
ABSTRAKT 

Východiska: Po vzoru USA pronikl institut drogových soudů i do některých evropských států, 

což je směr, jakým by se česká justice mohla ubírat. Vzhledem k  podobnosti systému péče o 

uživatele návykových látek a demografické situaci tato práce srovnává přístupy ke stíhaným 

osobám za primární drogové trestné činy v České republice s Belgií, kde drogové soudy již 

existují. 

Cíle: Cílem bakalářské práce je porovnat přístupy ke stíhaným osobám za primární drogové 

trestné činy v České republice a v Belgii, a navrhnout vhodná řešení či výzkumy v této oblasti 

pro Českou republiku. 

Metody: V práci je využita metoda analytická, při studiu literatury a podkladových materiálů 

a metoda komparace, která porovnává drogovou scénu a situaci stavu ve věcech drog, systém 

adiktologické péče a drogovou kriminalitu v obou státech. Dále porovnává přístupy k osobám 

stíhaným za drogové trestné činy v České republice a v Belgii, zejména alternativy ve vztahu 

k těmto pachatelům a jejich využívání v praxi.  

Výsledky: V Belgii jsou výrazně častěji využívány alternativy v dřívějších fázích trestního 

řízení než před soudem. Největší rozdíl je ovšem v existenci projektu Proefzorg (na úrovni 

trestního stíhání) a institutu drogového soudu (na úrovni řízení před soudem) v Belgii, které se 

zaměřují na individuální práci s uživateli drog a na jejich odkázání do vhodné léčby. 

Závěr: Nabízí se celá řada oblastí, kde lze učinit změny a zajistit tak efektivnější přístup 

k pachatelům drogové kriminality. Od drogových soudů počínaje, přes alternativní opatření, 

důraz na léčbu, resp. na možnost volby mezi léčbou a trestem, individualizovaný přístup, 

zapojení case managementu až po adiktologickou péči dostupnou ve věznicích. Při snaze o 

zefektivnění je však zcela nezbytné efektivitu přístupů zkoumat. Jednoznačně lze tedy 

doporučit, aby byl v ČR kladen větší důraz na výzkumy zkoumající efektivitu využívaných 

opatření. 
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