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Právní poradce 

Otveríráme se světu, vstupujeme do Evropy, to jsou v poslední době často používaná 
slova, která jsou uváděna ve všech sdělovacích prostředcích našeho státu. Ne všichní si však 
uvědomujeme, že kroky, které vykonáváme s cílem zlepšit celkovou- především hospodář
skou situaci, nemusí vždy přinášet jen kvalitu, úspěch a bezproblémovou společnost. 

Je mnoho oblastí, do kterých změny, což je zřejmé, přinesou i negativní spoločenské 
jevy. Máme na mysli především nové formy trestné činnosti, na něž nejsme připraveni aní 
teoreticky, aní prakticky, dokonce aní po technícké stránce, např. mezinárodní terorizmus, 
padělání, obchod se ženami a v neposlední řadě i jedna z nejrozšířenějších forem organi
zovaného zločinu jakou je nezákonná výroba, distribuce a obchod s omamnými i psycho
tropními látkami. 

Drogová závislost, která vystupuje do popředí v posledních letech jako významný 
kriminogenní faktor, naléhavě vyvolává na jedné straně obavy a na druhé straně z toho 
plynoucí zájem ve všech zemích světa, ať už z profesionálních hledisek nebo z hledisek 
laických, protože ovlivňuje stoupající zločinnost v jednotlivých státech. Problém drog 
nedělí jednotlivé státy podle územních hranic, nezná překážky politické ani ekonomické a 
nezastaví se před žádnou překážkou. 

Zneužívání drog a psychotropních látek, jejich nezákonná výroba a obchod s nimi ve 
světě neustále stoupají a přitom klesá věk závislých osob. Výzkumy prováděné v USA 
ukázaly, že v roce 1962 měly zkušenosti s užitím drogy méně než 4% populace, avšak v 
roce 1980 to bylo již 57% populace, a to především ve věku do 18 let. 

Omamné látky provázejí člověka celým jeho vývojem. Člověk je využíval odpradávna 
(např. metabolity kokainu a kanabinoidních látek byly zjištěny v mumiích egyptských 
faraonů) ke své pomoci i ke své záhubě. Stějne jako v minulosti i dnes jsou nevyčerpatel
ným zdrojem inspirace autorů odborných publikací, beletrie, tématem novinových, televiz
ních i rozhlasových pořadů. 

Čas od času se mění i druhy nejčastěji zneužívaných drog. Ve světe je nejrozšířenější 
aplikace marihuany, jejíž prodej v letech 1960- 1980 stoupl devětkrát. V USA je největším 
problémem kokain, zejména roste poptávka po jeho silnější a také nebezpečnější formě 
zvané "crack", potom marihuana a psychotropní látky. V zemích Latinské Ameriky je to 
vedle kokainu také marihuana; k zemím nejvíce postiženým toxikomanií patři Argentina a 
Venezuela. V Austrálii je nejvíce rozšířeno zneužívání kanabisu, zatímco na asijském 
kontinentu převládá vedle kanabisu též opiový mák a jeho produkty (heroin). Z hlediska 
drogové závislosti mají primát Saudská Arábie, Japonsko a Thajsko. V Africe je v popředí 
záumu kanabis. Drogová závislost je nejvíce rozšířena v Egyptě a na Pobřeží slonoviny. 
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V Evropě je velmi rozšířeno užívání heroinu, především v Rakousku, Německu, Finsku, 
Itálii a dalších státech. Ve Francii je například heroin velmi často kombinován s kokainem. 
V Holandsku s metadonem, připadne psychotropními látkami. Prioritní je však kokain, 
užívaný často v kombinaci s alkoholem či barbituráty. V Norsku a Švédsku jsou mezi 
toxikomany oblíbené amfetaminy. V Maďarsku se zvyšuje zneužívání dihydrokodeinu, 
glutethymidu a kodeinu, v Polsku vzrůstá zneužívaní opiátů, zejména produktů z makové 
slámy v kombinaci s benzodiazepiny. Maková stébla se také kouří jako směs s tabákem. 
Opiáty jsou zneužívány i v Rusku, Bulharsku a Rumunsku. Mezi mladými lidmi v Itálii, 
Holandsku, Bulharsku, Rusku i v Jugoslávii vzrůstá zneužívání kanabisu. Halucinogeny 
jsou zneužívány ve značné míře v Německu, Holandsku, Polsku, Jugoslávii, Portugalsku. 
U nás v roce 1991 registrovali 28 uživatelů těchto látek. 

Po tomto úvodu je možné obecně konstatovat, že ve světě je na vzestupu zneužívání 
amfetaminů, barbiturátů, benzodiazepinů a dalších látek, a to samotných nebo v kombinaci 
- směsi s jinými drogami či alkoholem. OSN však varuje též před zneužíváním tzv. 
nenarkotických drog, jejichž přestaviteli jsou např. anabolika. 

V naší zemi se drog zatím velmi neobáváme, a to prědevším proto, že v některých 
odborných kruzích stále přetrvává názor, že u nás je situace dobrá, neboť jsme jen vedlejší 
odnoží tzv. Balkánské trasy a ke zneužívání tzv. "tvrdých drog", jakými jsou kokain, hašiš, 
heroin či LSD u nás nedochází. 

Pravdou je, že domáci drogovou scénu charakterizují především pervitin - metamfeta
min, vyráběný v laboratorních podmínkach z efedrinu a tzv. braun- opiátový typ, získavaný 
z alnagonu. Tato látka obsahuje velké množství kodeinu. Dále je rozšířeno "čichání" 
těkavých látek z legálně prodávaných rozpouštědel, čistících a jiných chemických pros
tředků. 

V České republice v roce 1991 podle hlášení AT ordinací registrovali 6448 pacientů s 
abúzem nealkoholických drog ( 4658 mužů a 1790 žen, z toho 181 mladistvých do 18 let). 
Podle odborníků je tento počet čtyři až pětkrát vyšší a jen nedostatečností evidence, není 
jejich názor potvrzen. Z užívaných omamných 1átekjsou na prvním místě těkavé látky, na 
druhém psychostimulační prostředky (pervitin), na třetím opiáty a následují je kompozitní 
analgetika, benzodiazepiny, barbituráty atd. 

V posledních letech se však v naší zemi začíná rozšiřovat a aktivizovat černý trh s 
drogami. Republikou prochází jedna z tras tzv. balkánské spojky ze zemí Zlatého trojúhel
níku a Zlatého půlměsíce do převážné části západní Evropy. 

V tabulce jsou přehledně uvedeny údaje o množství zabavených drog na území ČSFR 
v letech 1990 - 1992. 

Látka 1990 1991 1992 - k 31. 10. 
v kg v kg v kg 

Heroin 5,80 10,28 124,63 

Kokain - 124,95 2,80 

Morfin - 1,13 -
Marihuana 69,30 3,00 -

Hašiš 0,01 0,19 13 ,31 

Z údajů ziskaných mezinárodním výměnným informačním systémem vyplývá, že 
produkce drog se neustále zvyšuje. To vede ke vzrůstajíci nabídce, poklesu cen na 
mezinárodním trhu a tím i k prudkému rozšiřování drog do oblastí, kde se dříve vyskytovaly 
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jen sporadicky. Odborníci odhadují, že skutečný počet drogově závislých je čtyři až pětkrát 
vyšší. 

Například asi 40% heroinu se do západní Evropy dopravuje přes Turecko po souši. Tuto 
skutečnost potvrzují velmi častá odhalení tureckých, řeckých, jugoslávských, maďarských, 
německých a, jak bohužel vyplývá z předložené tabulky i českých a slovenských celních 
orgánů. Přes naše území prochází doprava jak letecká, tak i po souši a je jen otázkou času, 
kdy si naši občané s posílením naší měny budou moci dovolit tzv. tvrdou drogu. 

Největšímí dodavateli a také pašeráky drog jsou občané Afganistanu, !ránu, Pakistanu, 
Barmy a Laosu. Ti pašují heroin do států západní Evropy bud letecky nebo v kamionech. 

V ČSFR byly drogy zjištěny u pašeráků převážně východních zemí, a to prakticky na 
všech větších pohraničních přechodech naší západní i východní hranice, převážne pak v 
Rusovcích, Štúrovu, na Hatích, v Mikulově, na Folmavě, na letišti Praha-Ruzyně a v dalších 
místech. 

Je však třeba připomenout, že není možné věnovat všechny síly bezpečnostních orgánů 
jen aktivitám proti pašerákům drog, přicházejícím ze zahraničí. Musíme se zaměřit také na 
nezákonnou výrobu a distribuci již zmíněného pervitinu a braunu, které se svými účinky 
tzv. trvrdým drogám plně vyrovnají (v roce 1991 bylo zabaveno 2,05 kg pervitinu a 6 kg 
alnagonu, byly odhaleny tři tajné laboratoře. Největších úspěchů v této oblasti dosahují 
pracovníci policie na území Prahy a Středočeského kraje. 

Znepokujující je i skutečnost, že v roce 1991 se trestných činů pod vlivem drog 
dopustilo 864 pachatelů, z toho bylo ll % děti do 15 let. Vesměs se jednalo o drogy 
vyrobené z farmaceutických výrobků. V roce 1992 bylo zjištěno 18 krádeží těchto výrobků, 
z toho 13 na úseku zdravotnictví a pod vlivem návykové látky bylo spácháno 258 trestných 
činů . 

Problematice zneužívání omamných a psychotropních látek a nezákonnému obchodu 
s nimi je ze strany státních orgánů věnována pozornost, která je adekvátní současným 
možnostem. Do budoucna je však třeba tuto pozornost neustále zvyšovat tak, jak se zvyšuje 
i nebezpečí vyplývající z rozmachu nezákonné výroby a distribuce s těmito látkami na 
našem území. 

Českoslovenští zástupci se od, roku 1986 zúčastňovali jednání Komise OSN pro 
narkotika, podíleli se i na přípravě U mluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamný
mi a psychotropnímí látkamj, kterou OSN přijala v roce 1988 a ČSFR jí ratifikovala v roce 
1991. Závazky, které z této U mluvy vyplývají, zajišťovala až do 31. 12. 1?92 Komise vlády 
ČSFR pro narkotika, na jejiž činnosti StE podílely rezorty FMZV, FMY, UCS, MZ ČR, MZ 
SR, MS ČR, MS SR, Nejvyšší soud CSFR a Generální prokuratura ČSFR. Je jistě jen 
otázkou velmi krátkého času, kdy vláda ustaví koordinační centrum, případne orgán, ktorý 
by plnění všech dosavadních závazků koordinov;tl a garantoval. 
• Z hlediska rezortu Ministerstva vnitra jsou v Umluvě významné především tyto články : 
Cl. 7 - Vzájemná právní pomoc; 
<:1. 8 - předávání písemnosti trestního vyšetřování; 
<;:1. 9 - další formy spolupráce a příprava pracovníků; 
Cl. 1 O - mezinárodní spolupráce a pomoc tranzitním státům; 
Čl. 1,1 - sledované - kontrolované zásilky. 

Umluva uvádí možnosti využívání některých metod organizace práce a operativně 
pátrací činnosti, které naše bezpečnostní praxe zatím nezná nebo v zamýšleném rozsahu 
nevyužívá. Jde především o možnost vytvářet mezinárodní týmy, umísťovat styčné důstoj
níky na území smluvních států, využívat metody tzv. sledovaných dodávek anebo realizovat 
přímé napojení bezpečnostních orgánů na zločinecké organizace. Další možnosti spoluprá
ce se nám otevřely v roce 1990, kdy se ČSFR stala členem organizace INTERPOL (ICPO). 
Dobře se rozvíjí spolupráce vyplývající z našeho členství v organizaci UNDCP (United 
Nations Drug Control Programe - Pogram kontroly narkotik OSN). Tato organizace 
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předkládá strategie kontroly všech aspektů zneužívání drog, poskytuje expefl:ní, legislatív
ní, školící i techníckou pomoc při plnení závazků souvisejících s plněním U mluvy. 

Od roku 1990 se postupně daří uplatňovat bilaterální dohody o spolupráci na úseku boje 
s drogami (např. Velká Británie, Německo). 

Velmi důležité je vytváření podmínek pro vyhledávání drog a úkrytů, v nichž jsou 
uloženy. To znamená nejen zabezpečení odpovídající techníky, ale i vyškolení pracovníků. 
Pozornost je třeba věnovat i zabezpečení dostatečného množství služebních psů, jejichž 
výslednost při zjišťování a odhalování drog a jejich úkrytů je stroprocentní. 

Výzmamným faktorem je rovněž získávání kvalitních informací o. výskytu, distribuci, 
pašování a prodeji drog, a to nejen ze zdrojů bezpečnostních služeb v CR, ale i v zahraničí. 
I zde se spolupráce začína slibně rozvíjet. 

V Praze bylo vytvořeno protidrogové centrum, ktoré koordinuje činnost protidrogO\ých 
brigád a skupin v jednotlivých regionech našeho státu. Výzmamné místo zde má i Uřad 
pro narkotika Ministerstva vnitra, ktorý shromažďuje informace policejního charakteru a 
koordinuje akce na úseku celním, policejním a pod. Spolupracuje se specializovanými 
pracovišti, jako jsou pracoviště Pohraniční policie, Kriminalistického ústavu a jiných 
odborných pracovišf, i v zahraničí (Interpol, UNDCP, Pompidou group a další) . 

Neméne důležitým úkolem, před nímž z hlediska mezinárodní spolupráce náš stát stojí, 
je harmonizace legislativy. Je třeba přesne legislativně vymezit pravomoc při odhalování a 
předcházení trestné činnosti, stanovit povinnosti a práva jednotlivých orgánů bezpečnos
tních složek, soudů, prokuratury a dalších protože v legislativě je v současné době řada 
,,mezer", které brání kvalitnejší a efektivnejší práci nejen uvnitř státu, ale i v rámci našich 
mezinárodních závazků. Příkladem může být otázka možnosti využívání rentgenu ke 
zjištění, zda podezřelá osoba nepašuje v tělních dutinách, a řada dalších. 

Rovněž trestní politiku bychom měli operativněji přispůsobit aktuální situaci. Jak se 
ukazuje, v celosvětovém měřítku se trestní politika gynamicky přispůsobila abúzu drog. 

Například přímé užívání drog netrestají vedle CR také v Dánsku, Německu, Řecku, 
Holandsku a Portugalsku. Všechny tyto státy však trestají vlastnictví drogy nad rámec tzv. 
vlastní potřeby, přičemž definují, jaké množství drogy lze beztrestně pro vlastní potřebu 
vlastnit (např. v Holandsku je to 0,5 - 1 kg tvrdé drogy nepo do 30 g kanabisových výrobků, 
v Rakousku do 5 g heroinu nebo do 15 g kokainu, ve Svédsku do 0,2 g psychotropních 
látek apod.) Náš trestní zákon množství drogy_ pro vlastní potřebu. nestanovuje. 

Povinné léčení mají zakotveny ve Francii, Recku, Irsku, Itálii. Rada zemi také rozlišuje 
tresty nejen podle množství drogy, ale též podle druhu. N apř. Velká Británie rozděluje drogy 
do tří kategorií, takže např. obchod s heroinem vynese trest na svobodě do 12 měsíců, 
recidiva doživotí, zatímco uklidňující prostředky pouze trest do šesti měsíců a recidiva do 
Slet. Prokáže-li se organizovaný obchod, tresty se zvyšují. V Turecku se obchod s heroinem 
trestá 5 - 24 lety, při organizovaném obchodu se trest o polovinu zvyšuje a při zneužití 
mladistvých v této oblasti hrozí trest smrti. V Thajsku výroba či obchod s heroinem 
znamená doživotí až smrt, marihuana 2 - 15 let, zatímco psychotropní látky 5 - 20 let. 
V Austrálii se velmi přísne trestá pěstování a obchod s kanabisem (až doživotí), zatímco 
ostatní drogy maximálně do 15 let. Velmi přísné tresty za výrobu a obchod s drogami má 
též Egypt (doživotí až trest smrti). Také nabízení drog, jejich propagaci a navádění k jejich 
užívání věnuje svět pozornost. Náš trestní zákoník stanovuje trest na svobodě do jednoho 
roku, v případě nabízení drog osobám do 18 let se trest zvyšuje až na 3 roky._Ye Francii a 
v Itálii vyměřují trest od 1 do 5 let, v Rakousku od 6 měsíců do 32 let a v Recku l rok, 
jestliže však se tak stane ve výchovně-vzdělávacím zařízení (škola, internát), pak se sazba 
zvyšuje až do 15 let. V Holandsku se trest pohybuje v rozmezí l až 12let. Rada zemí také 
pamatuje na poměrně vysoké tresty pro profesionální pracovníky (např. lékaři, veterináři, 
lékárníci) za porušování platných předpisů o zacházení s omamnými a psychotropními 
látkami. 
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Určité nedostatky u nás dosud přetrvávají i, pokud jde o seznamy omamných a 
psychotropních látek, do nichž dosud ve smyslu Umluvy OSN nebyly zařazeny zejména 
prekurzory. To by mělo být předmětem chystaného zákona o návykových látkách, který 
bude zároveň reagovat na změny ve společnosti (rozvoj podnikatelské činnosti, změna 
výzkumu, přeprava, distribuce, skladováni, dovoz i vývoz omamných a psychotropních 
látek) a upraví oblast povolovacího řízení a kontrolní činnosti, stanoví sankce za porušování 
povinnosti vyplývající z povolení pro zachádzení s OPL. Neméně důležitým úkolem je též 
legis.Jativní zakotvení povinné akreditace laboratoří provádějících soudní analýzy OPL. 

Ukolů je mnoho a můžeme je zvládnout úspešně jen při spolupráci všech orgánů a 
organizací, ktoré se podílejí na zjišťování, odhalování, trestním postihu a předcházení 
trestní činnosti v oblasti pašování, nezákonné výroby a obchodu s drogami, se subjekty, 
ktoré se zabývají legální výrobou, distribucí, importem, exportem i využíváním těchto látek 
a v neposlední řadě i s těmi, kteří pracují na úseku prevence. 

Ve vypočítávání potřeb, úkolů a opatření bychom mohli dále pokračovat. Domníváme 
se však, že skutečnosti, ktoré jsme uvedli, jsou ožehavé z hlediska přímého a nutného řešení 
v blízké budoucnosti. Jsou to velmi závažné problémy současnosti a je jen na nás,jak dalece 
a jak brzy se nám podaří alespoň některé z těchto problémů vyřešit. 

Uvědomujeme si, že mnoho otázek, které jsme uvedli, je již v řešení, některé z nich 
jsou i zodpovězeny, mnoho dalších problémů jsme nevyjmenovali, ale je to jen první 
problémová etapa, která ve své podstatě představuje základ pro další postup v této oblasti. 

Pokud se nám nepodaří naznačená opatření dobře a kvalitně uskutečnit nebo budeme 
řešení odkládat, zjistíme velmi brzy, že nemáme proti velmi dobře organizovanému 
obchodu s omamnými a psychotropními látkami všech druhů žádnou šanci. Tím bychom 
nastavili špatné zrcadlo naší práci a vystavili bychom se nebezpečí oprávněné kritiky ze 
strany mezinárodních organizácí i naší občanské veřejnosti. 

Souhrn 

Článek pojednává o zneužívání omamných látek a některých aspektech boje s nimi. Snaží se 
mapovat drogovou scénu v ČR a ukázat některé z možností řešení problému drogových závislostí 
podle vzoru vyspělých států . 
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