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Souhrn 

Autor se ve svém článku zabývá vlivem nealkoholových toxikomanií na kriminalitu. Využívá 
statistických údajů o evidovaných počtem trestných činů páchaných pod vlivem nealkoholových 
drog a dovozuje, že ukazují pouze část skutečného stavu, byť ve sledovaných letech (1980- 1988) 
došlo k témčř desetinásobnému nárůstu počtu nealkoholových toxikomanú stíhaných pro trest
nou činnost. zatímco počet evidovaných nealkoholových toxikomanů vzrostl za tuto dobu pouze 
na dvojnásobek. Zabývá se příčinou zmíněného stavu. Dospívá k závěru. že pro nealkoholové to
xikomany je trestná činnost mnohdy posledním způsobem. jak si obstarat drogu. Rozebírá odliš
nosti situace v C:R a ve SR. 

K I í č o v á s I o v a: Nealkoholoví toxikomané- kriminalita v C:SFR . 

II. BaHTyx: HEAJIKOrOJihHhiE HAPKOMAHhi V1 MX Y"'ACTME 

B ITPECTYITHhiX .D:EMCTBMHX 

Pe3IOMe 

ABTOp B esoeJii eTaTbC 3aHI1MaeTeR BOrtpOCOM BJ111RHI1R HCaJIKOfOJibHb!X HapKOMaHI1H Ha 

rrpecTyrtHOCTb. Mcxo~R 113 CTaTI1CTI1'-ICCKI1 3aperl1cTp11posaHHbiX cny'laes rrpecTyrtJieHI1Jii, 

COBCplllCHHb!X ITO~ BJ111RHI1CM HCaJIKOfOJibHblX HapKOTI1KOB, aBTOp ~OKa3b!BaCT, '!TO OHI1 

OTpa>KaiOT ~eJi!CTBI1TCJibHOCTb J111lllb 'laCTl1'-IHO; XOTR B rtpeCJICA_YCMb!C fO~bl (1980- 1988 
rr .) 'li1CJIO HCaJIKOfOJibHb!X HapKOMaHOB, KapaeMb!X 3a rtpecTyrtHylO ~CRTCJibHOCTb YBCJII1-

'li1J10Cb ITO'ITI1 B ~CCRTb pa3, 'ii1CJIO 3aperi1CTpl1pOBaHHblX HapKOMaHOB 3a 3TO BpCMR rtO

Bb!CI1JIOCb TOJibKO B ~Ba pa3a . ABTOp y~eJIRCT BHI1MaHI1C rtp11'-II1HaM 3TOfO ITOJIO>KCHI1R 11 

rtp11XO~I1T K 3aKJilO'iCHI1lO, '!TO ~JIR HCaJIKOfOJibHbiX HapKOMaHOB rtpecTyrtHaR ~CRTCJib

HOCTb RBJIRCTCR 'iaCTO rtOCJIC~HeJii B03MO>KHOCTblO KaK rtp1106peCTI1 HapKOTI1K. 8 KOHI..(C 

CTaTbl1 aBTOp aHaJII13J1PYCT pa3HI1l..(y B ITOJIO>KCHMI1 Me~ qCXI1CH 11 CJIOBaKI1CH. 

KJIIO'iCBbre cnosa: HeanKoroJihHhre HapKOMaHbi- rrpecTyrtHOCTb B qc<PP. 
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P. Vantuch: CRIMINALITY RATIO OF NONALCOHOLIC ADDICTS 

Summary 

The author is interested in the influence of nonalcoholic drug addictions upon criminality. 
He utilizes statistic data concerning recorded numbers of criminal offences committed under 
the influence of nonalcoholic drugs and he concludes that they exhibit only a part of reality. ln 
198{}-1988 the number of pursuited nonalcoholic addicts has increased ten times while the num
ber of nonalcoholic addicts has grown only twice. The author looks for the cause and comes to 
conclusion that criminality is often the final means of obtai ning drugs the discusses different situ
ations in the Czech Republic and Slovak Republic. 

Ke y w o r d s: Nonalcoholic drug addicts - criminality in ČSFR. 

P. Yantuch: NICHTALKOHOLTOXIKOMANEN UND !HR ANTEIL AN 
DER KRIMINALIT ÁT 

Zusammenfassung 

In diesem Text befaBt sich der Autor mit dem EinfluB von Nichtalkoholtoxikomanen auf die 
Kriminalita!. Er stiitzt sich auf statistische Angaben registrierter Strafhandlungen , welche unter 
dem EinfluB von Nichtalkoholdrogen veriibt wurden, und kommt zu dem SchluB, daB sie nur ei
nen Teil des wirklichen Zustandes wiedergeben, obwohl es in den untersuchten Jahren (1980-
1988) zu einem zehnfachen Ansteigen der gegen Nichtalkoholtoxikomanen gerichteten Anzahl 
von Strafverfahren kam, dabei a ber die Anzahl der registrierten nichtalkoholtoxikomanen in die
ser Zeit nur um das Doppelte gest iege n ist. Er befaBt sich mit den Griinden des crwahnten Zus
tandes und kommt zu dem SchluB, daB die Strafhandlung fiir den Nichtalkoholtoxikomanen oft 
die letzte Moglichkeit ist , sich Drogen zu besorgen. Er analysiert die Unterschiede zwischen der 
ČR und der SR. 

S ch I ii s se I w o rte r : Nichtalkoholtoxikomanen- Kriminalita! in der ČSFR. 

Protialkohol Obz, 25 , 1990, 3, s. 139- 150 

Ještě na počátku sedmdesátých let , v době kdy již nebylo pochyb o existenci nealko
holových toxikomanií u nás , bylo považováno za diskusní , zdali existuje vliv nealkoho
lových toxikomanií na kriminalitu . Zatímco údaje týkající se počtu osob závislých na 
alkoholu a trestné činnosti páchané pod vlivem alkoholu byly zjišťovány a evidovány, 
nebyla pociťována nutnost zabývat se obdobně důsledně trestnou činností páchanou 
pod vlivem nealkoholových drog . Orgánům činným v trestním řízení nebyla uložena 
povinnost zabývat se vlivem nealkoholových toxikomanií na trestnou činnost, tak jak 
tomu bylo běžné u alkoholu a jeho vlivu na páchaní trestné činnosti. Proto nebylo 
možné v jednotlivých letech uvést , jaké procento pachatelů se dopustilo trestné čin
nosti pod vlivem nealkoholových drog. Podíl nealkoholových toxikomanů na krimina
litě nebyl sledován, tudíž ani znám a přesto byl označován za minimální. Bez znalosti 
jevu samotného. Je faktem , že k tomu výrazně přispívaly zúžené možnosti prokazová
ní páchání trestné činnosti pod vlivem nealkoholových drog a celkově pak minimální 
možnosti orientačného zjišťování přítomnosti nealkoholových drog v organismu člově
ka, vykonávajícího jakékoliv zaměstnání či jinou činnost. 
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Důsledkem tohoto stavu pak byly rozsudky v řadě trestních věcí, v nichž se hovořilo 
o pachateli , který se dopustil trestné činnosti pod vlivem alkoholu, bez jakékoliv zmín
ky o přítomnosti nealkoholových drog v jeho organismu v době trestné činnosti . Tak 
tomu bylo přesto, že v praxi docházelo ke stírání rozdílů mezi alkoholovou a nealko
holovými toxikomaniemi, když zejména mladí lidé požívali alkoholu v kombinaci 
s nejrůzněj šími jinými návykovými látkami . Vzhledem k tomu , že v rozsudcích byly 
jen výjimečně zmínky o tom , že k spáchání trestné činnosti došlo pod vlivem nealko
holových drog , zněly poměrně přesvědčivě argumenty těch, kteří bez znalosti problé
mu samého usuzovali , že k páchání trestné činnosti pod vlivem nealkoholových toxi
komanií v ČSFR až na výjimky nedochází. Přitom údaje , které by toto tvrzení doklá
daly, nebyly známy . Jednak proto, že nebyly statisticky evidovány, jednak proto , že se 
v trestních spisech zmínky o vlivu nealkoholových drog na trestnou činnost nenacháze
ly. 

II . 

Zásluhou Federální správy Veřejné bezpečnosti, stejně jako resortu zdravotnictví , 
věnuje se v posledních letech problematice trestné činnosti páchané pod vlivem ne
alkoholových toxikomanií výrazně vyšší pozornost než dříve. Přesto však je třeba 
zdůraznit, že celospolečenská pozornost věnovaná tomuto negativnímu protispolečen
skému jevu stále ještě není na žádoucí úrovni. Za pozitivum lze označit převládnutí 
názoru , že nepochybně existuje vzájemný vztah mezi zneužíváním nealkoholových 
drog a kriminalitou . Je tomu tak bez ohledu na zjištění , že tento vztah je v praxi pro
kazován jen v omezeném počtu případů. Dosavadní evidované údaje o počtu trest
ných činů páchaných pod vlivem nealkoholových drog jsou pochopitelně cenné, ale lze 
je označit pouze za částečný odraz vlivu nealkoholových drog na trestnou činnost. Ne
lze pochybovat o tom , že nadále zůstává skryta poměrně rozsáhlá trestná činnost neal
koholových toxikomanů , stejně jako osob, které se věnují obchodování s nealkoholo
vými drogami . 

Stále ještě dosti benevolentní pohled na nealkoholové toxikomany páchající trest
nou činnost byl až do poloviny roku 1989 v přímé souvislosti s neexistencí základní 
právní úpravy boje s nealkoholovými toxikomaniemi. Teprve od 1. července 1989, kdy 
nabyl účinnosti zákon ČNR č. 37/1989 Sb . a zákon SNR č. 46/1989 Sb. , byly vytvořeny 
základní právní předpoklady pro stejnou, či obdobnou ochranu společnosti před oso
bami zneužívajícími alkohol, stejně jako jiné návykové látky. Právě zmíněný zákon 
o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi vytváří možnost důsledně zjiš
ťovat nealkoholové toxikomany při všech činnostech, při nichž mohou ohrozit život 
nebo zdraví lidí , či způsobit škodu na majetku, celkově pak při páchaní trestné činnos
ti , které se dopouštějí pod vlivem nealkoholových drog. 

Trestnou činnost, která je páchána v souvislosti s nealkoholovými toxikomaniemi 
můžeme členit různými způsoby, nejméně však do dvou oblastí. Především jde o trest
nou činnost, která je páchána pro získání rozličných návykových látek , při níž existuje 
nepřímý vztah nealkoholových toxikomanií a kriminality . Dále pak jde o trestnou čin
nost , která je páchána v opojení nealkoholovou drogou. Zde jde o přímý vztah neal
koholových toxikomanií a kriminality. 

Nejdříve se budeme zabývat prvou oblastí, kde existuje nepřímý vztah mezi nealko
holovými toxikomaniemi a kriminalitou . Sem patří především trestná činnost, která 
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směřuje přímo k opatření návykových látek , stejně jako trestná činnost spáchaná pro 
nelegální získání finančních prostředků na zakoupení těchto látek. Sem patří zejména 
rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, ať již formou vloupání do lékáren, od
cizování léků ve výrobních závodech, skladech , výzkumných ústavech a jiných zdra
votnických zařízeních(§ 132 tr. zákona). Sem patří také trestný čin nedovolené výroby 
a držení omamných prostředků a jedů podle§ 187 a § 188 tr. zákona, kde jde o jakou
koliv výrobu, dovoz, opatřování a přechovávání předmětů , které jsou způsobilé k ne
dovolené výrobě omamných prostředků. D ále sem zahrnujeme také trestný čin poru
šování předpisů při oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 124 tr. zákona), který spočívá 
v ohrožení obecného záujmu značnou měrou, a to porušením zákazu nebo omezení 
dovozu či vývozu. nebo tranzitu zboží, konkrétně jakýchkoliv nealkoholových drog . 

Do druhé oblasti, tedy mezi trestné činy, u nichž existuje přímý vztah mezi nealko
holovou toxikomanií a kriminalitou, neboli mezi trestné činy páchané po požití jaké
koliv výrobu , dovoz, opatřování a přechovávání předmětů , které jsou způsobilé k ne
narušující občanské soužití, zejména výtržnictví, příživnictví formou prostituce , trest
né činy proti životu a zdraví, především ublížení na zdraví, vraždu apod., trestné činy 
proti svobodě a lidské důstojnosti, zejména znásilnění, pohlavní zneužívání , vydírám 
a pohlavní styk s osobou téhož pohlaví , dále trestné činy proti majetku atd. Do druhé 
skupiny můžeme za určitých okolností řadit také trestný čin narušování mravní výcho
vy mládeže(§ 217 tr. zákona). Patří sem za předpokladu , je-li pachatel tohoto trestné
ho činu, svádějící osobu mladší než 18 let k nemravnému životu v opojení některou 
nealkoholovou drogou. 

Federální správa Veřejné bezpečnosti eviduje údaje o počtu nealkoholových toxiko
manů celkově stíhaných pro jakoukoliv trestnou činnost, dále počty osob dopouštějí
cích se nedovolené výroby a šíření omamných prostředků podle § 187 a § 188 tr. záko
na, počty pachatelů trestných činů ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 tr. 
zákona, stejně jako rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví páchané formou 
vloupání do lékáren(§ 132 tr. zákona). 

Uvedených údajů z let 1980 až 1988 využijeme k dokumentování podílu nealkoholo
vých toxikomanů na kriminalitě . Nejdříve k celkovému počtu případů prošetřovaných 
v souvislosti s nealkoholovými toxikomaniemi, tedy k celkovému počtu nealkoholo
vých toxikomanů stíhaných v ČSFR pro trestnou činnost. Jejich počet od roku 1980 
v podstatě každoročně narůstal. V roce 1980 jich bylo stíháno 172, v roce 1983 již 404 . 
v roce 1984 dokonce 1154, v roce 1986 vůbec nejvyšší počet , a to 1890. K mírnému sní
žení počtu stíhaných nealkoholových toxikomanů došlo až v posledních dvou letech. 
V roce 1987 jich bylo stíháno 1724 a v roce 1988 1558. Tyto snížené počt y však nelze 
v žádném případě hodnotit jako základ příznivěj š ího vývoje , který by dával předpok
lad pro příznivou prognózu pro další léta. Jde totiž o zákonitý odraz nižšího počtu evi
dovaných nealkoholových toxikomanů v posledních dvou letech (zatímco v roce 1986 
bylo evidováno 7039 nealkoholových toxikomanů , v roce 1987 jen 6594 a v roce 1988 
6748) . 

K jakým závěrům lze dospě t z výše uvedených statistických údajů? Především k zá
kladnímu faktu. Za devět sledovaných let došlo k desetinásobnému nárůstu celkového 
počtu stíhaných nealkoholových toxikomanů (ze 172 v roce 1980 na 1724 v roce 1987 
a na 1558 v roce 1988) . Za nezbytné považujeme srovnání nárůstu počtu evidovaných 
nealkoholových toxikomanů, který ve sledovaném období vzrostl na necelý dvojnáso
bek (v roce 1980 3981 a v roce 1988 6748). 

Považujeme za potřebné zamyslet se nad základními příčinami značného nán1stu 
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počtu stíhaných nealkoholových toxikomanů v posledních čtyřech letech. Přestože 
zmíněný nárůst může mít zřejmě celou řadu rozličných příčin usuzujeme, že za základ
ní lze označit dvě z nich. Usuzujeme, že především došlo ke zvýšení počtu osob zneu
žívajících nealkoholové drogy a páchajících trestnou činnost. Druhou příčinu spatřu
jeme v tom. že na odborech obecné kriminality Veřejné bezpečnosti jsou zařazeni spe
cialisté, kteří se v posledních letech zabývají jak nealkoholovými toxikomany, tak i ji
mi páchanou trestnou činností. Zvyšující se aktivita a vzrůstající odbornost orgánů 
Veřejné bezpečnosti se zřejmě projevuje i při náročném odhalování trestné činnosti 
páchané nealkoholovými toxikomany. 

Za potřebné považujeme zjištění , jaké procento z evidovaných nealkoholových to
xikomanů bylo stíháno pro trestnou činnost. V roce 1980 bylo stíháno pro trestnou čin
nost přes 4 % evidovaných nealkoholových toxikomanů (172 z 3981). V roce 1982 cca 
6 % (286 ze 4806). V dalších letech se každoročně zvyšovalo procento nealkoholových 
toxikomanů stíhaných pro trestnou činnost. V roce 1985 pak bylo stíháno pro trestnou 
činnost 25 ,8 % evidovaných nealkoholových toxikomanů (1627 ze 6288), v roce 1986 
26)i % ( 1890 ze 7039) , v roce 1987 26, I % ( 1726 ze 6594) a v roce 1988 23,0 % (1588 
ze 6748). 

Pokud jde o situaci v ČSFR , lze celkově konstatovat , že v letech 1980- 19~2 bylo 
stíháno pro trestnou činnost v průměru 5 % z evidovaných nealkoholových toxikoma
nů , zatímco v letech 1985- 1988 v prúměru 25 % . Znamená to , že na počátku sledova
ného období byl stíhán pro trestnou činnost každý dvacátý evidovaný nealkoholový to
xikoman , zatímco v posledních čtyřech letech každý čtvrtý. 
Zmíněná fakta je třeba označit za velmi znepokojivá. Ukazuje se , že osoby závislé 

na nealkoholových drogách . v souvislosti se zvýšováním tolerance svého organismu 
k drogám a zákonitě také v souvislosti s rostoucí spotřebou drogy, se dostávají do ne i
různěj š ích problémů s jejích obstaráváním čí výrobou. Lze reálně předpokládat, 
a konkrétní poznatky z praxe orgánú činných v trestním řízení to potvrzují, že pro ne
alkoholové toxikomany je trestná činnost mnohdy posledním možným způsobem ob
starání drogy nebo penčz na její zakoupení . 

Nyní stručně k počtům nealkoholových toxikomanů , kteří byli stíháni pro trestnou 
činnos t v národních republikách. Na počátku sledovaného období , v roce 1980, bylo 
v ČR stíháno pro trestnou činnost 90 % z nealkoholových toxikomanú stíhaných 
v ČSFR , tudíž ve SR pouze 10 % (154 v ČR a 18 ve SR). V dalších letech počet stíha
ných nealkoholových toxikomanů v obou národních republikách výrazně vzrůstal. 
Nejvíce jích bylo stíháno v roce 1986, v ČR 92 % a ve SR 8 % z celkového počtu stíha
ných nealkoholových toxikomanů (v ČR 1738 a ve SR 152). 
Zmíněné statistické údaje nelze hodnotit izolovaně , bez srovnání s počty evidova

ných nealkoholových toxikomanů. jichž bylo v roce 1986 v C:R 79 %, tj . 5581 a ve SR 
21 % . tj . 1458 z celkového počtu v CSFR. Z tohoto srovnání lze dovodit , že počty ne
alkoholových toxikomanů , kteří jsou stíhání pro trestnou činnost , jsou ve SR nejen 
výrazně nižší než ve ČR, nýbrž také nejsou adekvátní podílu slovenských nealkoholo
vých toxikomanů na celkovém počtu osob závislých na drogách v celé ČSFR . 

V roce 1988 bylo v ČR stíháno pro trestnou činnost 78 % nealkoholových toxikoma
nů. tj . 1221 a ve SR 22 %, tj. 337 . Téhož roku bylo v ČR evidováno 74 % nealkoho
lových toxikomanů, tj. 4983 a ve SR 26 %, tj. 1765. Toto srovnání ukazuje, že podíl 
nealkoholových toxikomanů ze SR v roce 1988 v podstatě poprvé korespondoval 
s podílem nealkoholových toxíkomanú evidovaných na Slovensku. Ztotožňujeme se 
s názorem ministerstva vnitra ČSFR , že se v předcházejících letech projevoval na Slo-
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vensku výrazně nižší zájem o problematiku nealkoholových toxikomanů , stejně jako 
i jimi páchanou trestnou činnost. Usuzujeme , že zásluhou koordinačního a metodické
ho řízení Federální správou VB je nealkoholovým toxikomanům páchajícím trestnou 
činnost ve SR věnována v posledních letech zvýšená pozornost. 

Pokud jde o jednotlivé kraje, nejvíce nealkoholových toxikomanů je pro trestnou 
činnost stíháno ve Středočeském kraji (v roce 1988 336), kde je výrazný podíl praž
ských toxikomanů (79). Přesto se v posledních letech počet středočeských toxikomanů 
stíhaných pro trestnou činnost snižuje. Ještě v roce 1985 jich bylo stíháno 577, z toho 
v Praze 167. V roce 1985 bylo stíháno 426 toxikomanů v Severočeském kraji (v Ústí 
nad Labem a dalších městech) , v roce 1988 už jen 165 . 

Naopak ve Východočeském kraji (Yfradec Králové a další města) narostl počet stí
haných z 19 v roce 1984 na 228 v roce 1988 a v Západoslovenském kraji z 98 na 172, 
přitom nejvíce v Bratislavě , ze 3 na 60, tj. na dvacetinásobek! Ve Středoslovenském 
kraji narostl počet stíhaných v tomto období z 5 na 92, také bezmála na dvacetináso
bek, ve Východoslovenském kraji z 21 na 73. To naznačuje , že se ve slovenských kra
jích postupně věnuje vyšší pozornost trestním věcem prošetřovaným v souvislosti s ne
alkoholovou toxikomanií , tzn. jak zjišťování , tak odhalování vlivu nealkoholových to
xikomanií na trestnou činnost. 

Významné jsou také údaje Federální správy Veřejné bezpečnosti o osobách, které by
ly stíhány pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných prostředků podle§ 187 
a § 188 tr. zákona. V roce 1980 jich bylo stíháno v CSFR pouze 21. V dalších letech · 
byl zaznamenán výrazný nárůst. V roce 1983 bylo stíhaných 102, v roce 1984 již 395 
a v roce 1985 dokonce 918, tzn. čtyřicetinásobek proti roku 1980. V dalších letech po
čet stíhaných klesal. V roce 1986 jich bylo 852, v roce 1987 567 a v roce 1988 pouze 
302. Výrazný pokles počtu stíhaných pro trestné činy dle§ 187 a§ 188 tr. zákona v le
tech 1985 až 1988 nelze ponechat bez komentáře . Usuzujeme, že pokles z 918 stíha
ných na 302 během čtyř posledních sledovaných roků není důsledkem nižší aktivity or
gánů Veřejné bezpečnosti , jak by se to mohlo jevit na prvý pohled. Lze reálně před
pokládat , že jde o zákonitý dopad přijetí stanoviska Nejvyššího soudu ČSR Tpj 87/84 
z 27. ll. 1984, které označilo roztok Alnagonu připravený k nitrožilní aplikaci za 
omamnou látku ve smyslu § 187 tr. zákona. Proto každý , kdo v ČR bez povolení 
vyrobí, jinému opatří nebo přechovává tuto látku, se dopouští trestného či nu nedovo
lené výroby a držení omamných prostředků. Zastáváme názor , že pokles počtu stíha
ných pro zmíněný trestný čin byl způsoben tím, že mnozí nealkoholoví toxikomané za
čali orientovat svou pozornost na zneužívání jiné látky než Alnagonu , který pro ně 
přestal být tak atraktivní jako dříve , když nebyl považován za omamnou látku . Mnozí 
z toxikomanů přeorientovali svoji pozornost na jiné návykové látky, neuvedené na se
znamu omamných látek , případně zneužívání Alnagonu začali výrazně více skrývat, 
aby se nevystavovali riziku trestního postihu. 
Můžeme si položit otázku, proč pokles počtu osob stíhaných pro zneužívání Alnago

nu nebyl vyvážen nárůstem počtu osob stíhaných pro zneužívání jiných omamných lá
tek , k nimž toxikomané v důsledku vzniku nové situace upřeli svoji pozornost. Ovšem 
odhalit zneužívání jakékoliv nové omamné látky je velmi nesnadné a nárůst počtu 
stíhaných se zpravidla projeví až po několikaletém odstupu, v době kdy se určitá !lávy
ková látka výrazně rozšíří. V současné době nejsou poznatky o tom , že by některá 
konkrétní návyková látka dosáhla takového rozšíření jako dříve Alnagon . Ani zneuží
vání Solutanu nenabylo takového značného rozsahu. 

Ještě k počtu osob stíhaných pro trestný čin dle § 187 a § 188 tr. zákona v obou ná-
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rodních republikách. V letech 1980-1985 vzrostl počet osob stíhaných pro tyto trestné 
činy v ČR ze 17 na 903, ale ve SR pouze ze 4 na 15 . Zatímco v CR byl zaznamenán 
více než padesátinásobný nárůst počtu osob stíhaných pro nedovolenou výrobu a drže
ní omamných prostředků, ve SR sotva čtyřnásobný . Lze usoudit, že počty stíhaných 
pro tyto trestné činy ve SR jsou zcela minimální, ani zdaleka neodpovídající skuteč
nému rozsahu páchání tohoto trestného činu na území Slovenska. V letech 1985-1988 
pak poklesl počet osob stíhaných pro tyto trestné činy v ČR z 903 na 292 a ve SR 
z 15 na 10. V roce 1988 bylo tedy v SR stíháno pro trestné činy dle § 187 a § 188 tr. 
zákona pouze 3 % z celkového počtu osob stíhaných pro zmíněné trestné činy v ČSFR. 
Přitom nealkoholoví toxikomané ze SR se podíleli na celkovém počtu osob stíhaných 
pro drogové delikty v ČSFR 25 %. Usuzujeme, že zmíněné údaje lze považovat za do
kladování výrazně nižšího zájmu o odhalování a postih pro trestné činy dle § 187 a 
§ 188 tr. zákona ve Slovenské republice. Lze reálně předpokládat, že mnozí pachatelé 
těchto trestných činů zůstávají i v současné době skryti. Platí to o celé ČSFR, obzvláš
tě však o území Slovenska. V této souvislosti vyjadřujeme názor, že latence, neboli 
skrytost je u tohoto trestného činu nesrovnatelně vyšší ve SR než v ČR. Nepovažuje
me za možné přijmout názor , že nealkoholoví toxikomané žijící ve Slovenské republi
ce omamné prostředky až na zcela ojedinělé výjimky nevyrábějí, neopatřují ani nepře
chovávají. Usuzujeme, že o zmíněném , optimisticky laděném názoru by bylo možné 
vážně uvažovat pouze v případě, že by podíl osob stíhaných pro trestné činy dle§ 187 
a § 188 tr. zákona ve SR korespondoval s celkovým počtem stíhaných na Slovensku 
pro trestnou činnost. Protože tomu tak není, ztotožňujeme se s názorem Federální 
správy VB , že ve SR se věnuje zjišťování a odhalování osob zabývajících se nedovole
nou výrobou a držením omamný.:h prostředků výrazně nižší pozornost než v ČR. Po
važujeme za vhodné uvést , že v letech 1981- 1983 nebyla pro tyto trestné činy stíhána 
ve SR ani jedna osoba . Vzestup, k němuž došlo v dalších letech, je pak zcela minimál
ní (10 až 25 ročně). 

Pokud jdé o jednotlivé kraje, je přo trestné činy dle§ 187 a§ 188 tr. zákona stíháno 
nejvíce osob ve Středočeském kraji. Vůbec nejvyšší počty stíhaných byly zaevidovány 
v roce 1985 , a to 338, z toho 95 na území hlavního města Prahy . V souladu s celostát
ním trendem došlo také v tomto kraji v dalších letech k výraznému poklesu stíhaných 
pro tyto trestné činy, až na 93 v roce 1988. Druhý nejvyšší počet stíhaných pro tyto 
trestné činy je v Severočeském kraji : v roce 1985 267 a v roce 1988 pouze 53 . Další 
nejvyšší počty stíhaných jsou pak v Západočeském kraji (v roce 1985 97 , v roce 1988 
41) a v Severomoravském kraji (v roce 1985 135 , v roce 1988 38). Nejnižší jsou počty 
stíhaných pro trestné činy nedovolené výroby a držení omamných prostředků ve slo
venských krajích , kde bylo nejvíce stíhaných v roce 1987; a to v Západoslovenském 
kraji 14 (z toho v Bratislavě 7) , ve Středoslovenském kraji 4 a ve Východoslovenském 
kraji 7. V roce 1988 bylo v Západoslovenském kraji stíháno pouze 8 osob (z nich 2 
v Bratislavě) a po jedné ve Středoslovenském a ve Východoslovenském kraji. 

Dalším údajem sledovaným ve statistikách jsou počty osob stíhaných pro trestný čin 
ohrožování mravní výchovy mládeže dle § 217 tr. zákona. Pro něj bylo v roce 1980 stí
háno v ČSFR 74 osob . Poté docházelo k postupnému nárůstu až do roku 1988, kdy by
lo stíháno 149 osob, tj . dvojnásobek . Je třeba uvést , že stav v obou národních republi
kách se v podstatě neodlišuje. Zatímco v ČR vzrostl počet stíhaných v letech 1980-
1988 ze 62 na 122, ve SR z 12 na 27. Naznačuje to, že pozornost věnovaná postihu pro 
tento trestný čin je v celé ČSFR obdobná, nepochybně nedostatečná. Uvědomíme-li 
si, že v ČSFR bylo v roce 1988 evidováno 6748 nealkoholových toxikomanů , nemůže-
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me považovat za reálné, že by se trestného činu ohrožování mravní výchovy mládeže 
dopustilo pouze 149 osob. Je přece velmi dobře známo. že naprostá většina nealkoho
lových toxikomanů přivádí k zneužívání návykových látek další osoby. zpravidla mla
distvé a v nemálo případech dokonce děti. Znamena to. že osobám mladším než 181et 
umožňují vést zahálčivý nebo nemravný život. nebo je k tomuto způsobu života svádě
j í. S přihlédnutím k tomuto poznatku považujeme počet osob stíhaných pro trestný čin 
dle § 217 tr. zákona za nedostatečný, neodpovídaj ící ani zčásti skutečnému rozsahu 
pácltaní této trestné činnosti u nás . 

Lze reálně předpokládat , že skrytá kriminalita existuje u všech trestných činů pácha
ných nealkoholovými toxikomany. Usuzujeme však, že u trestného činu dle§ 217 tr . 
zákona je skrytost výrazně nejvyšší. Osoby závislé na nealkoholových drogách si nepo
chybně uvědomují , jak je společensky nežádoucí a vysoce nebezpečné jejich působení 
na dosud bezúhonné mladé lidi , a proto se snaží, aby nedošlo k odhalení jejich počíná
ní , které by vedlo nej en k jejich zaevidování, nýbrž také k trestnému postihu pro uve
dený trestný čin. 

Pro trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže je v jednotlivých sledovaných 
letech stíháno v konkrétních krajích vesměs od 5 do 40 osob. V roce 1988 bylo stíháno 
nejvíce osob v Severočeském kraji- 38, dále v Jihomoravském- 26 a ve Východočes
kém - 18. Nejmenší počty stíhaných jsou opět ve Slovenských krajích: v Západoslo
venském 14, ve Středoslovenském 9 a ve Východoslovenském 4. 

Dalším druhem trestné činnosti. souvisejícím s nealkoholovou toxikomanií, kon
krétně pak se zneužíváním léků , je rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, 
páchané formou vloupání do lékáren či zdravotnických zařízení. Za sledované období 
činil počet vloupání do lékáren v ČSFR ročně v průměru 42 . Nejvíce jich bylo zazna
menáno v roce 1981 , a to 58 (z toho 57 v ČR a pouze I ve SR). Právě tento varující 
počet vloupání byl podnětem k tomu, aby se započalo s postupným vybavováním léká
ren a dalších zdravotnických zařízení elektronickým zabezpečovacím zařízením . 
Vzhledem k tomu , že objektem vloupání byly nejčastěji lékárny na území hlavního 
města Prahy , bylo roku 1982 vybaveno zabezpečovacím zařízením právě 127 praž
ských lékáren . Důsledkem toho nedošlo v roce 1983 v Praze k žádnému vloupání do 
lékárny na území Prahy . Nealkoholoví toxikomané , stejně jako další osoby, které je 
léky , majícími návykový účinek zásobují, nechtějí v Praze riskovat vloupání do zabez
pečených objektů. Díky těmto opatřením bylo v roce 1983 zaznamenáno 17 vloupání 
do lékáren , což je nejméně za celé sledované období. 

Vybavení pražských lékáren elektronickým zabezpečovacím zařízením se jedno
značně osvědčilo. Lze proto vyjádřit podiv nad tím , že stejným či obdobným zařízením 
nebyly vybaveny všechny lékárny na našem území. Zatím jsou tato zařízení instalová
na bezvíjimečně v Praze , dále ve velkých lékárnách na frekventovaných místech , ob
zvláště ve velkoměstech , stejně jako v lékárnách a zdravotnických zařízeních, která 
byla v minulosti opakovaně objektem vloupání a kde vznikly značné škody. Nealkoho
loví toxikomané, stejně jako osoby, které je zásobují rozličnými léky , jsou velmi do
bře obeznámeny s tím , kde jsou elektronická zabezpečovací zařízení instalována a kde 
nikoliv . V naprosté většine případů se vloupají do nezabezpečených lékáren , v nichž 
nepodstupují tak vysoké riziko odhalení. Protože takových lékáren je zejména v men
ších městech značný počet , jsou vloupání do těchto objektů ve velkoměstech jen výji
mečná . Pachatelé těchto trestných činů však ve svém úsilí o obstarání léků nepolevují. 
Z celkového počtu 381 vloupání do lékáren , k nimž došlo v letech 1980 až 1988, jich 
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bylo v posledních dvou letech zaznamenáno 108. V roce 1987 54, a v roce 1988 také 
54. Postupně se zvyšuje počet vloupání do lékáren a dalších zdravotnických zařízení 
ve SR. V posledním sledovaném roce 1988 jich bylo zaznamenáno 8, v předcházejí
cím roce 9, což je 15 , resp. 16 % z celkového počtu vloupání do zmíněných objektů 
v ČSFR. Přitom je vhodné uvést , že ve čtyřech ze sledovaných roků bylo na území SR 
zaznamenáno ročně pouze jediné vloupání do lékáren a zdravotnických zařízení. 

Ukazuje se , že o léky je vzhledem k jejich návykovosti stále větší zájem také veSlo
venské republice. Tyto poznatky jsou v rozporu s názory těch , kteří usuzují , že ve SR 
je zneužívání nealkoholových drog , stejně jako trestná činnost páchaná pod jejich vli
vem , jevem spíše výjimečným. Usuzujeme, že jde spíše o jev na Slovensku výjimečně 
zjišťovaný a odhalovaný. Narůstající počet vloupání do lékáren a dalších zdravotnic
kých zařízení považujeme za významný faktor, signalizující rozšiřování zneužívání ne
alkoholových drog včetně léků i ve SR. Totéž platí o trestné činnosti páchané pod vli-
vem návykových látek. · 

V uvedené souvislosti je třeba zdůraznit, že ani instalování elektronického zabezpe
čovacího zařízení nemůže automaticky ochránit zmíněné objekty, v nichž je značné 
množství léků , před vloupáním. Při kontrole 1178 objektů, v nichž jsou lékárny a další 
zdravotnická zařízení umístěna , bylo v roce 1985 zjištěno orgány Veřejné bezpečnosti 
315 vážných nedostatků , zejména nedostatečné zabezpečení vchodových dveří, ne
vhodné osazené mříží apod . Všechny nedostatky uvedeného druhu mohou usnadnit 
spáchání vloupání, ať už nealkoholovým toxikomanům či jiným osobám, které chtějí 
kořistit z jejich závislosti na návykových látkách . 

Pokud jde o jednotlivé kraje, v nich se počet vloupání do lékáren zdravotnických 
zařízení v jednotlivých letech příliš neliší a jen výjimečně přesahuje 10. V roce 1983 
došlo shodně k 13 vloupáním do těchto objektů ve Středočeském, Západočeském 
a Severočeském kraji . V Západoslovenském kraji došlo k 5, ve Východoslovenskom 
ke 2 a ve Středoslovenském kraji pouze k 1 vloupání. Považujeme za nutně zdůraznit, 
že rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, páchané formou vloupání do léká
ren či zdravotnických zařízení, zasluhuje mimořádnou celospolečenskou pozornost. 
Nejen vzhledem k bezprostředním škodám , k nimž touto trestnou činností dochází , 
nýbrž také k ohrožení životů a zdraví nealkoholových toxikomanů. Dále také vzhle
dem k tomu, že se nedaří objasňovat všechna vloupání do zmíněných objektů, k nimž 
došlo . Pokud tento fakt je znám nealkoholovým toxikomanům , stejně jako překupní
kům či obchodníkům s drogami , lze reálně předpokládat, že jen zdařené, neobjasněné 
vloupání může inspirovat ke stejné trestné činnosti v obdobných objektech. Toto kon
statování považujeme za velmi znepokojivé . Nelze však zůstat pouze u zmíněného ne
příznivého konstatování , že některé pachatele vloupání do lékáren a dalších zdravot
nických zařízení nestihne zasloužený . trest . Považujeme za nezbytné zdůraznit, že 
v zájmu celé naší společnosti je vytvořit maximum preventivních opatření k tomu , aby 
se zmíněným vloupáním účinně předcházelo . Prvním krokem by mělo být- dle našeho 
názoru - vybavení všech lékáren a dalších zdravotnických zařízení elektronickým za
bezpečovacím zařízením, bez ohledu na ohromný rozsah investic. Pokud nemožnost 
jejich instalování budeme zdůvodňovat finančními důvody, budou nadále ztráty způ
sobované naší společnosti vloupáními do lékáren výrazně převyšovat investice potřeb
né na zabezpečení těchto objektů. Dalším krokem by pak mělo být promyšlení a při
jetí tak účinných opatření , která by riziko vloupání do zmíněných objektů snížila na 
minimum. 
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III. 

Dospíváme k závěru , konkrétně pak ke konstatování, že údaje Federální správy 
Veřejné bezpečnosti jednoznačně prokazují vliv nealkoholových toxikomanií na trest
nou činnost , stejně jako podíl osob zneužívajících nealkoholové drogy na kriminalitu . 
Svědčí o tom počty nealkoholových toxikomanů celkově stíhaných pro trestnou čin
nost, stejně jako počty stíhaných pro nedovolenou výrobu a držení omamných pro
středků, pro ohrožování mravní výchovy mládeže i pro rozkrádání majetku v socialis
tickém vlastnictví formou vloupání do lékáren a zdravotnických zařízení. Znepokojivé 
je zjištění , že v podstatě každý čtvrtý nealkoholový toxikoman byl v posledních letech 
stíhán pro trestnou činnost. 

Známe-li počty evidovaných nealkoholových toxikomanů a odhadujeme-li , že je 
jich zjištěno a zaevidováno maximálně 20 % z celkového počtu, musíme předpoklá
dat , že zůstává skryta a nezjištěna trestná činnost mnoha z nich. Jestliže evidenci uniká 
nejméně 80 % z celkového počtu nealkoholových toxikomanů , lze vyjádřit názor, že 
značné procento z nich není stíháno pro spáchanou trestnou činnost. 

Jistě , že nelze přesně určit rozsah skryté trestné činnosti páchané nealkoholovými 
toxikomany. Uvědomíme-li si však , že v praxi je věnována výrazná pozornost pouze 
několika málo trestným činům páchaným pod vlivem nealkoholových drog , nemůžeme 
ponechat tento fakt bez povšimnutí. Jen minimálně je zjišťováno , jak se nealkoholoví 
toxikomané dopouštějí trestných činů krádeže , zpronevěry , podvodu , rozkrádání ma
jetku v socialistickém vlastnictví (kromě vloupání do lékáren a dalších zdravotnických 
zařízení), výtržnictví , ublížení na zdraví , znásilnění , pohlavního zneužití , útoku na 
veřejného činitele, příživnictví , omezování osobní svobody , loupeže, vydírání , stejně 
jako u mnoha dalších trestných činů a přečinů, kde existuje souvislost mezi pácháním 
trestné činnosti a zneužíváním nealkoholových drog, ať již přímá, či nepřímá . Jen oje
diněle bývá tato souvislost prokazována v praxi . Zpravidla k tomu dochází jen tehdy , 
když pachatel trestného činu jedná bezprostředně po jeho spáchání zcela nepřiměře
ně. To souvisí pochopitelně s omezenými možnostmi prokazování vlivu nealkoholo
vých drog na trestnou činnost , konkrétně pak zjišťování přítomnosti nealkoholové · 
drogy v organismu pachatele okamžitě po vykonání určité činnosti , při niž může ohro
zit život nebo zdraví člověka nebo majetek. Vždyť i dle nově přijatého zákona o ochra
ně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi se vyšetření na jiné návykové látky než 
alkohol vykonává lékařským vyšetřením , zejména odběrem a vyšetřením moči , pří
padně slin a krve . Je tomu tak proto , že příslušníci Veřejné bezpečnosti ani další orgá
ny nemají dosud k dispozici jednoduchý přístroj, jimž by mohli kdykoliv a kdekoliv 
zjišťovat přítomnost nealkoholové drogy v lidském organismu . Usuzujeme , že pokud by 
tato možnost existovala , nepochybně by se zvýšil i počet osob převezených k lékařské
mu vyšetření na jiné návykové látky, a tudíž by výrazně narostl evidovaný počet osob 
dopouštějících se trestné činnosti pod vlivem nealkoholových drog či v souvislosti s ni
mi . 

Usuzujeme , že zřejmě nejmenší poznatky máme v současnosti o trestné činnosti 
páchané na nealkoholových toxikomanech . Pokud jsou mladí lidé závislí na nealkoho
lových drogách objektem trestného činu vydírání , útisku , znásilnění , pohlavního 
zneužívání , omezování osobní svobody, pohlavního styku s osobou téhož pohlaví 
a dalších , spáchání těchto trestných činů vesměs neoznamují.- Počínají si tak proto, že 
jsou zpravidla pod vlivem pachatelů zmíněných trestných činů , bez nichž si např . nej
sou schopni sami obstarat návykové látky. 
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Vyjádřujeme názor, že jen minimum osob se při středním a zejména pak těžkém 
stupni závislosti na droze nedopustí trestné činnosti. Nejen proto, že ji páchá ve stavu 
opojení omamnou látkou, nýbrž také vzhledem k tomu, že trestná činnost pro ně může 
být jediným možným prostředkem k obstarání nealkoholové drogy či peněz na ni. Ne
ní tedy pochybností o tom, že existuj e přímá i nepřímá souvislost mezi nealkoholovou 
toxikomanií a pácháním trestné činnosti. 

Přijatý zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi může výrazně 
ovlivnit důslednější zjišťování vlivu nealkoholových toxikomanů na trestnou činnost. 
Je . to však podmíněno běžnou dostupností a užíváním jednoduchého přístroje k orien
tačnímu zjišťování přítomnosti nealkoholových drog v lidském organismu. Za těchto 
předpokladů lze reálně očekávat, že v dalších letech dojde k výraznému statistickému 
nárůstu počtu osob páchajících trestnou činnost pod vlivem nealkoholových drog. Bu
de-li zmíněný přístroj nadále nedostupný lze očekávat , že i v dalších letech bude znač
né procento trestné činnosti nealkoholových toxikomanů skryto, tak, jak tomu bylo 
v minulosti a je v současnosti. 

Usuzujeme , že je třeba vytvořit maximum celospolečenských předpokladů pro to , aby 
byla odhalována, tedy i statisticky evidována trestná činnost nealkoholových toxiko
manů v takovém rozsahu , jak je páchána . Byť je nutno počítat s tím, že počty pachate
lů trestných činů dopouštějících se trestné činnosti pod vlivem nealkoholových drog či 
v souvislosti s nimi, mohou výrazně narůst , pokud se omezí latentní kriminalita . 

V současnosti se dopouští trestné činnosti pod vlivem alkoholu přes 20 % všech pa
chatelů, zatímco trestné činnosti pod vlivem nealkoholových drog se dopouští výrazně 
méně než 1 % stíhaných osob. Minimální zjišťovaný podíl nealkoholových toxiko
manů na trestné činnosti by však neměl odůvodňovat nižší pozornost páchání trestné 
činnosti pod vlivem nealkoholových drog. Nelze totiž pominout fakt, že požívání alko
holu dosáhlo mimořádného celospolečenského rozšíření, přičemž mnozí lidé se svým 
návykem na alkohol, tím méně pak jeho jednorázovým nadměrným požíváním nijak 
netají a mnohdy nejsou nikým odsuzováni. Ostatně obstarat si alkoholické nápoje mů
že každý občan legálně , v podstatě v neomezeném množství. Ovšem evidovaní, známí 
nealkoholoví toxikomané jsou pro svůj návyk či závislost na droze vesměs odsuzováni 
ostatními občany a mají problémy s obstaráváním návykových látek. Proto je snahou 
osob závislých na jiných návykových látkách utajit svou závislost na nich , tudíž i zaevi
dování , stejně jako předejít zjištění své trestné činnosti. Ovšem celospolečenské úsilí 
je třeba orientovat právě opačně. Na zjišťování, evidování a následně též léčení neal.
koholových toxikomanů , stejně jako na odhalování a prokazování jejich trestné čin
nosti , ať už páchané pod vlivem drog , či v souvislosti s nimi. Jak v zájmu ochrany ži
vota , zdraví, majetku , stejně jako dalších zákonem chráněných zájmů . 
Závěrem dovozujeme, že nelze považovat trestnou činnost páchanou pod vlivem ne

alkoholových toxikomanií nebo v souvislosti s nimi za nepatrný problém jen proto, že 
je zjišťována a evidováha pouze její nepatrná část, jen zčásti odrážející skutečný stav. 
V celospolečenském zájmu je poznání zmíněného jevu v plném rozsahu . Pokud jej za
tím dostatečně neznáme , nemůže být celospolečenský přístup k pachatelům trestných 
činů dostatečně účinný . 
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