyšší než v marihuaně.
114

 Z Maroka se dováží světle 

hnědý hašiš a z Afghánistánu tmavě hnědý.  

2.6 Těkavé látky 

 

Těkavé látky neboli inhalanty můžeme zařadit mezi drogy syntetické a plynné, 

vyrábí se pro lékařské i obchodní účely. Čichání (sniffing) se šíří v 19. století 

v souvislosti s používáním éteru a chloroformu k navození anestézie. Vazodialátory 

jsou plyny, které rozšiřují cévy a bronchodialátory se využívají k léčbě astmatu. 

Problém inhalace těkavých látek je v USA a Švédsku aktuální kolem roku 1950 

a nedlouho poté zasahuje také Japonsko a Evropu. Česká republika se potýká s prvními 

případy závislosti na inhalačních látkách v letech 1966-1970.
115

    

 „K nejčastěji zneužívaným látkám dnes patří alifatické uhlovodíky (n-butan, 

propan, acetylen), aromatické uhlovodíky (toluen, xylen), směsi uhlovodíků (benzen), 

dále halogenové uhlovodíky (tetrachlormethan, chloroform), a mnoho dalších jako 

aceton, diethylether, oxid dusný. Vdechování těchto látek působí euforii, halucinace, 

některé mají až anestetické účinky. Toxikomani je zpravidla vdechují v uzavřeném 

prostoru s hlavou vsunutou do sáčku z plastové hmoty a jejich aplikace často končí 

smrtí udušením.“
116

 Veselost střídá otupění, bezvědomí. Může se dostavit srdeční 

zástava, zástava dechu nebo udušení. Cenově dostupná ředidla, rozpouštědla, lepidla, 

barvy, laky, čisticí prostředky i jiné inhalanty lze snadno opatřit. Inhalační drogy 

historicky představují závažný problém pro děti a mladistvou populaci. Objevil se 

dokonce případ devítiletého závislého „čichače“. Dlouhodobé zneužívání inhalantů 

rozkládá osobnost, schopnost empatie, dochází k poškození mozku, které je 

pozorovatelné v různých situacích. Závislý reaguje nepřiměřeně a agresivně. Tato forma 
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intoxikace je pro vysoké koncentrace účinných látek velmi nebezpečná a nezřídka končí 

smrtí.
117

 

2.7 Tlumivé látky 

 

Tlumivé látky se používají v medicíně například na uklidnění a nespavost 

(hypnotika, barbituráty) a ke zmírnění strachu a úzkosti (anxiolytika, sedativa). 

„Vedle léků, které působí sedativně a hypnoticky, obracela farmakologie spolu s chemií 

pozornost na léky tišící bolest – analgetika.“
118

 Zneužívání léků se týká především 

pacientů, kteří si vytvoří silnou psychickou závislost na předepsaném léku. Jiní se 

poháněni touhou získat psychofarmaka uchylují k vykrádání lékáren, či k jiným 

zakázaným možnostem.
119

        

 Nitrazepam a rohypnol, který je nejžádanější mezi mladými lidmi v České 

republice, patří mezi hypnotika benzodiazepinová. Hypnogen Stilnox ze skupiny 

nebenzodiazepinových hypnotik neměl vyvolávat závislost, avšak vznik závislosti 

na Stilnoxu byl potvrzen.
120

 S rozvojem farmaceutického průmyslu v 60. letech 

20. století se produkuje stále více léků proti úzkosti a depresím, např. trankvilizéry, 

které patří mezi anxiolytika se selektivním účinkem na úzkost a způsobují menší 

útlum.
121

 Benzodiazepinová anxiolytika (Neurol, Xanax, Diazepam, Lexaurin) zhoršují 

paměť a kognitivní schopnosti. Meprobamat je nebenzodiazepinové anxiolytiku, které 

způsobuje útlum, ospalost, apatii, zhoršuje koordinaci a snižuje reaktivitu. Anxiolitika 

sice nejsou uvedena v názvu skupiny nemocí F13 podle MKN-10 („poruchy vyvolané 

užíváním sedativ nebo hypnotik“), ale masově vyvolávají závislost, a proto do této 

skupiny spolu s analgetiky rozhodně náleží.
122

      

 Malé dávky mají uklidňující efekt, vyšší navodí spánek, velmi vysoké vedou 

k bezvědomí. Vyšší dávky ochromují mozková centra, která vysílají podněty 
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k základním životním funkcím (dýchání, srdeční oběh). Tlumivé látky vyvolávají 

psychickou a somatickou závislost. Stále více lidí v uspěchané době vyhledává tzv. 

„odborníky na duši“, kteří mnohokrát léky z této skupiny předepisují neuváženě. 

Abstinenci provází nepříjemné stavy podrážděnosti, neklidu, úzkosti, slabosti, třesu, 

objevují se specifické poruchy řeči a může dojít i k oběhovému kolapsu. Zvyšuje se 

pravděpodobnost epileptických záchvatů. Při detoxikaci se pozvolna snižují dávky.
123

  

2.8 Alkohol 

 

Etylalkohol je oblíbenou psychoaktivní látkou. Společenský úzus alkoholu je 

rozšířen po celé republice a provází lidstvo stejně dlouho jako konopí. Kvašení alkoholu 

probíhalo už v neolitu. Hostince v Mezopotámii kolem roku 2000 př.n.l. 

a archeologické nálezy nádob na pivo ukazují na hluboké kořeny popularity alkoholu.
124

 

Na našem území se tradičně konzumovalo víno, pivo nebo např. medovina. Prohibiční 

kroky učinil již Břetislav I. v roce 1039.
125

      

 Alkohol řadíme mezi hypnosedativa s krátkodobým účinkem na nervovou 

soustavu.
126

 Při neodborném zpracování alkohol obsahuje nebezpečný metyl-alkohol 

(metanol), který způsobuje např. oslepnutí.       

 Pojem alkoholismus pochází z roku 1849 a vyjadřuje nadměrné užívání 

alkoholických nápojů a s tím spojených problémů. Až v roce 1951 WHO označila 

alkoholismus za medicínský problém.
127

      

 Účinek alkoholu se do velké míry odvíjí od aplikovaného množství a tělesných 

dispozic. Výsledný efekt ovlivňují sociální okolnosti a prostředí, v kterém je alkohol 

konzumován. V závislosti na porušení psychických, senzorických a motorických funkcí 

můžeme působení alkoholu rozdělit na čtyři stupně. 
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i) Podnapilost nemusí být rozpoznána okolím. Projevuje se zhoršenou 

motorikou a prodlužuje se reakční doba. 

ii) Lehký stupeň opilosti se projevuje upovídaností, ztrátou soudnosti, 

sklony k agresivitě, zhoršenou koordinací, přizpůsobivostí a způsobuje zrakové a 

sluchové potíže. 

iii) Střední stupeň opilosti je fází útlumu, apatie, omezené schopnosti 

artikulovat a zhoršené psychomotoriky. 

iv) Těžký stupeň opilosti charakterizuje otupělost, dezorientace, neschopnost 

komunikace a chůze.
128

        

 Závislost na alkoholu je celospolečenský problém. „V průmyslově vyspělých 

zemích představují lidé, závislí na alkoholu 30-40 % celkového počtu pacientů 

psychiatrických lůžkových zařízení.“
129

 Svou závislost si nemusí dlouhou dobu 

připouštět. Postupně se zvyšuje tolerance vůči alkoholu a mění se způsob myšlení. 

Detoxifikace organismu obnáší vždy některé z následujících více či méně intenzivních 

příznaků: bolesti hlavy, pocení, zvýšená tepová frekvence nebo krevní tlak, epileptické 

záchvaty, nevolnost nebo zvracení, halucinace, neklid, třasy, slabost, malátnost, 

poruchy spánku.
130

 Symptomy většinou odezní do čtyř až pěti dnů, ale poruchy spánku 

a úzkostné stavy mohou trvat i několik měsíců.
131

      

 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 

zákonů v § 2, písm. k) vymezuje alkoholický nápoj jako lihovinu, víno a pivo a též 

nápoj, který není uveden v předchozí větě, pokud obsahuje více než 0,5 objemového 

procenta alkoholu. 
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3. Drogová scéna České republiky v kontextu evropského 

fenoménu drog 

 

3.1 Nástin historických souvislostí 

 

Již neolitické kmeny zneužívali dogy, konkrétně halucinogeny. Ve středověké 

Evropě byly např. rulík zlomocný, durman obecný a blín černý používány k výrobě 

mastí a nápojů.
132

 V 17. století dochází k rozmachu chemického a farmaceutického 

průmyslu a tím i k výrobě nových syntetických látek, léčiv a povzbuzujících substancí. 

Koncem 19. století je na našem území prvně zaznamenáno zneužívání drog spojené 

se vznikem závislosti po požívání opiové šťávy. Ve střední Evropě v druhé polovině 

19. století podávali lékaři morfin jako utišující prostředek k tlumení bolesti.
133

 Několik 

případů abusu morfia a opia mezi lékaři a lékárníky bylo podchyceno v Čechách 

na konci 19. století.
134

 S prohlubujícími se hospodářskými a sociálními problémy 

po první světové válce v Československu dochází k nárůstu zneužívání drog, konkrétně 

kokainu, s nímž Československo do té doby nemělo zkušenost. Berlín a Vídeň 

se potýkali s abusem kokainu již od konce první světové války.
135

 Během druhé světové 

války vzrostla spotřeba amfetaminů.
136

 Po skončení druhé světové války se drogy 

dostaly k dispozici civilnímu obyvatelstvu, které v drogách nalézá únik z těžké politické 

a ekonomické situace.
137

 Poválečná léta na území České republiky charakterizuje 

spotřeba analgetik a antipyretik, která byla volně k dostání bez lékařského předpisu. 

„Podobně se rozšířilo zneužívání sedativ a hypnotik barbiturátového typu. V padesátých 

letech u nás byla jiná psychofarmaka těžko dostupná, byla vždy vázána na lékařský 

předpis.“
138

 Zneužívání anxiolytických sedativ (proti strachu a úzkosti), povzbuzujících 

excitancií a antiastmatik se na našem území koncentruje v šedesátých letech 

20. století.
139

 Ve stejné době se objevil lysergamid (LSD), ale po ukončení jeho výroby 

toxikomani přesedlali na Alnagon. V nejvyšší míře byl Alnagon zneužíván v 70. letech. 
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„Teprve koncem sedmdesátých let a počátkem osmdesátých let se začal z Alnagonu 

extrahovat jednoduchým způsobem kodein.“
140

 Právě kodein vyvolává kýžený 

psychotropní efekt. Extrahovaný opiát na bázi kodeinu se nazývá braun.
141

 60. léta 20. 

století zaznamenávají šíření těkavých látek, především toluenu a ostatních organických 

rozpouštědel a prchavých látek. Do toluenu se přidával čpavek ve snaze omezit tento 

nebezpečný typ závislosti.
 142

         

 Ještě v roce 1971 se delegát Spolkové republiky Německo při komisi OSN 

domníval, že „zneužívání drog neodpovídá mentalitě německého národa.“ „O deset let 

později již odhady hovořily o 77-109 tisících toxikomanů v SRN, z toho 61-87 tisíc 

užívalo drogy intravenózně. SRN rovněž začala fungovat jako významný vývozce drog 

do ostatních zemí západní Evropy. V tomto ohledu převzala primát od Francie, která 

byla do 70. let hlavním producentem a distributorem heroinu v Evropě.“
 143

   

 „V první polovině osmdesátých let se u nás závislost morfinového typu stala 

nejrozšířenější a nejzávažnější. Teprve 5. 2. 1987 byl prodej Alnagonu redukován 

vázáním na lékařský předpis.“
144

 Později se rozšiřuje zneužívání antidepresiv a 

v 70. letech nebarbiturátových hypnotik. Antiastmatika toxikomani využívají k získání 

efedrinu, který je výchozí substancí pro přípravu metamfetaminu. Prudký nárůst abusu 

metamfetaminu podobně jako u kodeinu vyvolal přijetí administrativních omezení této 

toxikomanie.
145

 Marihuana se k nám většinou dováží ze zahraničí, v některých 

oblastech se nacházejí pěstírny konopí. „Občas se vaří odvary z nezralých makovic, 

které byly známy v lidové medicíně již dávno.“
146

 Československo se potýkalo s pokusy 

o průvoz drog z Blízkého východu, arabských států a z Afriky do zemí západní 

Evropy.
147

           

 Do roku 1989 vede ministerstvo vnitra evidenci nealkoholových toxikomanů, 

po roce 1989 registrují pouze pachatele trestné činnosti.
148

 K rozmachu různých forem 

zneužívání drog dochází v České republice nejznatelněji po roce 1989. Přelomová 
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změna politického uspořádání, provázená otevřením státních hranic a novými 

komplikovanými životní situacemi, způsobila rozšíření obchodu s nelegálním zbožím. 

Z tranzitní země se stala rovněž země cílová, a to pro všechny duhy OPL kromě 

cracku.
149

 Vzhledem k dlouholeté izolaci nebyla společnost připravena předcházet, 

reagovat ani dostatečně informovat o hrozících následcích zneužívání drog. Neuvážené 

experimentování s drogami v 90. letech 20. století provází na území Československa 

nárůst kriminality související s drogami a spotřebitelské poptávky i nabídky. Objevují 

se alarmující případy první zkušenosti s heroinem a nitrožilní aplikací již ve věku 13 let 

dítěte. Obchodníci s drogami využívají děti do patnácti let k pouliční distribuci drog.
150

 

Zájem o naši měnu vzrostl po pádu železné opony a to zejména v letech 1993 -1994, 

kdy se rozvíjí černý trh s heroinem na našem území. Do té doby je nejrozšířenější 

tradiční český opiát braun nahrazován heroinem z dovozu.
151

 V roce 1994 stav drog 

ve společnosti ještě „nebyl dostatečně zmapován, neexistovala epidemiologická šetření 

o počtu a regionálním výskytu toxikomanů, o četnosti a způsobech zneužívání 

jednotlivých druhů drog apod.“
152

 Úskalím uchopení drogového problému je rovněž 

vysoká míra latence spojená se zneužíváním drog. Drogovou závislost se uživatelé 

před širším okolím snaží tajit. Toxikoman se stává předmětem evidence zdravotnických 

či jiných zařízení nebo orgánů činných v trestním řízení až ve chvíli, kdy se abusus 

vymyká kontrole.
153

 Ne vždy OČTŘ odhalí přítomnost drog v organismu pachatele 

trestného činu.
154

 Od roku 1995 centrální pracoviště drogové epidemiologie 

při Hygienické stanici hl. m. Prahy monitoruje uživatele drog na základě usnesení vlády 

ČR č. 446/1993.
155

 „Počet nově evidovaných uživatelů pervitinu byl v roce 2004 

nejvyšší od roku 1995.“
156

 „Snížené počty uživatelů opiátů jsou provázeny zvýšenými 

počty uživatelů stimulancií.“
157

 Jedním ze zkoumaných indikátorů je problémové 
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užívání drog. Problémový uživatel podle definice EMCDDA užívá drogu injekčně 

a/nebo dlouhodobě či pravidelně užívá opiáty a/nebo amfetaminy a/nebo kokain.
158

 

V roce 2003 byl na našem území podíl problémových uživatelů se základním či 

nedokončeným vzděláním 55 %.
159

 

3.2 Aktuální stav ve věcech drog v Evropě 

 

Tabákový průmysl a prodej alkoholu využívají vlády k plnění státní kasy. 

Světový trh s nelegálními substancemi se stále rozšiřuje. Španělsko a Nizozemí hrají 

klíčovou roli vstupní brány pro následnou distribuci kokainu do Evropy. Ve Španělsku 

je nejvyšší prevalence užívání kokainu v Evropě.
160

 Pro přijetí odpovídající právní 

úpravy je třeba zkoumat četnost výskytu a míru užívání omamných a psychotropních 

látek na daném území. Česká republika spolupracuje s členskými státy a přidruženými 

subjekty při tvorbě výročních zpráv o stavu drogové problematiky již od roku 1995.
161

 

Každoročně vydávané zprávy o stavu ve věcech drog v EU připomínkují členské státy 

EMCDDA (27 členských států EU, Chorvatsko, Turecko a Norsko). Z naší strany 

připomínkuje evropskou zprávu Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 

závislosti (dále jen „NMS“) a člen správní rady EMCDDA, v našem případě národní 

protidrogový koordinátor.
162

 V době politiky vyznačující se finančními restrikcemi je 

vyžadována dobrá cílenost investic s doloženou efektivitou, jež lze realizovat pomocí 

multiplikace sdílených zkušeností, kvality spolupráce a koordinace svých opatření.
163

 Nejoblíbenější nelegální drogou v Evropě je konopí.
164

 „Pěstování konopí 

v Evropě je rozšířené a podle všeho je na vzestupu. Všech 29 evropských zemí 

poskytujících informace centru EMCDDA uvádělo pěstování konopí podomácku, ačkoli 
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rozsah a povaha tohoto jevu se podle všeho značně různí.“
165

 Země vykazují značné 

rozdíly v celoživotní prevalenci užívání konopí (od 1,6 % do 32,5 %).
166

 V prosinci 

2011 realizovalo NMS výzkum prevalence užívání drog v populaci ČR, který poprvé 

usiluje o zmapování abusu tzv. nových syntetických drog.
167

 Pro účely výzkumu vznikla 

následující definice nových syntetických drog: „syntetické látky, které mají podobné 

účinky jako tradiční drogy (pervitin, marihuana, extáze, kokain, halucinogeny aj.), 

nejsou však uvedeny v seznamu zakázaných omamných a psychotropních látek 

a vymykají se tak systému kontroly drog. Jde hlavně o mefedron a jiné katinony 

a syntetické kanabinoidy; často se jedná o látky prodávané prostřednictvím internetu 

nebo tzv. Amsterdam shopů.“
168

        

 Česká republika vykázala nejvyšší prevalenci celoživotního užívání konopí 42 % 

u studentů ve věku 15–16 let.
169

 Jen Česká republika a Francie v dané cílové skupině 

vykazují vyšší míru zneužívání konopí než Spojené státy americké.
170

 Domácí produkce 

rostlinného konopí vytlačuje dováženou konopnou pryskyřici zejména z Afriky, někdy 

i z karibské oblasti. Albánie, v menší míře bývalá jugoslávská republika Makedonie, 

Kosovo a Srbsko zásobují střední a jihovýchodní Evropu rostlinným konopím. Už 

i Švýcarsko a Rusko patří mezi producenty rostlinné konopné drogy. Podle odhadů 

produkce již největším světovým výrobcem konopné pryskyřice již není Maroko, ale 

Afghánistán.
171

 Upouští se od politiky nepodmíněné represe užívání či držení této 

drogy.
172

 „Podle odhadů 1% evropské dospělé populace užívá tuto drogu denně 

a zejména mezi mladými muži mohou být v některých zemích poměrně běžné 
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intenzivní vzorce chování.“
173

 Evropští studenti jsou podle posledních údajů opatrnější. 

Prevalence užívání konopí stoupá do roku 2003, o čtyři roky později se však snižuje 

a stabilizuje. Trendem současnosti je intenzivní konzumace alkoholu
174

 ve spojení 

s abusem nezákonných a inhalačních látek.
175

 Rovněž přeshraniční charakter problému 

vyžaduje komplexní nazírání, jež EMCDDA zaručuje propojením informací 

z drogových trhů, protidrogových opatření, řešení snižování poptávky a vývoje politiky 

a práva.
176

 V roce 2002 vznikla agentura EU pro koordinaci justiční spolupráce 

členských zemí, Eurojust. Nejčastější agendou Eurojustu je obchod s drogami.
177

  

 V některých oblastech Evropy (Lotyšsko, Švédsko, Norsko, Finsko) je 

amfetamin částečně nahrazen metamfetaminem (pervitinem), který byl tradičně užíván 

hlavně v České republice a na Slovensku.
178

 Jen v České republice a Lotyšsku převažuje 

trestná činnost spojená s metamfetaminem nad nejrozšířenější evropskou kriminalitou 

v souvislosti s konopím.
179

 Česká republika drží prvenství v nelegální výrobě 

metamfetaminu v Evropě.
180

 Počet osob, které vyhledaly léčbu z důvodu primárního 

užívání metamfetaminu, se zvyšuje pouze v České republice a na Slovensku.
181

 

Výrobcům se stále daří syntetizovat nové psychoaktivní látky, např. 4-metylamfetamin, 

který zatím většina zemí Evropy nereguluje. Závažné zdravotní důsledky spojené 

s užíváním metamfetaminu stupňují obavy z rozšiřování podobných substancí.
182

 

Objevují se úmrtí z předávkování.
183

 Od roku 2010 se Německo nápadně častěji potýká 

se záchyty metamfetaminu, který zřejmě proudí z České republiky.
184

 EU postupuje 

podle mezinárodních standardů včasného varování a hodnocení rizik. „V roce 2012 jsou 

nové psychoaktivní látky do systému nadále hlášeny v počtu přibližně jedné 
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látky týdně.“
185

         

 Nejzneužívanějším nelegálním stimulantem v Evropě je kokain. Od konce 

90. let 20. století se ztrojnásobil počet urgentních příjmů pacientů po aplikaci kokainu, 

nejkritičtější stav zaznamenal pravděpodobně rok 2008. Trend odpovídá údajům 

o osobách, které vyhledaly léčebnou péči i údajům o záchytech. EMCDDA přisuzuje 

účinným protidrogovým politikám zásluhu na dlouhodobém poklesu užívání heroinu, 

zejména nitrožilně.
186

 Dostupnost heroinu se snižuje. Uživatelé vyhledávají alternativy, 

např. syntetické opioidy jako fentanyl a buprenorfin. „V červnu a červenci 2012 byly 

v pěti zemích EU hlášeny případy nákazy antraxem, které možná souvisely se 

společným zdrojem kontaminovaného heroinu.“
187

 Z celkového počtu osob, které 

nastoupily ambulantní léčbu v roce 2010, uvedlo 48 % jako svou primární drogu 

opioidy, především heroin, 27 % pacientů konopí,
188

 „přičemž největší nárůst byl 

pozorován u konopí.“
189

 Odborníci přiznávají, že v České republice, Belgii, Dánsku, 

Španělsku, Rakousku, Portugalsku, Rumunsku a Norsku je léčba dostupná pouze 

menšině závislých na konopí.
190

 Nepopiratelným zájmem lidské pospolitosti zůstává 

ochrana tělesného a duševního zdraví člověka, zvýšená pozornost je tradičně mířena na 

děti a mladistvé. Jejich rozumová a mravní vyspělost mnohdy nedosahuje takové 

schopnosti ovládací a rozpoznávací, aby byli připraveni na řadu neznámých podnětů, 

které jsou neodmyslitelně spjaty se soudobým multikulturním světem. Ve světle 

nelichotivých statistik je třeba důsledně realizovat a rozšiřovat preventivní a léčebné 

programy. Rozměr zneužívání pervitinu v České republice souvisí s problémem volné 

dostupnosti léků obsahujících pseudoefedrin, který se používá k výrobě 
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metamfetaminu.
191

 Pozitivní skutečností je stabilně nízká prevalence užívání LSD 

a halucinogenních hub v Evropě.
192

  

4. Drogová kriminalita ve světle jejího pachatele 

 
 Přestože zneužívání návykových látek přináší především vážné zdravotní 

důsledky, nelze zapomínat na důsledky společenské. Sociálně patologické jevy jako 

zneužívání drog a gambling patří k rizikovým faktorům, které přispívají ke vzniku 

a rozvoji organizovaného zločinu.
193

 Nežádoucí účinky abúzu drog jsou dané nejen 

jejich účinkem na jednotlivce, ale také tím, že se stávají determinujícím činitelem 

soužití jedince s ostatními členy společnosti.“
194

 Deviantní vývoj spojený s poruchou 

adaptačních mechanismů, příslušnost ke kriminální subkultuře a zneužívání alkoholu 

a jiných drog integruje narušeného jedince do kriminálního životního stylu. „Především 

jedinci s podprůměrnými až defektními rozumovými schopnostmi mají sklon 

ke kombinaci drogy – alkohol. Porucha jejich osobnosti je zřejmá již v raném věku, 

mají neomluvené absence ve škole a mnohé další potíže poukazující na negativně 

probíhající proces socializace.“
195

 Čím dříve se pachatel pustí do kriminální činnosti, 

tím je její průběh závažnější. „Skupina s raným počátkem páchání trestné činnosti 

(před dosažením patnácti let věku) je charakteristická poruchovými vazbami na rodinu. 

Tito jedinci mají převážně otce, který má základní, resp. nedokončené vzdělání 

a selhává jako výchovný činitel a představitel autority. Rovněž také otcové těchto dětí 

ví o jejich chování spíše méně nebo vůbec.“
196

 Deviantní vývoj provází záškoláctví, 

útěky z domova a zapojení do party, kde se obvykle poprvé setká s alkoholem 

a drogami. „Lze tedy shrnout, že raný začátek páchání trestné činnosti bývá spojen 

i s raným začátkem zneužívání alkoholu a drog, a naopak. Prognóza nejen kriminálního, 

ale i toxikomanického chování je v tomto případě horší. Pravidelný abúzus často 
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se závislostí nastupuje relativně rychle po prvním kontaktu s drogou.“
197

 Poruchy 

sebehodnocení a asociální životní styl ve styku s kriminální subkulturou prohlubují 

lhostejnost k praktickým otázkám lidského bytí. „Jedinci začínající trestnou činností 

a až poté s abúzem drog se častěji stávají recidivisty.“
198

     

 Pojem „trestná činnost související s drogami“ podle definice EMCDDA zahrnuje 

čtyři skupiny trestných činů:         

 a) „Psychofarmakologicky podmíněná trestná činnost: trestné činy spáchané 

pod vlivem psychoaktivní látky, jako důsledek jejich akutního nebo chronického užívání. 

 b) Ekonomicky motivovaná trestná činnost: trestné činy spáchané za účelem 

získání peněz (nebo drog) na financování užívání drog.     

 c) Systémová trestná činnost: trestné činy spáchané v rámci fungování 

nezákonných drogových trhů jako součást procesu nezákonné nabídky, distribuce 

a užívání drog.           

 d) Trestné činy porušování drogových zákonů: trestné činy spáchané 

porušováním drogové legislativy a souvisejících právních předpisů.“
199

 

4.1 Primární drogová kriminalita  

 

Primární drogová kriminalita zahrnuje tzv. drogové trestné činy, které upravuje 

trestní zákoník v § 283, § 284, § 285, § 286 a § 287. V klasifikaci trestné činnosti 

související s drogami podle EMCDDA jsou tyto trestné činy součástí čtvrté skupiny 

deliktů, tzv. trestné činnosti proti drogovým zákonům. Do skupiny primárních 

drogových trestných činů patří nedovolená výroba a jiné dispozice s OPL, jedy 

a předměty k jejich nedovolené výrobě a jednání spočívající v šíření či podněcování 

ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu. „Drogová kriminalita, zejména 

nedovolený obchod s OPL, patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější trestnou činnost 

i v rámci organizovaného zločinu vůbec.“
200

      

 Drogová kriminalita pojímaná v užším smyslu se vztahuje na trestné činy 
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nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL a s jedy (§ 283 TZ), přechovávání OPL 

a jedu (§ 284 TZ), nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo 

psychotropní látku (§ 285 TZ), výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL 

a jedu (§ 286 TZ). Pachatelem drogových deliktů může být jak závislý konzument OPL, 

tak osoba, která OPL nekonzumuje, ale z nedovoleného zacházení profituje. 

 Drogová kriminalita spočívající ve výrobě, pašování a prodeji OPL a předmětu 

k nedovolené výrobě podle ustanovení § 283 a § 286 zaznamenala nejvyšší počty 

spáchání v roce 2008, kdy naopak významně pokleslo nezákonné přechovávání OPL 

pro vlastní potřebu podle § 284 TZ a nedovolené pěstování rostlin obsahujících OPL 

pro vlastní potřebu dle § 285 TZ. Obecně statistiky Policejního prezidia Policie ČR 

ukazují, že podíl drogových trestných činů orientovaných na osobní spotřebu je asi 

dvakrát menší než podíl trestných činů výroby a jiného nakládání s OPL a s jedy (§ 283 

TZ) spolu s výrobou a držením předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu (§ 286 

TZ).
201

           

 Šíření toxikomanie v § 287 TZ postihuje nabádání či jiné podněcování 

k nealkoholové toxikomanii. Jde o drogový delikt v širším smyslu, jehož pachateli jsou 

nejčastěji sami uživatelé drog.
202

        

 „Z dlouhodobého hlediska roste počet osob stíhaných za drogové trestné 

činy.“
203

 Policie ČR pozoruje nárůst počtu i podílu osob stíhaných za přechovávání 

a pěstování návykových látek pro osobní potřebu a v roce 2011 zaznamenává poprvé 

vzestup podílu stíhaných osob za trestný čin šíření toxikomanie.
204

 Nejvyšší počet 

drogových trestných činů se páchá v Praze a ve Středočeském kraji.
205

  

 Organizovaný obchod s drogami se odehrává v rámci hierarchické soustavy, 

jejíž články mívají propracovanou dělbu práce. Setkáváme se především s organizátory, 

investory a vykonavateli. Organizovat je třeba přepravu, výrobu, distribuci atd. 

Organizátoři mohou být omezeni na určitou lokaci či rozsáhlou mezinárodní distribuční 

síť. Tyto osoby se samotnou drogou příliš často v kontaktu nejsou. Rovněž investoři 

pouze vkládají finanční obnosy do nelegální distribuce drog za účelem maximalizace 
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zisků. Výkonnými pachateli jsou výrobci, přepravci a hlavně distributoři neboli dealeři. 

Právě ti nejčastěji zacházejí s psychoaktivním produktem. Do mezinárodního obchodu 

s drogami se často zapojují zkušenější čeští a slovenští emigranti, etnické skupiny 

jako Albánci, Nigerijci, Turci, Vietnamci a rusky mluvící komunity.
206

    

 Analýza jednotlivých trestných činů je součástí následující kapitoly páté.   

4.2 Sekundární drogová kriminalita 

 

Převládající trestná činnost související s drogami spočívá v páchání trestných 

činů pod vlivem návykových látek a za účelem jejich obstarání. Toxikoman zanedbává 

„důležité sociální, pracovní, i rekreační aktivity a větší část dne věnuje snaze opatřit si 

drogu, či prostředky na ní včetně krádeží či jiných druhů trestných činů spadajících 

do tzv. opatřovací kriminality. Ženy velmi často provozují za tímto účelem 

prostituci.“
207

 Policie ČR zaznamenala v roce 2011 88,9 % podíl trestných činů 

spáchaných pod vlivem alkoholu z celkového počtu trestných činů spáchaných 

pod vlivem návykových látek. Rozdíl mezi kriminalitou související s alkoholem 

a nealkoholovými drogami se v poslední době zmenšuje. Nejčetnější sekundární 

trestnou činnost ve spojení s alkoholem reprezentují trestné činy ohrožení pod vlivem 

návykové látky (§ 274 TZ), opilství (§ 360 TZ), nedbalostní dopravní nehody, úmyslné 

ublížení na zdraví a výtržnictví (§ 358 TZ). Pachatelé se pod vlivem návykových látek 

vedle nejčastějšího ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství dopouští také maření 

výkonu úředního rozhodnutí a krádeží.
208

 Počet odsouzených za trestné činy spáchané 

v přímé souvislosti s intoxikací návykovou látkou (§ 274 TZ a § 360 TZ) vzrostl v roce 

2011 o více než 15 %.
209

        

 Podíl trestných činů v rámci sekundární kriminality spáchané uživateli drog 

za rok 2011
210

 tvoří odhadem 33,4 % zjištěných a 28,5 % objasněných vybraných 
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trestných činů.
211

         

 Zjednodušeně lze druhy sekundární kriminality pod vlivem OPL rozdělit do tří 

skupin na násilnou, mravnostní a majetkovou (opatřovací) kriminalitu. Nejčastější 

krádeže podle § 205 TZ, dále podvody dle § 209 TZ, zpronevěry podle 206 TZ 

a některé další majetkové trestné činy jsou uvedeny v hlavě V., části druhé trestního 

zákona. Zbavení osobní svobody (§ 170 TZ), omezování osobní svobody (§ 171 TZ), 

loupež (§ 173 TZ), vydírání (§ 175 TZ), týrání svěřené osoby (§ 198 TZ), týrání osoby 

žijící ve společném obydlí (§ 199 TZ), násilné překročení státní hranice (§ 339 TZ), 

vražda (§ 140 TZ) a mnoho dalších trestných činů (§ 145, § 146, § 158, § 344 TZ) patří 

mezi příklady násilné kriminality. Mravnostní kriminalita zahrnuje závažné skutky 

jako znásilnění (§ 185 TZ), svádění k pohlavnímu styku (§ 202 TZ), obchodování 

s lidmi (§168 TZ), pohlavní zneužití (§ 187 TZ), šíření pornografie (§ 191 TZ), výroba 

a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192 TZ), zneužití dítěte k výrobě pornografie 

(§ 193 TZ), kuplířství (§ 198 TZ), prostituce ohrožující mravní vývoj dětí (§ 190 TZ).
212

 

Obětmi mravnostní kriminality jsou samotní toxikomani, nevyhýbá se jim rovněž 

násilná ani majetková trestná činnost.
213

  

5. Právní úprava trestné činnosti související se zneužíváním 

návykových látek 

 
Cílem této kapitoly je přiblížit problematiku tzv. drogových deliktů a deliktů 

s nimi souvisejícími, a to i z pohledu historie. Drogy se v České republice znatelně šíří 

až s otevřením státních hranic po Sametové revoluci, kdy drogová situace nebyla ještě 

dostatečně zmapována. Česká reprezentace měla za úkol vytvořit legislativní nástroje 

a související právní ochranu společnosti před různými formami trestné činnosti 

související s drogami. Zákonodárce volí mezi přístupy represivními (kriminalizace 

toxikomanů) a terapeutickými (omezování škodlivých následků zneužívání drog). 

Globální komise pro drogovou politiku, složená zejména z evropských politiků, 

odborníků, bývalých hlav latinskoamerických států a bývalých předních činitelů OSN 

včetně Kofiho Annana a někdejšího generálního tajemníka NATO Javiera Solany, 
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vydala v červnu 2011 alarmující zprávu, v níž doslova uvádí, že světový boj 

proti drogám selhal s devastačními následky pro jedince i společnosti na celém světě.
214

 

Represivní protidrogová politika nepřinesla uspokojivé výsledky vzhledem k odhadům 

OSN, podle kterých užívání opiátů vzrostlo od roku 1998 do roku 2008 o 35 %, užívání 

kokainu o 27 % a konzumace marihuany o 8,5 %.
215

 Optimální je trestat co nejpřísněji 

obchodníky s drogami, zejména nejsou-li sami narkomany a pomocí léčení a dohledu 

reintegrovat narkomany zpět do společnosti. Preventivní opatření jsou esenciální u těch, 

kteří chtějí drogu vyzkoušet. Česká republika je pro drogy jak zemí cílovou, tak 

důležitou zemí tranzitní. Legislativní řešení drogového problému je ovlivněno závazky 

plynoucími z uzavřených mezinárodních smluv. 

5.1 Milníky v legislativě České republiky v souvislosti se zneužíváním 

návykových látek v mezinárodních souvislostech 

 

5.1.1 Přehled geneze mezinárodněprávní kontroly psychoaktivních látek 

 

Mezinárodní spolupráce v oblasti kontroly drog počíná rokem 1909. V tomto 

roce se konala v Šanghaji mezinárodní konference věnovaná problematice omamných 

látek, známá pod názvem Opiová komise, které se zúčastnilo 13 států. Opiová komise 

přijala rezoluci, jejímž obsahem bylo postupné omezení kouření opia a zastavení 

pašování drog. Přestože tento dokument nebyl závazný, stal se základem celosvětové 

spolupráce v oblasti kontroly drog.        

 11. února 1915 vstoupila v platnost první mezinárodní dohoda o drogách 

pod názvem Mezinárodní úmluva o opiu. Stanovila následující zásady mezinárodní 

spolupráce: 

- opium, morfin a kokain se povoluje využívat jen pro medicínské a zákonné 

účely,  

- produkce a distribuce drog podléhá zvláštnímu povolení.  

 Společnost národů nadále představuje klíčový subjekt v mezinárodním boji 
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proti psychoaktivním látkám.
216

 V jednotlivých státech byly pro efektivní spolupráci 

zřízeny zvláštní ústřední úřady. V Československu vznikla Ústředna pro potírání 

nedovoleného obchodu s omamnými jedy u policejního ředitelství v Praze. 

 Mezinárodní úmluva o opiu, podepsaná dne 19.2.1925 v Ženevě, nabyla 

platnosti dne 25.9.1928. Tato úmluva mj. stanovila pravidla pro zákonný mezinárodní 

obchod s omamnými látkami, např. systém dovozních a vývozních povolení, který se 

užívá dodnes. Československo se stalo smluvní stranou této úmluvy dne 11.4.1927. 

 Druhá Ženevská Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných 

látek z roku 1931 vstoupila v platnost dne 9.7.1933. Účelem této konvence bylo omezit 

světovou výrobu omamných látek na množství, které by zajistilo pouze lékařské 

a výzkumné potřeby. Československo se stalo smluvní stranou této úmluvy dne 

12.4.1933.          

 Úmluva o potlačení nezákonné dopravy nebezpečných látek byla sjednána 

v Ženevě dne 26.6.1936 jako třetí v pořadí a vstoupila v platnost v roce 1939. Tato 

úmluva byla impulzem k nekompromisnímu trestání osob, podílejících se na nelegálním 

transportu drog.
217

          

 Přijetím Pařížského protokolu z roku 1948 získala WHO oprávnění operativně 

přidávat nové návykové látky mezi stávající substance podléhající mezinárodní 

kontrole. 
218

 

5.1.2 Vývoj regulace drogové problematiky na našem území 

 

V období rakousko-uherské monarchie nakládání s některými jedy a léčivy 

upravoval zákon č. 117/1852 ř. z., zákon o zločinech, přečinech a přestupcích. Už jen 

název tohoto zákona napovídá, že byly rozlišovány tři kategorie soudně trestných činů – 

„zločiny“, „přečiny“ a „přestupky“ (tzv. tripartice).     

 Zákon č. 117/1852 ř. z. nepostihoval samotné užívání či držení OPL. „Trestný 

byl neoprávněný prodej léčiv vnitřních i zevních (§ 354), nedbalost v chování 

a oddělení jedu (§ 368) a zanedbání dohledu nad jedovatou látkou (§ 370). Co se týče 
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podávání drogy, trestným bylo tzv. „užívání odvaru z makovic při dětech“ (§ 337).“
219

 

Opilství bylo pokládáno za přestupek, nikoli za trestný čin.
220

   

 Po první světové válce byl v Československu vydán zákon o Mezinárodní 

opiové konvenci č. 128/1923 Sb. z. a n., podle kterého dozor nad výrobou, dovozem, 

prodejem, distribucí a vývozem omamných látek vykonává ministerstvo veřejného 

zdravotnictví a tělesné výchovy. Tehdejší úprava považovala nelegální obchod 

s drogami pouze za přestupek. Trestem byla peněžitá pokuta do výše 20.000,- Kč, ale 

v případě její nevymahatelnosti mohla být pokuta změněna v trest odnětí svobody až 

do tří měsíců. Tento postih nebyl dostatečně účinný vůči organizovaným drogovým 

kartelům ani vůči pouličním dealerům drog. Centrální poloha republiky v Evropě již 

ve 20. a 30. letech přitahovala překupníky a ČSR se tak stalo i významným 

odbytištěm.
221

          

 První komplexní trestněprávní úprava nedovolené výroby a držení OPL byla 

vtělena do „opiového“ zákona č. 29/1938 Sb., který prováděl první Mezinárodní 

opiovou úmluvu ze dne 23. ledna 1912, vyhlášenou pod č. 159/1922 Sb. z. a n., 

Mezinárodní opiovou úmluvu ze dne 19. února 1925, vyhlášenou pod č. 147/1927 Sb. z. 

a n. a Úmluvu o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 

13. července 1931, vyhlášenou pod č. 173/1933 Sb. z. a n.. Opiový zákon definoval 

některé základní pojmy, zařadil omamné látky do 4 kategorií, uložil povinnost evidovat 

tyto látky a zmocnil úřední osoby ke kontrolní činnosti. „Opiovým zákonem bylo 

dokončeno zavádění mezinárodních úmluv do československého právního řádu.“
222

 

Opiový zákon podle závažnosti klasifikoval přestupky, přečiny a zločiny. Přestupky 

postihovaly úřady pokutou od 500,- Kč do 50.000,- Kč nebo vězením od 24 hodin 
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do pěti měsíců. Za přečin bylo možné podle uvážení soudu uložit trest „tuhým vězením“ 

od tří měsíců do tří let a peněžitý trest od 5.000,- do 50.000,- Kč. Za zločin mohl soud 

uložit trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let a peněžitý trest od 10.000,- Kč 

do 100.000,- Kč.
223

 Opiový zákon výrazně přispěl ke snížení počtu osob zneužívajících 

drogy před druhou světovou válkou.
224

        

 S ohledem na společné znaky se současnou trestněprávní úpravou je nezbytné 

uvést trestní zákon č. 86/1950 Sb., který v ustanoveních § 197 a § 198 upravoval dva 

drogové delikty, a to nedovolenou výrobu a držení omamných prostředků a jedů. 

„Tomu, kdo bez povolení vyrobil, dovezl, vyvezl, jinému opatřil nebo přechovával 

omamné prostředky nebo jedy, hrozil trest odnětí svobody v trvání až tří let (§ 197 

odst. 1), v případě, že se pachatel dopustil takového jednání ve větším rozsahu nebo 

výdělečně nebo jím způsobil smrt člověka nebo těžkou újmu na zdraví mnoha lidí, mohl 

být potrestán odnětím svobody v trvání 1 roku až 5 let (§ 197 odst. 2). Výroba, 

přechování předmětu určeného k neoprávněné výrobě omamných prostředků a jedů byla 

trestána odnětím svobody v trvání až 2 let (§ 198).“
225

 Trestní zákon z roku 1950 

odstranil tripartici trestných deliktů a stejně jako následující trestněprávní úprava z roku 

1961 zavedl jednotnou podobu trestného činu.
226

      

 Úprava opilství zahrnující jak alkoholovou, tak nealkoholovou toxikomanii se 

stala součástí trestního zákona z roku 1950. Tzv. "Rauschdeliktu" se podle § 186 zákona 

č. 86/1950 Sb. dopustil ten, „kdo se požitím alkoholického nápoje nebo jinak přivede, 

byť z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí trestného činu, bude 

potrestán odnětím svobody až na pět let; dopustí-li se však trestného činu, na který 

zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.“   

 Omamné prostředky a jedy byly v souladu s § 205 trestního zákon č. 86/1950 

Sb. vymezeny v nařízení ministra spravedlnosti č. 118/1950 o tom, co se považuje 
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za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin 

podle trestního zákona.         

 Česká republika je signatářem nejvýznamnějších mezinárodních konvencí OSN 

o drogách, které udávají směry harmonizace drogové problematiky. Dne 31. března 

1961 byla v New Yorku sjednána Jednotná úmluva o omamných látkách, kterou 

o čtyři měsíce později podepsala Československá socialistická republika. Jednotná 

úmluva vstoupila v platnost dne 13. prosince 1964 i pro Československou socialistickou 

republiku, kde byla vyhlášena pod č. 47/1965 Sb. Česká republika je vázána rovněž 

doplňujícím Protokolem k Jednotné úmluvě o omamných látkách z roku 1972. 

Dle článku 36 odst. 1 Jednotné úmluvy z roku 1961 učiní každá smluvní strana opatření 

nutná k tomu, aby pěstování, produkce, výroba, držba, nabídka, distribuce, koupě, 

prodej a vůbec dodávky komukoli a z jakéhokoliv titulu, které by odporovaly 

ustanovením této Úmluvy, byly považovány za trestné činy. Právní úprava na našem 

území přestala postihovat držení drogy pro vlastní potřebu s účinností od 1.7.1990, a tak 

se dostala do rozporu s uvedeným ustanovením Jednotné úmluvy o omamných látkách. 

Opatření proti zneužívání omamných látek podléhají zvláštní pozornosti. Podle článku 

38 odst. 1 Jednotné úmluvy o omamných látkách se stranám doporučuje „přijímat 

praktická opatření, za účelem prevence zneužívání omamných látek a včasného zjištění, 

léčení, výchovy, doléčení, rehabilitace a nového začlenění do společnosti osob, jichž se 

to týká, a své úsilí budou koordinovat tak, aby těchto cílů dosáhly.“  

 Ve Vídni byla dne 21. února 1971 sjednána Úmluva o psychotropních látkách, 

s platností od 16. srpna 1976. Do právního řádu Československé socialistické republiky 

se zapsala prostřednictvím vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 62/1989 Sb., 

o Úmluvě o psychotropních látkách, která u nás nabyla platnosti v souladu se svým 

článkem 26 odst. 2 dnem 11. ledna 1989. Článek 23 umožňuje zavést přísnější kontrolní 

opatření, než stanoví Úmluva o psychotropních látkách, jestliže jsou podle uvážení 

smluvní strany žádoucí nebo nutná pro ochranu zdraví a blaha obyvatelstva. 

 Součástí Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 a Úmluvy 

o psychotropních látkách z roku 1971 je celkem osm seznamů škodlivých OPL, které 

jsou předmětem mezinárodní kontroly. Seznam sledovaných látek je rovněž přílohou 

Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami 

z roku 1988. Průběžně probíhá aktualizace těchto seznamů, aby byly zabezpečeny 
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operativní mechanismy ochrany veřejného zdraví.
227

 K posílení kontroly drog 

a zamezení nedovolené produkce OPL byly na půdě OSN vytvořeny Komise pro 

omamné látky při Hospodářské a sociální radě OSN
228

 a Mezinárodní úřad pro kontrolu 

omamných látek,
229

 které sídlí ve Vídni. „Dohled nad dodržováním protidrogových 

úmluv OSN v ČR a navazující české právní úpravy přísluší Inspektorátu omamných 

a psychotropních látek, který je odborem Ministerstva zdravotnictví ČR.“
230

 Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními 

látkami z roku 1988 vstoupila pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku dne 

2. září 1991 a byla vyhlášena formou sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 

č. 462/1991 Sb.. Článek 3 odst. 4. konvence proti drogám z roku 1988 nabízí 

signatářským státům následující možnosti zvláštního postihu osob přechovávajících 

drogy. Smluvní strany mohou stanovit, že vedle stíhání a potrestání bude pachatel 

podroben takovým opatřením, jako jsou léčba, výchova, postpenitenciární péče, 

rehabilitace nebo resocializace a v méně závažných případech lze přijmout jako 

alternativu vedle stíhání či potrestání taková opatření, jako jsou výchova, rehabilitace 

nebo resocializace jakož i, je-li pachatel poživatelem drogy, léčba a postpenitenciární 

péče. Stíhání nebo potrestání za úmyslné trestné činy přechovávání, získávání nebo 

pěstování jakýchkoliv OPL pro osobní potřebu při současném porušení závazků 

vyplývajících z mezinárodních úmluv z roku 1961 nebo z roku 1971, lze doplnit nebo 

nahradit opatřením pro léčbu, výchovu, postpenitenciární péči, rehabilitaci nebo 

resocializaci pachatele. 

5.1.3 Trestní zákon č. 140/1961 Sb. a nejdůležitější související předpisy  

 

Úmyslné trestné činy upravující nedovolenou výrobu a držení omamných 

prostředků a jedů převzal z trestního zákona č. 86/1950 Sb. s menšími rozdíly trestní 

zákon č. 140/1961 Sb. do ustanovení § 187
231

 a § 188,
232

 která byla jako v předchozí 
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právní úpravě zařazena k trestným činům obecně nebezpečným (Hlava čtvrtá zvláštní 

části trestního zákona).         

 Trestní zákon č. 140/1961 Sb., platný od 1.1.1961 se do července roku 1990 co 

do znění skutkových podstat trestných činů nezměnil. Právní úprava mj. postihovala 

držení omamných prostředků pro osobní potřebu. Markantní nárůst drogové kriminality 

na našem území po roce 1989 vedl na začátku devadesátých let 20. století k přijetí 

zásadní legislativní změny, která spočívala v dekriminalizaci přechovávání omamných 

prostředků pro vlastní potřebu. Výčet omamných prostředků, psychotropních látek 

a jedů ve smyslu § 187 a § 188 trestního zákona obsahovaly prováděcí předpisy.
233

 

Vyhlášku ministerstva zdravotnictví č. 167/1955 Ú.l. nahradila vyhláška ministerstva 

zdravotnictví a spravedlnosti č. 57/1967 Sb., kterou se provedlo vládní nařízení 

č. 56/1967 Sb. o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví. „V osmdesátých letech byl 

seznam nejprve doplněn vyhláškami těchto ministerstev č. 146/1980 Sb. a č. 127/1984 

Sb., a následně nahrazen novou právní úpravou. Vyhláška ministerstva spravedlnosti 

č. 244/1988 Sb. svěřila vydání seznamu omamných prostředků a jedů pro účely 

trestního zákona zvláštnímu předpisu, kterým bylo nařízení vlády č. 192/1988 Sb., 

přičemž výslovně stanovila, že takovým omamným prostředkem není látka, se kterou se 

pod odborným dohledem zachází k účelu léčení, mírnění, prevenci nebo diagnóze 

chorob.“
234

           

 Zákon č. 120/1962 Sb., o boji proti alkoholismu svým způsobem stanovil 

benevolentnější režim postihu nealkoholových toxikomanů ve srovnání s alkoholovými 

toxikomany. Neudržitelný stav zvrátil až v polovině 80. let Nejvyšší soud, který 

ve svém stanovisku označil získávání psychoaktivních roztoků pro nitrožilní aplikaci 

za nedovolenou výrobu.
235

 Až v roce 1987 byla ukončena éra volné dostupnosti 
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  b) získá-li takovým činem značný prospěch, nebo 

  c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt.“ 
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Alnagonu bez lékařského předpisu. Potřeba ucelené úpravy jak alkoholové, tak 

rozšiřující se nealkoholové toxikomanie vedla po značných obstrukcích k přijetí zákona 

č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
236

  

 S účinností od 1.7.1990 došlo k omezení trestnosti držby omamné nebo 

psychotropní látky nebo jedu na případy, kdy šlo o přechovávání „pro jiného“. Tento 

obrat způsobila novela trestního zákona provedená zákonem č. 175/1990 Sb., která 

obsahovala více než 100 různých změn a doplňků trestního zákona a nadto rozšířila 

okruh drogových deliktů o nové trestné činy šíření toxikománie (§ 188a) a neoprávněné 

nakládání s předmětem způsobilým k nedovolené výrobě OPL (§ 188).
237

 Došlo 

ke změně terminologie v případě nepříčetnosti, zmenšené příčetnosti a upuštění 

od potrestání tak, že dosavadní „požití alkoholického nápoje nebo omamného 

prostředku“ bylo nahrazeno slovy „vlivem návykové látky“. Trestné činy podle §187 

(nedovolená výroba a držení omamných prostředků a jedů) a § 188 (předmět 

k nedovolené výrobě omamných prostředků a jedů) byly od 1.7.1990 v § 187 trestního 

zákona označeny společným nadpisem „nedovolená výroba a držení omamných a 

psychotropních látek a jedů“. Výčet nedovolených dispozic s OPL byl zmiňovanou 

novelou rozšířen o „průvoz“.         

 Ustanovení § 188 tehdejšího trestního zákona nadále sankcionuje neoprávněné 

nakládání s předmětem určeným k nedovolené výrobě OPL či jedu. Nebylo tedy nutné 

uplatnit předmět k výrobě drogy, jehož výroba, opatření nebo přechovávání byly 

trestné, stačilo, aby byl k nedovolené výrobě způsobilý. Subjektivní stránka činu tedy 

nemusela zahrnovat vůli uvedený předmět použít nebo umožnit jeho použití k výrobě 

drogy, stačilo srozumění s tím, že je k takovému použití způsobilý. V období 90. let 

minulého století se v Československu a poté i v České republice prosadily trendy 

zdůrazňující potřebu prevence a potřebu represe tam, kde prevence selhala. Oblast 

trestního práva je potřeba chápat jako jednu ze složek systému protidrogové politiky, 

která je zaměřena na potírání nejzávažnějších projevů nelegálních dispozic s drogami. 

 Od 1.7.1990 se v § 188a trestního zákona setkáváme s trestným činem šíření 

toxikomanie, který spočívá v tom, že pachatel svádí jinou osobu ke zneužívání jiné 
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návykové látky než alkoholu anebo ji v tom podporuje, anebo zneužívání takové látky 

jinak podněcuje či šíří. Za takové jednání mohl být pachateli uložen trest odnětí 

svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Trest odnětí svobody 

až na tři léta hrozil pachateli, který se dopustil činu uvedeného v § 188a odst. 1 vůči 

osobě mladší než osmnáct let.       

 Současně byl do trestního zákona vložen § 89 odst. 13, který nově definoval 

pojem návykové látky jako alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky 

způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo nebo jeho ovládací nebo 

rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.     

 Novelou trestního zákona č. 175/1990 Sb. byl zrušen zákon č. 150/1969 Sb., 

o přečinech. Přečiny tak byly z trestněprávní úpravy vypuštěny a do přijetí současného 

trestního zákona č. 40/2009 Sb. se objevuje jednotné pojetí trestného činu 

(monopartice).
238

         

 Trestní sankce ukládané pachatelům drogových deliktů vyměřil trestní zákon 

č. 140/1961 Sb. původně poměrně mírně. Nejvyšší trest odnětí svobody v případě 

spáchání trestného činu nezákonné výroby podle § 187 trestního zákona činila dva roky, 

resp. osm let v případě, že se pachatel dopustil trestného činu nelegální dispozice 

s drogou jako člen organizované skupiny, získal tím značný prospěch nebo jím způsobil 

těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt. Novela č. 175/1990 Sb. zpřísnila trestní 

sazbu ukládanou za trestný čin podle § 187 trestního zákona ze dvou na tři roky, resp. 

z osmi na deset let odnětí svobody. Navíc rozvedla okolnosti podmiňující použití vyšší 

trestní sazby s ohledem na případy, kdy pachatel čin spáchal ve větším rozsahu nebo 

vůči osobě mladší osmnácti let. Vznikla nová kvalifikovaná skutková podstata s trestní 

sazbou osm až patnáct let odnětí svobody pro případy spáchání činu ve spojení 

s organizovanou skupinou ve více státech. Rovněž v případech, kdy pachatel činem 

způsobil těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, byla stanovena trestní sazba osm 

až patnáct let odnětí svobody.        

 U trestného činu podle § 188 trestního zákona se od 1.7.1990 zvýšila horní 

hranice trestní sazby ze dvou na tři léta. Trest odnětí svobody na jeden až pět let nově 

hrozil pachateli, který uvedený trestný čin spáchal ve větším rozsahu nebo získal-li jím 

značný prospěch. Pachateli, který se činu dopustil vůči osobě mladší osmnácti let, 
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nadále hrozila trestní sazba dvě léta až osm let.     

 Od roku 1989 dochází k nahrazování trestů odnětí svobody tresty alternativními.

 Novelou č. 175/1990 Sb. byly upřesněny podmínky pro uložení ochranného 

léčení, protialkoholního nebo protitoxikomanického dle § 72 odst. 2 písm. b) trestního 

zákona. Novela navíc zrušila trest smrti a zakotvila trest odnětí svobody na doživotí. 

Doposud se po trestu odnětí svobody nejčastěji ukládalo nápravné opatření, které však 

předmětná novela z trestního zákona vypustila a nadále se tak na ochranné léčení 

nastupovalo po výkonu trestu ve věznici.
239

        

 Zákonem o Policii České republiky č. 283/1991 Sb. bylo upraveno užívání 

operativně pátracích prostředků a operativní techniky policií, zejména oprávnění policie 

provádět prohlídky dopravních prostředků, které pravidelně provází záchyty OPL. 

 Novela trestního zákona č. 557/1991 Sb. zavedla podmínku ukládání ochranného 

léčení podle § 72 odst. 2 písm. b) trestního zákona pro případ pachatele, který se 

oddával zneužívání návykové látky a spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo 

v souvislosti s jejím zneužíváním, avšak je-li vzhledem k jeho osobě zřejmé, že účelu 

ochranného léčení nelze dosáhnout, ochranné léčení mu nebude soudem uloženo. Právní 

úprava nepříčetnosti, kterou si pachatel přivodil sám požitím návykové látky, prodělala 

významné změny. Byl zrušen odstavec 2 § 12 trestního zákona a objevil se trestný čin 

opilství podle § 201a v následujícím znění: „(1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové 

látky nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí 

jednání, které má jinak znaky trestného činu, bude potrestán odnětím svobody na tři léta 

až osm let; dopustí-li se však jednání, které má jinak znaky trestného činu, na který 

zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. (2) Ustanovení 

odstavce 1, jakož i § 12 se neužije, přivede-li se pachatel do stavu nepříčetnosti 

v úmyslu spáchat trestný čin.“     . 

 Novelou trestního řádu č. 558/1991 Sb. bylo upřesněno provádění odposlechů 

telefonních hovorů a prohlídek. Do přijetí této novely existovala pouze domovní a 

osobní prohlídka, nadále byla upravena i prohlídka jiných prostor. Podle novely mohl 

vyšetřovatel či orgán policie vstoupit do obydlí za účelem odstranění naléhavého 

nebezpečí. Vloženo bylo ustanovení § 85a trestního řádu, které výslovně ukládalo 

osobě, u níž měla být prohlídka provedena, prohlídku strpět. V oblasti právního styku 
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s cizinou měl předseda senátu krajského soudu nadále rozhodovací pravomoc o vzetí 

do vazby osoby, ohledně níž probíhá řízení o vydání do ciziny, do vydávací vazby 

za účelem zabránění jejího útěku. Nejvyššímu soudu České republiky bylo přiděleno 

rozhodování o uznání rozhodnutí cizozemského soudu, což bylo podmínkou 

pro navazující rozhodnutí o výkonu takového rozhodnutí. Rovněž byl touto novelou 

zaveden průvoz osoby pro účely řízení v cizině přes území republiky.  

 Novela trestního řádu č. 292/1993 Sb. zavedla podmíněné zastavení trestního 

stíhání pro méně závažné drogové delikty. Za účelem odstranění naléhavého nebezpečí 

umožnila novela vstup vyšetřovatelům a policejním orgánům do obydlí, jiných prostor 

i na pozemky. Přijetím ustanovení § 85b spatřila světlo světa právní úprava 

rekonstrukce, rekognice a vyšetřovacího pokusu v bytě, obydlí, jiných prostorách 

a na pozemku bez souhlasu jejich uživatele.        

 Soudcům byla přidělena pravomoc rozhodovat o povolení k použití operativní 

techniky novelou zákona č. 326/1993 Sb., o Policii České republiky.  

 Zákon č. 152/1995 Sb. novelizoval trestní zákon, trestní řád a zákon o Policii 

České republiky a přinesl do trestního zákona ustanovení o zločinném spolčení. 

Definoval je jako společenství více osob s vnitřní organizační strukturou, rozdělením 

funkcí a dělbou činností za účelem dosažení zisku soustavným pácháním úmyslné 

trestné činnosti. V případě, že obviněný pomohl k objasňování nebo zabránění trestné 

činnosti, mohla být přičtena nová polehčující okolností či mimořádně snížen trest odnětí 

svobody pod dolní hranici trestní sazby. Nově byl zařazen institut dočasného odložení 

trestního stíhání v § 159a trestního řádu. Toto ustanovení dalo možnost orgánům 

činným v trestním řízení dočasně odložit trestní stíhání při potřebě taktického vyčkávání 

za účelem shromáždění relevantních informací k obvinění konkrétní osoby.  

 Novela trestního zákona č. 152/1995 Sb. nově zařadila do okruhu trestů trest 

obecně prospěšných prací a upravila jejich výkon. „Zákon č. 152/1995 Sb. významně 

novelizoval i zákon o Policii ČR, do něhož pro účely odhalování určitých druhů trestné 

činnosti zavedl mezi operativně pátrací prostředky dva nové, a sice předstíraný převod 

věci a použití agenta. Zároveň zpřesnil ustanovení o používání operativní techniky.“
240

 Probaci trestní zákon reguluje s účinností zákona č. 253/1997 Sb. v rámci 

podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, kdy současně dle své úvahy mohl soud 
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pachateli uložit léčbu závislosti na návykových látkách, účast na programu sociálního 

výcviku a převýchovy či psychologického poradenství, zákaz návštěv nevhodného 

prostředí a styku s určitými osobami, apod.      

 Jedna z nejzásadnějších novel trestního zákona v oblasti drogové kriminality 

provedená zákonem č. 112/1998 Sb. obnovila trestnosti držení drogy pro svou vlastní 

potřebu. Nový § 187a trestního zákona č. 140/1961 Sb. totiž zavedl skutkovou podstatu, 

která postihovala držbu drogy pro osobní potřebu v množství větším než malém. 

Zastánci uzákonění trestnosti přechovávání drog pro vlastní potřebu argumentovali tím, 

že by byl usnadněn boj proti obchodu s drogami. Oponenti naopak zastávali názor, že 

jedním z implicitních principů českého právního řádu je, že sebepoškozování není 

trestné, samotné požívání drogy tedy nemůže být trestným činem a protože držení drogy 

pro vlastní potřebu je přípravou ke konzumaci, lze dovodit, že by nemělo být trestné. 

Ustanovení § 187a bylo do trestního zákona zařazeno s účinností od 1.1.1999 

a umožnilo stíhat pachatele, který bez povolení přechovával OPL nebo jed v množství 

větším než malém. Za uvedené jednání hrozil pachateli trest odnětí svobody až dvě léta 

nebo peněžitý trest, přičemž spáchal-li takový čin ve větším rozsahu, hrozil trest odnětí 

svobody na jeden rok až pět let.        

 Novela č. 112/1998 Sb. rovněž specifikovala skutkové podstaty trestných činů 

nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Tato ustanovení 

nově obsahovala přísnější trestní sankce, objevila se výčtu trestných činů, jejichž 

nepřekažení se trestá a vzrostl počet okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby 

u kvalifikovaných skutkových podstat.
241

 Výčet forem nelegálních dispozic 

s omamnými a psychotropními látkami podle § 187 byl rozšířen o nabízení, 

zprostředkování a prodej drogy.        

 Novela vztáhla trestnost i na nelegální nakládání s přípravky obsahujícími OPL, 

prekursory nebo jedy, a to i u trestného činu podle § 188 trestního zákona. U obou 

trestných činů též zvýšila trestní sazby u základních skutkových podstat na jeden rok až 

pět let. Třetí odstavec § 187 s trestní sazbou osm až patnáct let novela rozdělila do dvou 

odstavců. Trest odnětí svobody na osm až dvanáct let byl stanoven pachateli, který 
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získal činem dle § 187 odst. 1 trestního zákona značný prospěch, spáchal-li jej vůči 

osobě mladší patnácti let nebo způsobil-li jím těžkou újmu na zdraví. Nový čtvrtý 

odstavec § 187 předepsal trest odnětí svobody na deset až patnáct let v případech, kdy 

pachatel činem způsobil těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, získal-li jím 

prospěch velkého rozsahu, nebo spáchal-li jej ve spojení s organizovanou skupinou 

působící ve více státech.         

 Druhý a třetí odstavec trestného činu podle § 188 trestního zákona byl po novele 

č. 112/1998 spojen do jednoho odstavce. Trestní sazba v případě kvalifikované 

skutkové podstaty § 188 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb. byla stanovena na dvě léta až 

deset let.           

 U trestného činu šíření toxikomanie podle §188a trestního zákona rovněž došlo 

ke zvýšení trestních sazeb, a to jak v základní skutkové podstatě – až na tři léta, tak 

i v kvalifikované skutkové podstatě – jeden rok až pět let.     

 Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích po novele č. 112/1998 Sb. nově vymezuje 

skutkovou podstatu přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi v § 30 odst. 1 písm. j), který postihuje toho, kdo neoprávněně 

přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku. 

Za tento přestupek lze uložit pokutu až do 15 000 Kč. Další nově upravený přestupek 

v § 30 odst. 1 písm. f) hrozí uložením pokuty do 5 000 Kč a zákazu činnosti za úmyslné 

umožnění požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-

li o čin přísněji trestný.        

 Od 1.1.1999 je nakládání s omamnými a psychotropními látkami upraveno 

komplexně zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Tento zákon v jedenácti 

přílohách popisoval seznam nebezpečných psychoaktivních substancí, přípravků, 

prekursorů a jiných pomocných látek. Zákon byl několikrát novelizován. Změny se 

týkaly zejména upřesnění pravidel zacházení s OPL v souvislosti se vstupem České 

republiky do EU a zpřísnění pravidel přístupu k látkám obsahujícím efedrin 

a pseudoefedrin.          

 „Pro zavádění prvků probace do českého trestního práva bylo významným 

krokem přijetí zákona č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě a o změně zákona 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění 
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pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí (zákon 

o Probační a mediační službě), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2001.“
242

  

 Velká novela trestního řádu provedená zákonem č. 265/2001 Sb. konečně 

doplnila úpravu dohledu při podmíněném upuštění od potrestání s dohledem 

a podmíněného upuštění od potrestání s dohledem. Velká novela zakotvila rozsah 

a některé podmínky výkonu dohledu úředníkem Probační a mediační služby v trestním 

řízení. Probačnímu úředníkovi byla svěřena např. kontrola výkonu obecně prospěšných 

prací.          

 Z hlediska drogové kriminality je nutné uvést, že novela č. 265/2001 Sb. 

v § 12 doplnila odstavec 12, který zní: „Skutkem podle tohoto zákona se rozumí též dílčí 

útok pokračujícího trestného činu, není-li výslovně stanoveno jinak.“. Nově bylo 

upraveno zkrácené přípravné řízení a následné zjednodušené řízení před soudem. Takto 

je nadále možno rozhodovat jednodušší případy jednání, které popisují základní 

skutkové podstaty trestných činů nedovolené výroby a držení omamných 

a psychotropních látek a jedů podle § 187a trestního zákona a šíření toxikomanie 

podle § 188a trestního zákona. Zákon č. 265/2001 Sb. zasáhl též zákon o Policii 

ČR. Institut vyšetřovatele byl vypuštěn a úřady vyšetřování a služby kriminální policie 

byly sjednoceny do služby kriminální policie a vyšetřování.     

    Novela č. 134/2002 Sb. účinná od 1.7.2002 přidala do 

druhého odstavce § 188a novou kvalifikovanou skutkovou podstatu spočívající v tom, 

že pachatel spáchá čin uvedený v skutkové podstatě vůči osobě mladší osmnácti let 

nebo tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo 

jiným obdobně účinným způsobem. Uvedené jednání je postiženo vyšší trestní sazbou 

odnětí svobody ve výši jednoho roku až pěti let, s tím, že před účinností této novely 

byla horní hranice trestní sazby tři roky.       

 Zákonem č. 134/2002 Sb. byla změněna definice zločinného spolčení, byla 

vynechána podmínka „dosahování zisku“ a tak od té doby postačí zaměření 

na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti.     

 Zákon č. 74/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových 

látkách, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 79/1997 Sb., 

o léčivech, přizpůsobil právní úpravu aktům přijatým na půdě Evropských 
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společenství.
243

 Zákon č. 321/2006 Sb., udělil oprávnění OČTŘ (soud, státní zástupce 

a policejní orgán)
244

 překonat odpor osoby za účelem realizace prohlídky těla 

a obdobných úkonů k úspěšné identifikaci pachatele. „Toto oprávnění se však 

nevztahuje na odběr krve či jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity. 

 Zákon č. 253/2006 Sb., který s účinností od 1. 7. 2006 novelizoval trestní zákon 

a trestní řád především v souvislosti se snahou o odčerpávání výnosů z trestné činnosti 

(možnost uložit trest propadnutí jiné majetkové hodnoty než věci či propadnutí náhradní 

hodnoty, obdobná úprava ochranného opatření zabrání jiné majetkové hodnoty či 

zabrání náhradní hodnoty, související zajišťovací prostředky atd.), zařadil do trestního 

řádu mezi ustanovení o právním styku s cizinou nový oddíl osmý, pojednávající 

o uznávání a výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo důkazního prostředku mezi 

členskými státy Evropské unie.“
245

 

5.2 Jednotlivé skutkové podstaty tzv. drogových trestných činů 

v aktuálním trestním zákoně č. 40/2009 Sb. 

 

 Česká republika sleduje dva zřetelné evropské trendy trestního postihu 

zneužívání drog, a to „využití hrozby odnětí svobody k odrazení dodavatelů a vyloučení 

trestních postihů u osob, které látku vlastní pro osobní potřebu.“
246

 Kriminalita spojená 

s drogami zahrnuje nelegální výrobu a jiné nakládání s drogami, šíření poptávky 

po drogách, ale i trestnou činnost páchanou pod vlivem nebo v souvislosti 

s toxikomanií, např. trestnou činnost zaměřenou na získání drog i trestnou činnost 

vyplývající z uplatňování nelegálně nabytých finančních prostředků. Právem chráněný 

zájem na ochraně společnosti a lidí před případným „ohrožením vyplývajícím 

z neodborného a nekontrolovaného nakládání s určitými zákonem definovanými látkami 

a rovněž tak zájem na ochraně společnosti před ohrožením plynoucím ze zneužívání 

těchto látek a s tím související zájem na udržení zdravého sociálního prostředí 
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společnosti uvnitř sebe samé.“
247

 Definice objektu bezpečně pojímá i zájmy na ochraně 

před organizovaným zločinem a dalšími projevy drogové kriminality, včetně jednání, 

která směřují k legalizaci
248

 či ukrytí zisků z nelegální činnosti.
249

   

 Materiální pojetí trestného činu založené na posouzení společenské 

nebezpečnosti v souladu s § 3 trestního zákona č. 140/1961 Sb. bylo nahrazeno formální 

konstrukcí podle § 13 odst. 1 TZ, která vyžaduje protiprávnost spočívající v rozporu 

s právním řádem jako celkem, nikoli jen trestněprávní úpravou. Nadto musí být trestný 

čin v trestním zákoně označen jako trestný a musí vykazovat znaky stanovené v daném 

zákoně. § 13 odst. 2. TZ k trestní odpovědnosti za trestný čin vyžaduje úmyslné 

zavinění, není-li výslovně stanoveno, že postačí zavinění z nedbalosti. Neznamená to 

absenci materiálního korektivu formálního pojetí současného trestného činu, jelikož 

trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen 

v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti 

podle jiného právního předpisu.
250

        

 Speciální úpravu odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním 

zákoníku, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon 

soudnictví ve věcech mládeže obsahuje zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže 

za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen „ZSVM“). 

§ 5 odst. 1 ZSVM stanoví jako podmínku odpovědnosti mladistvého dosažení takové 

rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat protiprávnost spáchaného činu nebo 

ovládat své jednání. Mládeží se pro účely ZSVM rozumí děti a mladiství, dítětem 

mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý 

rok věku a mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok 

a nepřekročil osmnáctý rok svého věku.
251

 Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá 

provinění.
252

  Říjen 2011 konečně přinesl schválení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. V § 7 tohoto zákona vypočítává 

přečiny a zločiny, u nichž nastupuje trestní odpovědnost právnických osob. Za drogové 

trestné činy nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL a s jedy (§ 283 TZ), 
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přechovávání OPL a jedu (§ 284 TZ) a nedovolené pěstování rostlin obsahujících 

omamnou nebo psychotropní látku (§ 285 TZ) je tak možné stíhat za splnění zákonných 

podmínek osoby právnické. V případě výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě 

OPL a jedu (§ 286 TZ) a šíření toxikomanie (§ 287 TZ) zůstává možnost postihu 

ve sféře odpovědnosti osob fyzických.       

 Hlava VII. části druhé trestního zákona č. 40/2009 Sb. upravuje s účinností 

od 1. ledna 2010 trestné činy obecně nebezpečné, z nichž celkem pět „drogových“ 

deliktů patří k trestným činům obecně ohrožujícím a jejich výčet najdeme 

v ustanoveních § 272 až § 289. Trestněprávní rozbor drogových trestných činů 

na následujících řádcích je jádrem mé diplomové práce. 

5.2.1 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 

látkami a s jedy podle § 283 TZ 

 

 Objektivní stránka trestného činu spočívá v tom, že pachatel nedovoleně nakládá 

s omamnou nebo psychotropní látkou, přípravkem obsahujícím OPL, prekursorem nebo 

jedem. Pachatel naplní základní skutkovou podstatu nedovolené dispozice dle § 283 

odst. 1 TZ, pokud vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo 

jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává OPL, přípravek obsahující OPL, 

prekursor nebo jed. Omamné a psychotropní látky jsou takové, jež jsou uvedeny 

v přílohách 1 až 7 zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách, v platném znění.  

 Přípravkem obsahujícím OPL je roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu 

s obsahem OPL.
253

 Nařízení vlády č. 467/2009 Sb. pro účely trestního zákoníku 

upravuje, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, 

psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů. Za jedy se ve smyslu § 283, 284 

a 286 trestního zákoníku považují chemické látky uvedené v příloze č. 1 k uvedenému 

nařízení a chemické směsi, které obsahují nejméně 7 % látky zařazené v příloze č. 1 

nařízení vlády č. 467/2009 Sb. Nedovolené nakládání s drogou vyžaduje naplnění znaku 

protiprávnosti, který vyplývá zejména ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových 

látkách, který v ustanovení § 4 stanoví, že k zacházení s návykovými látkami, přípravky 

a prekursory je třeba povolení k zacházení, pokud tento zákon nestanoví dále jinak. 

Jestliže není uděleno povolení k zacházení s omamnými nebo psychotropními látkami, 
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přípravky či jedy nebo prekursory, půjde o neoprávněné, tedy protiprávní zacházení 

s nimi. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech podrobně upravuje manipulaci s léky 

(výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu, odstraňování léčivých přípravků a 

léčivých látek; registraci, poregistrační sledování, předepisování a výdej léčivých 

přípravků, prodej vyhrazených léčivých přípravků, poskytování informací) a principy 

mezinárodní spolupráce při zajišťování ochrany veřejného zdraví a vytváření 

jednotného trhu léčivých přípravků Evropské unie.
254

     

 „Objektivní stránka trestného činu v prvé řadě záleží v tom, že pachatel drogu 

neoprávněně vyrobí.“
255

 Oproti následujícímu ustanovení o přechovávání OPL a jedu 

§ 283 TZ nevyžaduje přítomnost určitého množství látek jako podmínku trestní 

odpovědnosti.  „Množství drogy, resp. její účinnost budou ovlivňovat závažnost 

trestného činu.“
256

 V rozhodnutí sp.zn. 6 Tdo 498/2012-20 Nejvyšší soud vyslovil, že 

pro posouzení značného rozsahu v případě kvalifikované skutkové podstaty zločinu 

nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL podle § 283 odst. 1, 2 písm. c) TZ hraje 

roli kromě množství účinné látky také skutečnost, že pachatel zločin spáchal vůči 

mladistvým osobám. Stupeň závažnosti deliktu se totiž odvíjí od intenzity dopadu 

na zdraví člověka. Nejvyšší soud v zájmu sjednocení rozhodovací praxe posuzuje 

závažnost drogového deliktu „ne toliko z konkrétního množství a kvality omamné nebo 

psychotropní látky, ale i z dalších okolností, např. z výše peněžní částky, kterou za takto 

vyráběnou či distribuovanou látku pachatel buď utržil anebo utržit chtěl či mohl, délky 

doby, po níž pachatel s uvedenými látkami neoprávněně nakládal, eventuelně pro jaký 

okruh osob byl určen. Současně je však třeba podpůrně zohlednit i další okolnosti, 

za nichž byl takový čin spáchán, tedy zejména způsob, jakým pachatel s uvedenými 

látkami nakládal, intenzita újmy, jež hrozila nebo skutečně nastala u poškozených osob, 

případně i jiné skutečnosti (srov. rozhodnutí č. 1/2006 Sb. rozh. tr.).“
257

  

 Výrobou se rozumí zhotovení nebo vytvoření OPL neoprávněným subjektem. 

Trestní kolegium Nejvyššího soudu dne 27.11.1984 publikovalo významné stanovisko 

č. 1/1985, které prosté získávání psychoaktivních látek z volně prodejných léků (např. 

                                                 
254

 § 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech 
255

 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vyd. Praha : Leges, 2010, 

s. 706. 
256

 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vydání. Praha : Leges, 

2012, s. 382. 
257

 Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 6 Tdo 498/2012-20 ze dne 21. června 2012  



 60 

kodein či jeho deriváty z běžného léku Alnagon) považuje za činnost postižitelnou 

dle ustanovení o nedovolené výrobě omamných látek.
258

 Pouhé přenechání bytu 

k výrobě OPL, přípravku ji obsahujícího, prekursoru nebo jedu se klasifikuje 

jako účastenství ve formě pomoci k trestnému činu
259

 nedovolené výroby a jiné 

dispozice s OPL a s jedy dle §283 odst. 1 TZ.
260

      

 Pěstování rostlin je posuzováno podle ustanovení § 286 jako jednání spočívající 

v opatření předmětu určeného k výrobě jedu, OPL.       

 Dovoz a vývoz v praxi představuje transport drogy z území jednoho státu 

na druhý. Převoz chápeme jako přepravu z území jednoho státu přes ČR do třetího státu. 

 Nabídnutí je jednání spočívající „v ochotě pachatele poskytnout omamnou nebo 

psychotropní látku, prekursor nebo jed jinému.“
261

       

 Zprostředkování udržuje komunikaci a rozvíjí obchod s drogou v rámci skupiny 

osob podílejících se na distribuci drog.      

 Činnost spočívající v prodeji drogy zákazníkovi, jakož i nabízení, 

zprostředkování a prodej směřují vůči jiné osobě, která se neshoduje s osobou 

pachatele.          

 Pojem „jinak jinému opatří“ znamená „neoprávněné obstarání drogy, jedu nebo 

prekursoru jinému jiným způsobem, než je výslovně v § 283 odst. 1 uvedeno, například 

darováním, výměnou za jinou věc, ale i krádeží, zpronevěrou.“
262

    

 Přechováváním se dle respektované judikatury rozumí libovolný způsob držby, 

kdy má pachatel „věc ve své moci (nemusí ji mít nutně u sebe), takže má možnost s ní 

podle vlastního uvážení disponovat.“
263

 Není vyžadováno bezprostřední právní panství 

či faktická držba, přechovávat lze také věc ukrytou či uschovanou. § 283 postihuje 

přechovávání pro jiného. Na přechovávání pro vlastní potřebu v množství větším 
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než malém aplikujeme ustanovení § 284 TZ.       

 Pachatelem trestného činu podle § 283 TZ se může stát kdokoliv. Přísnější trest 

by však příslušel delikventům, kteří byli za takový čin v posledních třech letech 

odsouzeni nebo potrestáni nebo kteří páchají trestnou činnost z pozice člena 

organizované skupiny.
264

 Předchůdce současného trestního kodexu z roku 1961 

neupravoval opakované spáchání trestného činu jako okolnost podmiňující použití vyšší 

trestní sazby, proto pachatelům, kteří byli za takový čin již odsouzeni, hrozil postih 

dle základní skutkové podstaty § 187, který byl oproti současnému stavu o polovinu 

mírnější (jeden rok až pět let). Předchozí trestněprávní úprava umožňovala 

při rozhodování nepřihlédnout k okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, 

pokud z hlediska závažnosti podstatně nezvyšuje stupeň nebezpečnosti trestného činu 

pro společnost.
265

 Tato skutečnost diferencuje obě trestněprávní úpravy, jelikož 

současný trestní zákon bez dalšího přičítá skutkové okolnosti předvídané 

v kvalifikovaných skutkových podstatách, jsou-li v daném případě naplněny.  

 Příprava je trestná podle § 283 odst. 5 TZ. 

5.2.2 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 TZ 

 

 Trestný čin se skládá ze dvou základních skutkových podstat, které zohledňují 

míru zdravotní a společenské škodlivosti.        

 Trestného činu podle § 284 odst. 1 se dopustí ten, kdo pro vlastní potřebu 

neoprávněně přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí, 

pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující tetrahydrokanabinol, izomer 

nebo jeho stereochemickou variantu THC).      

 Trestný čin podle § 284 odst. 2 spočívá v neoprávněném přechovávání jiné OPL, 

než uvádí předchozí odstavec nebo jedu v množství větším než malém, a to pro vlastní 

potřebu. Ustanovení § 284 TZ tak reflektuje „moderní“ dělení drog na „měkké“
266
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a tvrdé.
267

 „Tvrdou“ drogou se rozumí omamná nebo psychotropní látka neuvedená 

v odstavci 1 nebo jed.        

 Přechovávání konopí a dalších vyjmenovaných látek pro vlastní potřebu 

chápeme jako neoprávněné držení takové látky jakoukoli dobu v množství větším 

než malém. Výklad pojmu „pro vlastní potřebu“ upřesnil Nejvyšší soud v rozhodnutí 

sp. zn. 6 Tdo 228/2011: „Skutečnost, že se na výrobě psychotropní látky podílela i další 

osoba vylučuje, aby se v konkrétní věci jednalo o přechovávání této látky či pěstování 

rostliny obsahující takovou látku v množství větším než malém jen pro vlastní potřebu 

ve smyslu ustanovení § 284 či § 285 TZ (ve znění účinném od 1. 1. 2010). V závislosti 

na skutkových okolnostech je třeba skutek posoudit jako trestný čin nedovolená výroba 

a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 TZ 

(ve znění účinném od 1. 1. 2010).      

 Trestání přechovávání „měkkých“ a „tvrdých“ drog v množství větším 

než malém je odchylně upraveno ve dvou různých základních skutkových podstatách 

§ 284 TZ. Konopné látky jsou odlišeny od ostatních drog a postih za nakládání s nimi je 

mírnější. Trestní sankce za čin podle odst. 1 odpovídá trestu odnětí svobody až na jeden 

rok, zákazu činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
268

 

Neoprávněné přechovávání „tvrdých“ drog pro vlastní potřebu v množství větším 

než malém se trestá až dvouletým odnětím svobody, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.     

 Zákon nevymezuje přesné množství drogy, které lze posuzovat v kontextu 

konzumace pro osobní spotřebu. Obecně lze říci, že za množství větší než malé se 

pokládá takové množství, které bude přesahovat jednu osobní dávku drogy. Jde tedy 

o takové množství, které je způsobilé v konkrétním případě dle okolností týkajících se 

individuálně posuzované osoby ohrozit zdraví nebo život. § 289 odst. 2 TZ zmocňuje 

vládu k přijetí nařízení o jedech ve smyslu § 283, 284 a 286 a o stanovení množství, 
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které je větší než malé u OPL, přípravků je obsahujících a jedů. Podobně 

§ 289 odst. 3 TZ předvídá přijetí nařízení vlády o rostlinách nebo houbách obsahujících 

OPL podle § 285 a o určení množství, které je větší než malé ve smyslu § 285 TZ.

 Podzákonné právní předpisy
269

 upravují na základě současných vědeckých 

poznatků množství větší než malé s ohledem na možnost poškození zdraví 

po jednorázovém nebo opakovaném podání. Hodnoty určující množství větší než malé 

u omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících jsou uvedeny 

v příloze č. 2 k vládnímu nařízení č. 467/2009 Sb.
270

 Trestní postih se odvíjí 

od přítomnosti daného nejmenšího množství účinné látky ve formě volné báze, jež musí 

být obsaženo ve směsi, dosahující svou hmotností "množství větší než malé" (v případě 

marihuany 15 gramů, u hašiše více než 5 gramů sušiny). Držení marihuany je tedy 

trestné v množství větším než malém za přítomnosti nejméně 1,5 g psychoaktivní 

substance (delta-9-tetrahydrocannabinol). Nejmenší množství delta-9-

tetrahydrocannabinolu, jež hašiš musí obsahovat, aby jeho zkoumané množství bylo 

považováno za větší než malé, činí 1 g.     

 Kvalifikované skutkové podstaty v odstavci 3 a 4 předepisují přísnější tresty 

odnětí svobody pachatelům trestné činnosti dle odst. 1 nebo 2, kteří naplní některou 

z uvedených okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. Odst. 3 požaduje 

spáchání ve větším rozsahu pod pohrůžkou trestu odnětí svobody na šest měsíců až pět 

let nebo peněžitého trestu. V odst. 4 je stanoven trest odnětí svobody na dvě léta až osm 

let za spáchání činu uvedeného v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.
271

 

 Pachatelem může být kdokoliv. Subjektivní stránka vyžaduje úmysl. Příprava
272

 

tohoto trestného činu není trestná. 
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5.2.3 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo 

psychotropní látku podle § 285 TZ 

 

 Trestný čin upravuje dvě základní skutkové podstaty, které zcela nově rozlišují 

pěstování rostliny konopí a pěstování jiných rostlin. Právní úprava nadále mírněji 

postihuje samozásobitele psychoaktivních látek a hub prostřednictvím 

tzv. privilegované skutkové podstaty ve vztahu k § 283 TZ. Pěstování marihuany 

pro osobní potřebu v množství větším než malém je samostatným trestným činem 

podle § 285 odst. 1 TZ, za který lze uložit mj. trest odnětí svobody až na šest měsíců.
273

. 

Pěstování jiných rostlin než konopí obsahujících omamnou nebo psychotropní látku 

v množství větším než malém je trestným činem podle § 285 odst. 2 TZ. Neoprávněné 

vypěstování houby nebo jiné rostliny než uvádí odst. 1 § 285 TZ pro vlastní potřebu je 

postihováno mj. trestem odnětí svobody až na jeden rok.
274

 Pokud byly trestné činy 

dle odst. 1 nebo 2 spáchány ve větším rozsahu, pachateli hrozí přísnější trest odnětí 

svobody až na tři léta nebo peněžitý trest. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let 

bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.

 Mírnější trestání samozásobitelů psychotropních látek a hub se týká jen případů 

pěstování pro sebe. Ze zákona vyplývá, že trestný je samotný proces pěstování, 

k dokonání tohoto trestného činu není nutné vypěstování rostliny či houby obsahující 

omamnou nebo psychotropní látku. Přínos této úpravy spočívá v sjednocení právní 

kvalifikace procesu pěstování ve vztahu k pojmu „výroby“ OPL. Podle Nejvyššího 

soudu by „o výrobu (resp. některou její fázi) mohlo jít jedině v případech, pokud by 

rostlina konopí byla sklizena a následně došlo k jejímu neoprávněnému zpracování 

v procesu, v němž by jako vstupní komponent byla dále upravována, a to buď do stavu 

způsobilého již ke spotřebě (marihuana), anebo k získání psychotropní látky 

tetrahydrokanabinolu (THC).“
275

        

 Posouzení množství, popř. intenzity účinků marihuany není jednoduchou 

záležitostí. V každé rostlině či typu konopí se objevuje různá koncentrace psychoaktivní 
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substance. Cannabis vzrůstá do rozličných rozměrů. Samčí rostliny obsahují 

zanedbatelnou koncentraci THC, netvoří se u nich vrcholíky (tzv. palice) s největším 

množstvím pryskyřice bohaté na THC. Růst probíhá v závislosti na fázi vegetačního 

období a květenství, během kterého se mění i koncentrace účinné látky. Podle těchto 

ukazatelů lze soudit o závažnosti pěstitelské činnosti podle § 285 TZ.   

 § 24 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách zakazuje pěstování koky 

a pěstování konopí omezuje pouze na druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), 

které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů 

(tzv. technické konopí).         

 Stejně jako v případě přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu 

podle § 284 TZ může být pachatelem kdokoliv, subjektivní stránka vyžaduje úmysl 

a příprava tohoto trestného činu není trestná. 

5.2.4 Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a 

psychotropní látky a jedu podle § 286 TZ 

 

 Objektivní stránka tohoto trestného činu záleží v tom, že pachatel vyrobí, sobě 

nebo jinému opatří nebo přechovává prekursor nebo jiný předmět určený k nedovolené 

výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího OPL nebo jedu. Dolní 

hranice trestní sazby základní skutkové podstaty byla oproti znění kodexu z roku 1961 

snížena. § 188 odst. 1 zákona č. 140/1961 hrozil odnětím svobody na jeden rok až pět 

let, nová úprava v § 286 odst. 1 stanoví postih až na pět let.    

 Charakterem přípravné jednání je tak s ohledem na nebezpečnost a následky 

konzumovaných drog a jedů povýšeno na dokonaný trestný čin. Trestný čin je dokonán 

samotným zhotovením předmětu určeného k nedovolené výrobě drogy i v případě, že 

předmět v praxi k výrobě neposloužil. Na základě vztahu subsidiarity trestného činu 

podle § 286 TZ vůči ustanovení § 283 se skutek spočívající v opatření předmětu 

určeného k výrobě drogy s úmyslem drogu vyrábět v první řadě klasifikuje 

jako příprava podle § 20 odst. 1 TZ k trestnému činu nedovolené výroby a držení 

psychotropních látek a jedů dle § 283 TZ.
276

     

 Ustanovení § 286 se vztahuje na opatření předmětu určeného k nedovolené 

výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo 
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psychotropní látku nebo jed jak sobě, tak i jiné osobě. Předmětem určeným 

k nedovolené výrobě může být cokoliv, co lze použít k výrobě drogy či jedu. Jde 

především o přístroje, zařízení nebo jejich součásti, suroviny a pomocné látky, které se 

k výrobě drog používají.        

 Nejvyšší soud v usnesení ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008 vyslovil, že 

konopí seté je již samo o sobě omamnou látkou ve smyslu § 195 odst. 1 TZ, a proto 

nemůže být současně předmětem určeným k výrobě takové látky.    

 Pachatelem tohoto trestného činu může být kdokoliv.     

 Zákon č. 40/2009 Sb. doplnil novou okolnost podmiňující použití vyšší trestní 

sazby, a to spáchání činu v postavení člen organizované skupiny. Pachatel, který spáchá 

čin dle § 286 odst. 1 TZ ve větším rozsahu vůči dítěti tak bude čelit rovněž trestní sazbě 

odnětí svobody na dvě léta až deset let. Spáchání činu ve značném rozsahu nebo získání 

značného prospěchu pro sebe nebo pro jiného zůstávají ve výčtu okolností 

podmiňujících použití vyšší trestní sazby. 

5.2.5 Šíření toxikomanie podle § 287 TZ 

 

 Významným právem chráněným zájmem je ochrana společnosti před ohrožením, 

které plyne z abusu návykových látek odlišných od alkoholu. Objektivní stránka šíření 

toxikomanie podle § 287 TZ spočívá v tom, že pachatel svádí jiného ke zneužívání jiné 

návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje nebo zneužívání takové látky 

jinak podněcuje nebo šíří.  Použitím praktik, které odpovídají „svádění“ pachatel 

vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin.
277

 K pojmu svádění řadíme přemlouvání 

ke zneužívání, demonstrativní konzumaci OPL. Podporování rovněž TZ nedefinuje. Jde 

o jednání, které má charakter pomoci, například opatření návykové látky, peněžitá 

půjčka pro nákup drogy, zajištění injekčních stříkaček, bytu pro toxikomana apod. 

Podpora může směřovat jak vůči osobám s drogou v začátcích experimentujícím, tak 

i vůči notorickým narkomanům. Jednání s cílem vzbudit u jiných osob rozhodnutí 

vedoucí ke konzumaci OPL je podněcováním. Rozdíl mezi sváděním a podněcováním 

je v okruhu osob, kterým je tento projev určen. Při svádění musí jít o konkrétní 

individualizovanou osobu, na rozdíl od podněcování, kdy projev nesměřuje vůči 

konkrétní osobě anebo osobám, i když i v tomto případě jde o snahu pachatele 
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 § 24 odst. 1 písm. b) TZ upravuje účastenství ve formě návodu 
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namířenou k vyvolání rozhodnutí zneužívat návykovou látku. Pachatel šířící jiné 

návykové látky než alkohol svými aktivitami usiluje o rozšíření distribuce takových 

látek vůči osobám blíže neurčeným. Šířit toxikomanii lze ústně, tiskem nebo jiným 

hromadným sdělovacím prostředkem.      

 Samotnou konzumaci návykových látek trestní právo nepostihuje, tudíž zde 

nelze trestně stíhat ani účastenství podle § 24 TZ. Proto byla vytvořena skutková 

podstata podle § 287.  Pojem návykové látky je širší než pojem OPL, a tak šíření 

toxikomanie postihuje protiprávní dispozice i s takovými látkami jako jsou barviva, 

čistidla, ředidla. Držení nebo nakládání s takovými látkami není možné postihnout 

podle § 283 a násl. TZ.        

 Kvalifikované skutkové podstaty upravuje TZ v odst. 2
278

 a 3.
279

  

5.3 Další trestné činy související s drogami 

 

Praktický přístup k drogové kriminalitě lze zastřešit koncepcí, podle které drogy 

směřují k násilné činnosti „prostřednictvím integrace psychofarmakologických, 

ekonomicky motivovaných a systémových faktorů.“
 280

  

5.3.1 Trestné činy spáchané pod vlivem psychoaktivní látky 

 

Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 TZ spáchá ten, kdo ve stavu 

vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, vykonává zaměstnání 

nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit 

značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým 

trestem nebo zákazem činnosti. Kvalifikovaná skutková podstata je upravena v odst. 

2 tak, že odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem 

činnosti bude pachatel potrestán,        

                                                 
278

 Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li 

čin uvedený v odstavci 1  

a) jako člen organizované skupiny,  

b) vůči dítěti, nebo  

c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně 

účinným způsobem. 
279

 Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 

vůči dítěti mladšímu patnácti let. 
280
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 a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, 

jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný 

následek,           

 b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je 

vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, 

nebo           

 c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu 

odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.    

 Na první pohled velmi podobnou úpravu pouhé možnosti ohrožení života nebo 

zdraví za určitých podmínek obsahuje zákon č. 200/1991 Sb., o přestupcích. 

§ 30 odst. 1 písm. ch) přestupkového zákona chrání zdraví a majetek, přečin 

dle § 274 TZ nadto ochraňuje lidský život. „Z ustálené judikatury soudů plyne, že 

dosáhne-li hladina alkoholu v krvi nejméně 1,00g/kg (1 promile), není, pokud jde 

o řízení motorového vozidla, v podstatě žádný řidič schopen bezpečně řídit motorové 

vozidlo. Jestliže by však u řidiče bylo zjištěno, že v době řízení měl v krvi menší 

množství alkoholu než 1 promile, je vždy třeba prokázat, že jeho schopnost řídit 

motorové vozidlo byla skutečně snížena v rozsahu, který je předpokládán v ustanovení 

§ 274 odst. 1 trestního zákoníku.“
281

       

 Konstrukce trestného činu opilství v § 360 TZ prodělala oproti předchozí právní 

 úpravě formulační změny a horní hranice trestní sazby byla zvýšena. 

Dle § 360 odst. 1 TZ posuzujeme toho, kdo se požitím nebo aplikací jakékoli návykové 

látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak 

trestného. Za spáchaný čin jinak trestný hrozí dle odst. 1 trest odnětí svobody na 3 roky 

až 10 let. Dopustí-li se však pachatel činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest 

mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším. Ustanovení odstavce 1, jakož i 

ustanovení § 26 TZ o nepříčetnosti se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu 

nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která 

spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti.“    

 Psychotické stavy a ostatní účinky snižující schopnost úsudku pravidelně 

doprovázejí konzumenty narkotik, kteří v důsledku změněného vnímání páchají 

                                                 
281
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všemožnou trestnou činnost (např. výtržnictví podle § 358 TZ, ale i vyhýbání se výkonu 

vojenské, strážní, dozorčí či jiné služby (§ 384, § 385, § 388 TZ), apod.)  

5.3.2 Trestné činy spáchané za účelem získání peněz (nebo drog) 

na financování užívání drog 

 

Vzhledem k vysokým cenám drog jsou toxikomani často nuceni uchýlit se 

k nelegálním způsobům opatřování financí.
282

 „Opatřovací“ kriminalita se neobejde 

bez krádeží (§ 205 TZ), loupeží (§ 173 TZ), podvodů (§ 209 a násl. TZ), zpronevěry 

(§ 206 TZ)
 283

 a dalších majetkových trestných činů zařazených do hlavy V., části druhé 

trestního zákona. Do této kategorie lze řadit padělání a vystavení nepravdivé lékařské 

zprávy, posudku a nálezu (§ 350 TZ), které dnes není ojedinělé. Každý toxikoman 

nemusí nutně páchat ekonomickou trestnou činnost. Někteří jedinci zvládnou 

přizpůsobit konzumaci drogy svým finančním možnostem nebo svou závislost 

uspokojují pomocí směny. Deviantní životní styl vždy není vystaven na odiv 

pohoršujícím vzezřením. Zpronevěry a podvodu se obvykle dopouštějí „bílé límečky“ 

drogu pro vlastní spotřebu nevyhledávající.
284

  

 

5.3.3 Trestné činy z okruhu systémové trestné činnosti 
 

„Systémová trestná činnost se vztahuje zejména k násilným činům (např. 

napadení, vraždy) spáchaným v rámci fungování trhů s nelegálními drogami jako 

součást procesu nabídky, distribuce nebo užívání drog. Násilí se v tomto procesu 

vyskytuje v různých situacích, včetně pří o území, trestů za podvod, vymáhání dluhů 

a střetů s policií. V producentských nebo tranzitních zemích s problematickým právním 

prostředím může systémová trestná činnost zahrnovat rovněž například korupci 

v podnikání, ve vládních a bankovních institucích nebo zločiny proti lidskosti páchané 

překupníky drog. Systémová trestná činnost se pojí s prohibicí, neboť pramení zejména 

z nezákonné povahy trhu charakterizovaného obrovskými zisky, jehož účastníci se 

neřídí běžnými zákony podnikání. Neexistuje zde jasné spojení s užíváním drog; obecně 
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 viz 4.2 Sekundární drogová kriminalita 
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 Příloha č. 10. 
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není zřejmé, zda drogy (obchod s nimi a jejich užívání) vedou k systémové trestné 

činnosti či naopak, anebo zda jsou dokonce jen součástí společně sdíleného životního 

stylu. V každém případě však přítomnost násilí na drogových trzích zvyšuje 

pravděpodobnost, že se uživatelé drog stanou pachateli nebo oběťmi násilných trestných 

činů.“
285

           

 České republice se nevyhýbá organizované drogové podsvětí ani korupční 

skadály. Policie ČR je nucena prověřovat propojení drogové kriminality se samotnými 

příslušníky Policie ČR. Jeden případ za všechny se odehrával přímo na policejní 

služebně v Uničově. V rámci akce s krycím názvem „MĚŠŤÁK“ zadrželi kriminalisté 

v roce 2009 policisty, kteří ve velkém „poskytovali informace, ochranu a beztrestnost 

kriminálně závadovým osobám, čímž tyto osoby získávaly výsadní postavení na trhu 

s návykovými látkami. Policisté za informace z policejních databází nebo varování 

před chystanými opatřeními policie dostávali úplatky nejen v podobě finanční hotovosti 

ale i různých dárků, například mobilních telefonů.“
286

  

5.4 Vybrané alternativní přístupy k řešení kriminality spojené s drogami 

dle současné trestněprávní úpravy  

 

Jak již bylo výše uvedeno,
287

 drogovou závislost mezinárodní klasifikace nemocí 

a přidružených zdravotních problémů považuje za nemoc. Boj s tak rozšířeným 

onemocněním je náročnější v extrémně rizikových sociálních skupinách, jak je tomu 

např. u vězňů. Nechráněný sex, nemoci „špinavých rukou“, zanedbávání hygieny 

injekční aplikace drog a další „neřesti“ způsobují, že se mezi vězni vyskytuje mnohem 

vyšší počet poruch a onemocnění oproti běžné populaci, zejména HIV pozitivních osob. 

„Přes výrazný nárůst povědomí o kontrole HIV/AIDS a poznatků o tom, jak lze omezit 

jeho přenos, se virem HIV na světě nakazí každou minutu každého dne 10 lidí.“
288

 

„Osobám ve vazbě či výkonu trestu odnětí svobody bylo v r. 2011 provedeno 
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13 497 orientačních testů na návykové látky. Pozitivní výsledek se potvrdil 

v 521 případech (4 %), nejčastěji detekovanými látkami byly metamfetamin, THC 

a benzodiazepiny. Kapacita léčebných a poradenských programů různých typů 

pro uživatele drog ve věznicích i přes narůstající počet klientů klesá.“
289

  

 V roce 2011 celkem 454 psychiatrických ambulancí pomáhalo závislým 

pacientům se základní diagnózou F10–F19.
290

 „V roce 2011 bylo evidováno 

15.390 pacientů s poruchami způsobenými užíváním nealkoholových drog (F11–F19), 

z toho bylo 9966 mužů a 5424 žen.“
291

 Počet hospitalizací pro poruchy způsobené 

návykovou látkou odlišnou od alkoholu má od roku 2003 rostoucí tendenci.
292

 Kapacita 

záchytných stanic vzhledem k počtu intoxikovaných klientů není dostačující.
293

   

 V systému trestních sankcí vyjadřují tresty morálně politický odsudek pachatele 

na rozdíl od ochranných opatření, které mají působit chránit společnost prostředky 

speciální prevence. Nejčastěji ukládaným ochranným opatřením v rámci trestních 

sankcí je ochranné léčení.
294

 Podle povahy nemoci a léčebných možností soud uloží 

ochranné léčení ústavní nebo ambulantní.
295

 Ochranné léčení lze uložit v případě, že 

pachatel, „který zneužívá návykovou látku, spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo 

v souvislosti s jejím zneužíváním.
296

 Ochranné léčení se vykonává ve zdravotnických 

zařízeních. Ve formě ambulantní péče je však možno ochranné léčení vykonat 

i ve věznici, pokud bylo uloženo vedle trestu odnětí svobody.“
297

    

 1. listopadu 2012, s účinností zákona č. č. 301/2011 Sb., kterým se změnil zákon 

č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže, došlo k odstranění nejasností ohledně možnosti ukládání ochranného léčení 

mladistvým pachatelům. § 93 ZSVM nově výslovně zařadil ochranné léčení 

mezi opatření ukládaných mladistvým.      
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 § 100 TZ upravuje podmínky uložení zabezpečovací detence. Její výkon probíhá 

v ústavu pro výkon zabezpečovací detence se zvláštní ostrahou a s léčebnými, 

psychologickými, vzdělávacími, pedagogickými, rehabilitačními a činnostními 

programy.
298

 Podmínkou pro uložení zabezpečovací detence je, že v daném případě 

nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy 

a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti.
299

 

Podle § 100 odst. 2 TZ může soud uložit zabezpečovací detenci vzhledem k osobě 

pachatele s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a jeho poměrům i tehdy, jestliže 

 a) pachatel spáchal zločin ve stavu vyvolaném duševní poruchou, jeho pobyt 

na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení 

s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele vedlo 

k dostatečné ochraně společnosti, nebo       

 b) pachatel, který se oddává zneužívání návykové látky, znovu spáchal zločin, ač 

již byl pro zločin spáchaný pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím 

zneužíváním odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta, 

a nelze očekávat, že by bylo možné dosáhnout uložením ochranného léčení dostatečné 

ochrany společnosti, a to i s přihlédnutím k již projevenému postoji pachatele 

k ochrannému léčení.         

 „S účinností od 14. listopadu 2011 lze nově bez ohledu na splnění podmínek 

v § 100 odst. 1 nebo 2 TZ „změnit ústavní ochranné léčení na zabezpečovací detenci, 

jestliže uložené a vykonávané ochranné léčení neplní svůj účel nebo nezajišťuje 

dostatečnou ochranu společnosti, zejména v případě, že pachatel utekl 

ze zdravotnického zařízení, užil násilí vůči zaměstnancům zdravotnického zařízení nebo 

jiným osobám ve výkonu ochranného léčení nebo opakovaně odmítl vyšetřovací nebo 

léčebné výkony či jinak projevil negativní postoj k ochrannému léčení.“
300

 Přeměna 

ústavního ochranného léčení na zabezpečovací detenci je od té doby bohužel 

pro pachatele jednodušší.         

 Od 1. dubna 2012 dochází k významným změnám českého zdravotnictví 

především s účinností zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), dále zákon č. 373/2011 Sb., 
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 § 100 odst. 4 TZ 
299

 § 100 odst. 1 TZ 
300

 § 99 odst. 5 TZ 
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o specifických zdravotních službách, zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné 

službě, a zákon č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění. Projevily se snahy o posílení práv pacientů na informace 

a na stanovení okolností případného léčení.
301

      

 Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád byl s účinností k 1. září 2012 zásadně 

novelizován. Tzv. odklony v trestním řízení jsou projevem principu ultima ratio, který 

ve spojení se zásadou subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 2 TZ omezuje použití 

trestního práva na krajní společensky škodlivé případy, kdy nepostačuje uplatnění 

odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Proto by využití odklonů mělo být 

plnohodnotným řešením trestních věcí. § 179g a 179h TŘ upravuje podmíněné odložení 

podání návrhu na potrestání, § 307 TŘ podmíněné zastavení trestního stíhání 

a § 309 TŘ schválení narovnání. Novelizace TŘ vyhlášená pod č. 193/2012 Sb. přinesla 

novou možnost urychlení trestního řízení schválením dohody o prohlášení viny a přijetí 

trestu (dále jen „dohoda o vině a trestu“). „Uzavření dohody o vině a trestu bude 

připadat v úvahu i u převážné většiny drogových trestných činů vyjma těch, které 

spadají do kategorie zvlášť závažných zločinů (tedy trestné činy s horní hranicí trestní 

sazby trestu odnětí svobody nejméně 10 let). V případě drogových trestných činů se 

jedná o trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými 

a psychotropními látkami podle § 283, odst. 3 a 4 trestního zákoníku a trestný čin 

výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu 

podle § 286, odst. 2 trestního zákoníku.“
302

 

6. Prevence a protidrogová politika ČR 
 

Česká protidrogová politika v souladu s trendem Světové zdravotnické 

organizace orientuje své aktivity na ochranu veřejného zdraví. Důraz je nutné klást 

na preventivní, vzdělávací, léčebné, sociální, regulační a kontrolní opatření včetně 

fungujících donucovacích mechanismů. Ke konceptu ochrany veřejného zdraví se 

hlásila již Amsterdamská úmluva pozměňující Smlouvu o EU, Smlouvy o založení 

Evropských společenství a související akty EU. Rozhodnutím Evropského parlamentu 
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a Rady č. 1350/2007/ES byl přijat 2. akční program Společenství v oblasti veřejného 

zdraví pro období 2008 – 2013. Za tím účelem je možné vyčerpat částku 321,5 mil 

EUR. „V roce 2002 Rada na návrh Evropské komise přijala rozhodnutím Evropského 

parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES ze dne 23. září program Společenství v oblasti 

veřejného zdraví pro období 2003 – 2008. Jednalo se o první integrovaný přístup 

na komunitární úrovni, který měl doplňovat národní politiky ochrany veřejného 

zdraví.“
303

          

 Usnesením vlády ze dne 10. května 2010 byla schválena Národní strategie 

2010–2018. 4 základní cíle stojí na „7 základních intervenčních oblastech protidrogové 

politiky tvořených 4 pilíři (prevence; léčba a sociální rehabilitace; snižování rizik; 

snižování dostupnosti drog) a 3 podpůrnými oblastmi (koordinace a financování; 

monitoring, výzkum, evaluace; mezinárodní spolupráce).“
304

 Cílem akčního plánu 

na období 2010–2012 je operativní rozpracování národní strategie a volba konkrétních 

opatření v protidrogové politice. „Akční plán se poprvé snažil vyčíslit finanční 

prostředky spojené s jeho realizací (cca 54 mil. Kč na tři roky); vláda však vyčlenění 

finančních prostředků na jeho realizaci podmínila stavem státního rozpočtu 

(„podle možností státního rozpočtu“). Akční plán 2010–2012 definuje své platnosti čtyři 

priority, které by měly být realizovány za podmínky zachování dobré praxe z minulých 

let: (1) zavedení opatření směrem ke snížení vysoké míry (intenzivního) užívání konopí, 

(2) nové intervence pro cílovou skupinu uživatelů metamfetaminu (pervitinu) a 

opiátů/opioidů, (3) posílení protidrogové politiky v oblasti legálních drog (alkoholu a 

tabáku), (4) zlepšení koordinace v oblasti financování protidrogové politiky.“
305

  

 Nová Koncepce sítě zdravotních služeb v rámci adiktologie z května 2012 

slibuje akceptovatelnost „pro plátce péče (zdravotní pojišťovny a ostatní donory), 

pro státní správu a samosprávu, bude v souladu s novým legislativním rámcem 

zdravotních služeb, s legislativním rámcem poskytování sociálních služeb a také 
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s národní strategií protidrogové politiky.“
306

  Podoba ryze formulovaných cílů se 

v porovnání s praxí naší země mnohdy výrazně rozchází. Podle nejnovějších poznatků 

EMCDDA „v České republice i přes lepší pokrytí údajů naznačující nárůst výdajů 

v roce 2010 podrobná analýza odhalila, že na léčbu a minimalizaci škod je k dispozici 

méně finančních prostředků.“
307

       

 Řešení drogového problému se nesmí omezit až na fázi zmírňování již 

existujících škodlivých následků. Preventivních opatření, např. informování 

zranitelných skupin obyvatelstva, co možná nejsrozumitelnější legislativa odpovídající 

závažnosti spáchaného činu, kontrolní a donucovací mechanismy postihující každého 

bez rozdílu postavení, rasy či náboženského vyznání, udržují naději na zdravý rozvoj 

společnosti.           

 Prevence jako jeden z pilířů protidrogové politiky ČR si klade za cíl potlačovat 

poptávku po drogách. WHO rozlišuje primární, sekundární a terciární prevenci. 

Primární se zaměřuje na předcházení nebo alespoň oddálení užití drogy u jedinců, kteří 

s ní dosud nebyli v kontaktu. Sekundární prevence usiluje o včasnou intervenci, 

poradenství a léčení osob, které se užívání drogy již oddali. Terciární prevence pomáhá 

prostřednictvím rehabilitačních a resocializačních opatření, doléčení, asistence 

v abstinenci, prevence relapsu.
308

 „Prevence relapsu je přístup zaměřený 

na sebekontrolu, používaný při léčbě různých druhů závislého chování. Jedná se 

o psychoedukační program, kombinující techniky kognitivních intervencí a trénink 

dovedností s cílem pomoci individuu změnit jeho závislé chování a udržet tyto 

navozené změny. Cílem je zlepšení sebekontroly, anticipování rizikových situací 

a zlepšení dovedností jejich zvládání. Programy prevence relapsu kombinují 

behaviorální, kognitivní techniky a strategie, zaměřené na podporu rovnováhy životního 

stylu.“
309

   „Ve většině evropských zemí jsou však obecně málo rozvinuty služby 
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rodinné podpory.“
310

 Např. psychická porucha a traumatické rodinné prostředí patří 

mezi důležité faktory ovlivňující vznik drogové závislosti, proto by v Evropě měly být 

konečně rozvinuty dostupné služby podporující zdravé prostředí v rodině.
311

 Živé 

vylíčení zdravotních dopadů, jak fyzických, tak psychických, pravidelně vedoucích 

k narušení, ba zpřetrhání zdravých sociálních vazeb v cílové skupině pomáhá 

nepodlehnout touze po záměrném ovlivnění psychiky toxickými látkami. V první 

polovině osmiletého studia na gymnáziu Nad Alejí jsem se aktivně podílela 

na tzv. „peer programech“. Tyto programy využívají vrstevníky, případně aktivní 

uživatele k předání informací souvisejících se zneužíváním drog. Zapojení samotných 

mladistvých do protidrogových akcí se jeví účelně oproti představě autoritativní 

přednášky či distribuce tematických tiskovin.      

 Pokud podrobíme úspěšnost protidrogových opatření kritickému pohledu, 

se zřetelem k vysoké spotřebě drog a kriminalitě s tím spojené, nezbývá než přehodnotit 

důslednost stávajících protidrogových strategií.
312

 Vzhledem k nezadržitelnému 

objevování nových psychoaktivních látek stojí protidrogoví odborníci před nelehkým 

úkolem. Jen prozíravá řešení, která nezlehčují závažnost, nezjednodušují aspekty této 

problematiky či neupřednostňují ekonomické faktory nad veřejným zájmem, mohou 

obstát v boji proti drogám.  

Závěr 
 

Zkoumání drogové situace v České republice nejen z trestněprávního hlediska 

upoutalo mou pozornost již při prvním kontaktu s relevantními příbuznými obory, které 

vypovídají např. o příčinách a devastačních následcích konzumace návykových látek 

pro jednotlivce a celou společnost. I nejsvědomitější přístupy k řešení drogového 

fenoménu vyčerpávajícím způsobem stěží zohlední interdisciplinární charakter tohoto 

problému v celé jeho šíři. Propracovaný monitoring v současné době umožňuje účinněji 
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reflektovat dopady jednotlivých protidrogových opatření v širších souvislostech.  

 Má diplomová práce je zaměřena zejména na trestněprávní rozměr zneužívání 

návykových látek. Česká republika je od roku 2010 vázána zbrusu novým trestním 

kodexem, který postihuje veškerou nelegální manipulaci s OPL, ale samotné oddávání 

se konzumaci drog zůstává beztrestné. Nová právní úprava od 1.1.2010 zavedla 

diferenciaci drogových trestných činů v závislosti na tom, zda je aplikovaná droga 

považována za „měkkou“ nebo „tvrdou“. Trestní zákon č. 40/2009 Sb. nově upravil 

skutkovou podstatu přechovávání konopných produktů a pěstování rostlin a hub 

s obsahem OPL pro vlastní potřebu v množství větším než malém. V přílohách vládních 

nařízení z roku 2009 nově nalezneme přesné limity množství většího než malé. Došlo 

tak konečně ke sjednocení postupu a rozhodování OČTŘ při posuzování drogové trestné 

činnosti. Nižší sankce jsou vyměřeny pachatelům, kteří přechovávají či pěstují konopí, 

houbu nebo jinou rostlinu v množství větší než malém. Ve společnosti se tak odráží idea 

menší závadnosti konopných látek a psychoaktivních hub. Soudobý postoj českých 

občanů na abusus kanabinoidů je oproti roku 2011 čím dál liberálnější, vyznačuje se 

zvýšenou přijatelností užívání (z 26 % na 32 % v r. 2012).
313

    

 Nemohu se ztotožnit s tendencemi, které se projevují rezignovaným či 

lhostejným přístupem k potírání užívání psychoaktivních substancí. Nepřebernou škálu 

podnětů, které formují lidskou osobnost od samého početí a které výrazně ovlivňují 

neurobiologické a psychologické mechanismy rozhodovacích procesů, nelze přičítat 

k tíži ohroženým dětem a ostatním zranitelnějším skupinám. Je-li dnes např. v případě 

trestní odpovědnosti mladistvého rozhodný stupeň rozumové a mravní vyspělosti, 

nevidím opodstatnění v benevolenci či zmírňování závazné regulace nakládání 

s návykovými látkami. Ve světě organizovaného zločinu je drogová kriminalita jen 

špička ledovce, přesto z nezákonného drogového obchodu plynou obrovské zisky.  
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Seznam zkratek 

 

apod.  a podobně 

atd.   a tak dále 

CNS   centrální nervový systém 

ČSR  Československo 

ČSFR   Česká a Slovenská Federativní Republika 

EMCDDA Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 

(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) 

ISKP   Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

NMS  Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 

OČTŘ   Orgány činné v trestním řízení (soud, státní zástupce a policejní orgán) 

OSN  Organizace spojených národů 

PNS   periferní nervový systém 

popř.   popřípadě 

př.n.l.   před naším letopočtem 

Sb. rozh. tr.  Sbírka rozhodnutí trestních 

Sb. z. a n.  Sbírka zákonů a nařízení 

VS OSN Valné shromáždění OSN 

UNODOC Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (United Nations Office on Drugs and 

Crime) 

THC   delta-9-tetrahydrocannabinol  

TŘ  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

TZ  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

WHO   Světová zdravotnická organizace 

ZSVM  zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a 

o soudnictví ve věcech mládeže 
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Summary - Drug-related crime 
 

The wide range of issues related to the drug dependence problem engaged my 

attention already at the first contact with specialized publications based 

on interdisciplinary approach. Some of the relevant related disciplines reveal the causes 

and devastating consequences of the psychoactive substance abuse for the individuals 

and the whole society. Even the most diligent approach to drug phenomenon could 

barely consider all pertinent aspects of this problem in all its breadth. Highly-developed 

monitoring techniques, evaluation systems, as well as coordination mechanisms 

currently provide a deeper insight into the anti-drug actions and their impacts 

in a broader context.          

 My diploma thesis is focused on the criminal law point of view. 1.1.2010 came 

into force a brand new Criminal Code No. 40/2009 Coll., which affects all the illegal 

manipulation of narcotic and psychotropic substances. Drug abuse itself remains 

unpunishable. New legislation established differentiation between "soft" or "hard" 

drugs, which also affects wording of the criminal offenses with respect to the currently 

applied drug. Criminal Code No. 40/2009 Coll. renovated the drug-related facts of the 

case. Above all, the possession of “more than a small amount” of narcotic and 

psychotropic substances contained in cannabis products, growing plants and 

hallucinogenic fungus for personal use was created. The government regulations No. 

467/2009 Coll. and No. 455/2009 Coll. newly founded exact quantity limits of more 

than a small amount. This was finally helpful for the law enforcement authorities to 

unify the procedure and decision making within the process of assessment drug-related 

crimes. Lower penalties are assessed in the case of offenders who possess or grow 

cannabis, fungus or other plant in a quantity of “more than a small amount”.  

 People are affected by the idea that marijuana's and psychoactive fungus's 

effects are less harmful than those of most other drugs. In comparison with 2011, the 

contemporary attitude of the Czech citizens to abuse of cannabinoids is more liberal and 

also the acceptability of cannabis abuse is increasing (from 26% to 32% in 2012). 

 I could not identify myself with resigned or indifferent attitude towards 

reduction of the psychoactive substances abuse. The infinite range of impulses is 
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shaping human personality from the very conception and significantly affects the 

psychological and neurobiological mechanisms of decision-making. Children and other 

vulnerable groups should not be put in the harm's way of illegal substance abuse. 

Nowadays, the young offenders are required to fulfil certain degree of intellectual and 

moral level of development to become the subject of the criminal liability. Concerning 

above mentioned, I see no justification in the benevolence or reducing binding 

regulations dealing with addictive substances. In the world of organized crime, the 

drug-related crimes are just the tip of the iceberg, nevertheless the illegal drug trade is 

connected with huge profits. 
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