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Souhrn 

Autor se ve svém pnspevku zabývá problematikou mezinárodní spolupráce na úseku boje 
s drogami. Uvádí nékteré závazné úkoly v oblasti drog v ČR tak, jak vyplývají z mezi
národních smluv a úmluv s durazem na Koncepci a program protidrogové politiky ČR na ob
dobí 1998 - 2000, prijaté usnesením vlády č . 111 z 23 . 2. 1998, jež je nejnovejší strategií vlády 
pro rešení problému souvisejících s nezákonnou výrobou, obchodem , distribucí i užívá ním drog. 
Tato nejnovejší koncepce zohledňuje vývoj drogové scény v ČR a zároveň se za méiuj e na nová 
témata, která se ukázala v praxi protidrogového pusobení jako klíčová . Pro faktické na pln éni 
delegovaných odpovédností vymezuje jednotlivým státním subjektum zcela konkrétni úkoly. 
ffispevek by mel pomoci k rozšírení obzoru odborné verejnosti , protože ofici á lné pŕí stupy (;R 
k rešení problému souvisejících s drogami nebyly prezentovány. 

K I í č o v á s lova: mezinárodní spolupráce - součinnost - koncepce - cíle - oblas ti puso
bení 
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Hejda J.: COOPERATION AND COLLABORATION - AN 
IMPORTANT ATRIBUTE OF CONTEMPORARY FIGHT AGAINST 
DRUG - THE MAIN DIRECTIONS OF ANTIDRUG POLICY CR 
UNTIL 2000 

Summary 

The autor deals in his contribution with problems of international cooperation in a field 
section of drugfighting. He introduces some of the obligatory tasks in am area of drugs in 
Czech Republic which follow from international contracts and agreements with an emphases 
on Concept and program of antidrug policy of CR for the period of 1998 - 2000, accepted by 
government resolution number 111 from 23,d February 1998, which is the newst government 
strategy for solving problems connected with illegal production, market, distribution and tal
king drugs. This latest concept follows the development of drug scene in CR and concentrates 
on new themes too which turned up in praxis of anti drug fighting as the important. 

To make all delegated responsibilited fulfiles , it defines right commissions to indivídual 
state subjects. 

The contribution should help to expanding of the horizont of proffessional public, because 
official accepts in CR to solve problems connected with drugs hasn't presented. 

Key wo r ds : International cooperation - collaboration - conception - aims - fie lds of af
fects 

Mezinárodní spolupráce 

V oblasti mezinárodních vztahu vzniklo mnoho organizací, které uskutečňují 

činnosti vedoucí k ochrane pred problémem omamných látek a jejich zneužíváním. 
Tyto organizace se zabývají jak opatreními smerujícími ke snižování poptávky i na
bídky, tak koordinovanými postupy ve společném boji proti tomuto celosvetovému 
problému. Tyto mezinárodní organizace, si daly za cíl zabezpečit účinnou kontrolu 
distribuce drog, společnými silami bojovat proti drogám a predevším zabezpečit 
vzájemnou výmenu informací a zkušeností, odborných poznatku a znalostí, aby se 
kvalita spolupráce stále zvyšovala, protože jen tak je možné s drogovým problémem 
celosvetove bojovat a omezovat jej. Delíme je takto: 

V rámci OSN 

Komise pro omamné látky (CND) 

Mezinárodní úrad pro kontrolu 
omamných látek (INCD) 

Program OSN pro mezinárodní kontrolu 
drog (UNDCP) 
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Organizace pro výchovu, vedu a kulturu 
(UNESCO) 

Mezinárodní námorní organizace (IMO) 

Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví (ICAO) 
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Stredisko pro sociální rozvoj Svetová poštovní unie (UPU) 
a humanitárnÍ záležitosti (CSDH) 

Mezinárodní výzkumný ústav pro otázky Organizace pro výživu a zemedelství 
kriminality a justice (UNICRI) (FAO) 

Mezinárodní organizace práce (lLO) Organizace pro prumyslový rozvoj 
(UNIDO) 

Svetová zdravotnická organizace (WHO) Detský fond OSN (UNICEF) 

Ostatní mezinárodní organizace 

Rada pro celní spolupráci (CCC) 

Nevládní organizace (NGO) 

Mezinárodní organizace kriminální 
policie (ICPO) 

Domnívám se, že není účelem této práce opisovat z bežne dostupných materiálu 
profesionální zamerení jmenovaných organizací, proto se nebudu temito organizace
mi zabývat. Velmi kvalitním zpusobem tuto problematiku prezentovala Štablová 
(1995), nebo Hejda (1998). 

V každém pnpade jsem presvedčen , že je treba na tomto míste vysvetlit nekteré 
zásady stanovené "Koncepcí a programem protidrogové politiky na období 1998 -
2000" v oblasti mezinárodní spolupráce vzhledem k nadnárodnímu rozmeru drogové 
politiky, predevším v oblasti nezákonné výroby a šírení drog. Z tohoto duvodu je 
nutné pnjmout opatrení, týkající se bilaterální spolupráce v oblasti potlačování or
ganizované drogové kriminality a účasti České republiky ve zmínených me
zinárodních organizacích, s cílem pnpravít podmínky pro integraci ČR do 
evropských struktur i z pohledu rešení drogového problému. 

Bilaterální a regionální spolupráce 

ČR bude nadále rozvíjet vztahy v oblasti bilaterální spolupráce se všemi sou
sedícími státy. Zvýšené úsilí o prohloubení spolupráce, zamerené predevším na 
predávání informací včetne operativních, bude zamereno na ty státy, které jsou 
součástí tradíčních tras pašování drog. 

K tomu je treba, aby se ČR aktivne zapojila do techto programu: 
- hraniční spolupráce v oblasti potírání pašování drog; 
- výcvík psu pro detekci drog; 
- kvalitativní hodnocení (Rapid Assessment) rozsahu drogové scény; 
- vzdelávání odborníku v oblasti léčby a resocializace drogove závislých; 
- vytvorení národních osnov primární prevence užívání drog. 
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Mezinárodní organizace, spolupráce v rámci EU 

ČR se bude aktivne podílet na významných mezinárodních jednáních, včetne 40. 
zasedání Komise pro omamné látky ve Vídni, aktivitách Programu kontroly drog Or
ganizace spojených národu, Mezinárodního úradu pro kontrolu omamných látek 
a predevším pak na pnprave zvláštního zasedání Valného shromáždení OSN v roce 
1998, které bude zamereno na problematiku drog. ČR bude dále participovat na pro
gramech Svetové zdravotnické organizace zamerených na problematiku užívání 
stimulačních drog, problematiku užívání drog mezi mládeží a nakonec na prob
lematiku minimalizace zdravotních rizik a prevence šírení infekce HIV mezi Uži
vateli drog. ČR se bude podílet na společném projektu s USA a Velkou Británií 
v oblasti primární prevence drogových závislostí (Koncepce a program protidrogové 
politiky na období 1998 - 2000). V rámci rozvijení evropské spolupráce se bude ČR 
podílet na i'ádných zasedáních a programech Skupiny Pompidou Rady Evropy, 
a predevším pak na spolupráci v rámci programu a aktivit EU. ČR se zapojí do Re
gionálního programu PHARE boje proti drogám v oblastech: 

- drogových informačních systému; 
- snižování poptávky po drogách; 
- kontroly zákonného zacházení s OPL; 
- kontroly prekursoru; 
- praní špinavých penez; 
- multidisciplinárního vzdelávání. 

Velmi duležitou se jevi nutnost harmonizace legislativy ČR s požadavky EU. 
Úkolem kompetentních orgánu bude vypracovat program zamerený na výmenu zku
šeností z oblasti protidrogové politiky na místní úrovni mezi ČR a vybranými ev
ropskými státy (napr. Velká Británie). 

Koncepce a program protidrogové politiky ČR na období 1998 - 2000 

Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998 - 2000, pnjaté usne
sením vlády Č . 111 z 23. 2. 1998, jsou nejnovejší strategií vlády pro rešení problému 
s nezákonnou výrobou, obchodem, distribucí i užíváním drog. Vycházejí z obecných 
zásad Koncepce platné od roku 1993, pnjaté usnesením vlády ze dne 18. 8. 1993 pod 
číslem 446, která byla usnesením vlády Č. 208 ze dne 9. 4. 1997 doplnena o kon
krétní strategii drogových opatrení pro rok 1997. Tato nej novej ší koncepce zohled
ňuje vývoj drogové scény v ČR a zároveň se zameruje na nová témata, která se 
ukázala v praxi protidrogového pusobení jako klíčová. P ro faktické naplnení delego
vaných odpovedností vymezuje jednotlivým státním subjektum zcela konkrétní úko
ly. 

Systémové cíle 

- Zabezpečit provázanost, koordinova no st a vyváženost systémového pusobení 
v oblasti protidrogové politiky; 
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- vymezit pusobnosti jednotlivých vecne pnslušných rezortu a vytvont podmínky 
i nástroje pro zvýšení kvality a efektivity protidrogového pusobení; 

- vytvont koordinovaný a jednotný systém financování protidrogové politiky; 
- zvýšit rozsah a kvalitu protidrogového pusobení na místní úrovni. 

Legislativní opatŕení 

Rekodifikace trestního zákona a trestního rádu s cílem zvýšit účinnost potírání 
všech forem drogové kriminality, predevším však její nejnebezpečnejší , vysoce or
ganizované formy. Vláda dále zabezpečí vyhodnocení pnslušných opatrení trestního 
rádu týkajících se institutu zámeny zásilky a dočasného odložení trestního stíhání 
a pnpadne navrhne legislativní zmenu s cílem umožnit efektivnejší potírání vyšších 
fo rem organizované drogové kriminality a zabezpečit nezbytnou mezinárodní spo
lupráci v této oblasti. 

Kontrola zákonného zacházení s OPL s cílem minimalizovat pravdepodobnost 
úniku te ch to látek na nezákonný trh, se zvláštní pozorností venovanou problematice 
zacházení s efedrinem. V návaznosti na schválení zákona o návykových látkách za
bezpečí vypracování metodického pokynu zahrnujícího oblast vývozu, dovozu 
i výroby OPL, včetne kontroly správné výrobní praxe. 

Další legislativní potreby - MŠMT navrhne legislativní úpravu nanzené či 
ochranné ústavní péče o mladistvé uživatele drog v zanzeních pro výkon ústavní 
a ochranné výchovy pro mládež tak, aby byla v souladu se standardy používanými 
v zemích EU; - MZ vypracuje návrh zásad a tezí novely zákona č. 37/1989 Sb. 
o ochrane pred alkoholismem a jinými toxikomaniemi, včetne kourení, a predloží jej 
k projednání vláde. 

Oblast snižování nabídky drog 

Cíle 
- Snížit pouliční dostupnost ilegálních drog a drogovou kriminalitu; 
- zpomalit vývoj negativních trendu v oblasti trestné činnosti spojené s OPL; 
- zabezpečit efektivnejší součinnost všech orgánu činných v trestním nzení ; 
- maximálne využít stávající legislativy k efektivnímu potírání všech forem dro-

gové kriminality; 
- zvýšit efektivitu potírání vyšších forem organizované drogové kriminality; 
- snížit rozsah užívání drog ve výkonu trestu a vytvont dostatečné kapacity pro 

diferencovaný výkon trestu odnetí svobody. 

Ministerstvo vnitra 

MV nese v rámci protidrogové politiky odpovednost predevš ím za oblast : 
- snížování vše ch forem nabídky omamných a psychotropních lá tek , a to od po

tírání drobné drogové kriminality pres potlačování pouliční distribuce drog a ž po 
eliminaci vysoce organizovaných forem kriminality spojené s OPL; 
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- komunální bezpečnosti a prevence kriminality, páchané také v souvislosti 
s OPL; 

- bezpečnosti silničního provozu a snižování rozsahu užívání návykových látek 
v silniční doprave . 

Ministerstvo financí - Generální reditelství cel 

MF GRe nese odpovednost predevším za potlačování nezákonného prevazení 
OPL pres hranice ČR a ve spolupráci s MV za oblast boje proti podloudnictví. 

Ministerstvo spravedlnosti 

MS nese odpovednost v oblasti protidrogové politiky za: 
- protidrogovou legislativu; 
- trestní justici, činnost státních zastupitelství a soudu, včetne pusobnosti pro-

bačních úredníku a výkonu alternativních trestu pro uživatele drog; 
- vezeňství a predevším diferencovaný výkon trestu pro problémové uživatele 

drog a osoby závislé na drogách. 

Ministerstvo zdravotnictví - Inspektorát omamných a psychotropních 
látek 

MZ nese odpovednost za kontrolu zákonného zacházení s OPL a prekursory, za 
vydávání vývozních a dovozní ch certifikátu a za dodržování postupu vyplývajících ze 
zákona o návykových látkách. 

Ministerstvo zemédélství 

MZ kontroluje legální produkci zemedelských plodin obsahujících OPL a dále 
vývoz a dovoz techto plodin. 

Oblast snižování poptávky po drogách 

Cíle 
Zpomalit negativní trend v nárustu rozsahu užívání ilegálních drog mezi dos

pívajícími a mladými lidmi, zvýšit odolnost této cílové populace proti nabídce drog; 
- zkvalitnit úroveň informovanosti o nebezpečí drog v ohrožených skupinách 

obyvatelstva a zvýšit zapojení široké verejnosti do preventivního pusobení; 
- zvýšit kvalitu a efektivitu primárne preventivního pusobení ve školských zan-

zeních; 
- zpomalit negativní trend nárustu počtu problémových uživatelu drog; 
- zvýšit dostupnost a efektivitu poradenských a léčebných služeb; 
- snížit rozsah rizikového chování u problémových uživatelu drog i závislých 

osob a minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog se zvlášt
ním zamerením na prevenci šírení infekce HIV. 
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Ministerstvo školství, mládeže a télovýchovy 

MŠMT nese odpovednost predevším za oblast: 
- primární pre vence zneužívání drog ve školách a školských zarizeních v rámci 

standardního vzdelávání; 
- podpory a rozvoje volnočasových aktivit detí a mládeže; 
- výchovne-Iéčebného púsobení v rámci speciálního školství a prevence sociálne 

patologických jevú u rizikové populace detí a mládeže. 

Ministerstvo zdravotnictví 

MZ nese odpovednost predevším za oblast: 
- zdravotní péče o problémové uživatele drog a závislé, včetne včasné inter

vence; 
- primární prevence (predevším výchovy ke zdravi); 
- minimalizace zdravotních rizik u uživatelú drog, predevším prevence šírení in-

fekčních onemocnení (napr. HIV, hepatitida A, B, C); 
- drogového informačního systému a drogové epidemiologie v gesci hygienické 

služby. 
Hlavní odpovednost MZ spočívá ve vypracování koncepce zdravotní péče o cílovou 

populaci tzv. problémových uživatelú, ve stanovení minimálního rozsahu ("mi
nimální síte") takové péče včetne zabezpečení její dostupnosti , ve vytvorení mecha
nismú pro systematický a udržiteiný rozvoj "minimálni síte", v legislative a ve 
vytvorení účinných nástrojú pro kontrolu kvality a efektivity poskytované péče 
v decentralizovaném a častečne privatizovaném systému zdravotnictvi . 

Ministerstvo práce a sociální ch véd 

MPSV nese odpovednost predevším za oblast: 
- resocializace a následné péče (tzv. "after care") o osoby závislé na drogách , 

které absolvovali léčebne resocializační program; 
- terénní a sociální práce zamerené na včasnou intervenci a prevenci sociálne 

patologických jevú v problémových rodinách , u problémových skupin detí a mládeže 
i v dalších rizikových skupinách všeobecné populace; 

program ú minimalizace rizik spojených s užíváním drog. 

Ministerstvo obrany 

MO ne se odpovednost predevším za oblast: 
- prevence užívání návykových látek v Armáde ČR; 
- opatrení, jejichž cílem je zabránit pronikání drog do púsobnosti rezortu obra-

ny. 
Tato opatrení jsou realizována v souladu s platnou Koncepcí a programem pre

vence sociálne patologických jevú v rezortu obrany. 
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Afinisterstvo zenledelství 

MZe jako ústrední orgán státní správy pro odbornou pnpravu studentu zeme
delských škol má hlavní odpovednost za oblast primární prevence drogových závis
lostí ve školských zanzeních, která pnmo ndí. 

MZe bude spolupracovat s MŠMT na plnení nMinimálního preventivního progra
mu" pro školy a školská zarízení . Bude se také podílet na dalším vzdelávání pedago
gických pracovníku v oblasti protidrogové prevence v pusobnosti školských zanzení, 
která pnmo ndí. 

MZe provede vyhodnocení dopadu Koncepce a programu protidrogové politiky na 
období 1998 - 2000 na resortní rozpočtovou kapitolu a zohlední prioritní úkoly pn 
sestavování rozpočtu na rok 1999 a 2000. 

Nestátní organizace 

Hlavním úkolem nestátních organizací je doplnit síť existujících služeb pre
devším v oblasti primární, sekundární a terciální prevence, a to predevším tam, kde 
stát tyto služby nevykonává nebo vykonává pouze v omezené míre. Z tohoto hledis
ka se jedná o služby komplementární a systém doplňující, bez kterých samotný 
systém nemuže efektivne a plnohodnotne fungovat. Je nepochybné, že v takovém 
pnpade se musí jednat o služby, u kterých platí stejné nároky na kvalitu 
a efektivitu jako v prípade státních organizací. 

Významnou úlohu jako garant kvality poskytovaných služeb v oblasti prevence 
a l éčby drogových závislostí bude mít ,,Asociace nestátních organizací", která 
sdružuje klíčové nestátní organizace v dané oblasti. 

Cíl protidrogové politiky vyplývající z Koncepce protidrogové politiky 
do roku 2000 

Ústredním motivem protidrogové politiky vlády ČR je ochrana občana pred nega
tivním vlivem drog a podpora jeho individuálního rozhodnutí pro život bez drog. Ob
čanu musí být poskytnuta ochrana pred nabídkou ilegálních drog a poznatky 
k tomu, aby pnjal osobní rozhodnutí pro život bez drog, a v pnpade potreby pora
denská, léčebná a re socializační pomoc. Za timto účelem budou uskutečnena tato 
opatrení: 

Vláda si v souvislosti s koncepcí dala za cíl učinit potrebná opatrení ke snížení 
nabídky a dostupnosti drog a snížení poptávky drog. O jednotlivých opatreních 
zamerených ke snížení poptávky o drogách jsem se již zmínil na jiném mísw. 
Domnívám se proto, že je nutné upozornit na opatrení smerující ke snížení nabídky 
a dostupnosti drog, kterými jsou:. 

- vytváfení legislativních nástroju a právní ochrany společnosti pred ruznými 
formami trestné činnosti související s drogami; 

- potlačování organizovaného obchodu s drogami v ČR i v rámci zahraniční spo
lupráce; 

- potlačování pouliční dostupnosti drog; 
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omezování pniniku ilegálních drog do ČR; 
prevence i represe kriminality páchané v souvislosti s drogami; 

- omezování pniniku zisku z trestné činnosti do legální ekonomiky a verejného 
života; 

- včasné a účinné uplatňování zákonu v oblasti trestní justice; 
- kontroly zákonného zacházení s omamnými a psychotropními látkami, včetne 

tzv. prekursoni. 

Závér 

Ve svém príspevku jsem se pokusil o základní vymezení všech kroku a opatrení, 
které je treba provést ve vybraných rezortech pro dusledný boj a prevenci v oblasti 
drog v ČR. Vzhledem k omezeným možnostem časopisu jsem nemohl nekterým ob
lastem venovat tolik prosto ru, kolik by si zasloužily. Nicméne se domnívám, že je 
možné se k uvedené problematice v budoucnu ješte vracet. Nutnost techto návratu 
je neoddiskutovatelná, vzhledem k rozsahu nebezpečí, jež drogy skýtají. Jen dusled
nou součinností všech orgánu a organizací a kvalitní mezinárodní spoluprací je 
možné s hydrou drog bojovat. Je nutné si uvedomit, že boj není jenom represe , ale 
také prevence. Součinnost a spolupráce je prvním a nejduležitejším krokem v oblasti 
prevence nejen v ČR, ale i v mezinárodním merítku. 
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