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PODùKOVÁNÍ 1
– Asociace nestátních organizací, reprezentovaná pfiedev‰ím jejím fieditelem Mgr. Jifiím Richterem, sekcí terape-

utick˘ch komunit a jejím vedoucím, Mgr. Ale‰em Kudou, a sekcí streetworku s vedoucím Mgr. Petrem Hrdinou

– Canadian Centre for Substance Abuse, Toronto: Prof. Eric W. Single PhD.

– Centrální pracovi‰tû drogové epidemiologie: prof. MUDr. Jan ·ejda DrSc., vedoucí; MUDr. Bûla Studniãková

– Commonwealth Department of Human Services and Health, Canberra: Prof. Dallas R English, MD. PhD.

– âesk˘ statistick˘ úfiad

– European Monitoring Centre on Drugs and Drug Abuse, Lisbon: Lucas Wiessing

– Fakultní nemocnice Bulovka, oddûlení pro léãbu infekãních nemocí III. LF UK: MUDr. Jifií Bene‰ CSc., 

pfiednosta; MUDr. Maria  Kabelková

– Florida State University, School of Criminal Justice: dûkan Prof. Daniel Katkin, PhD.  

– Lékafiská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav biofyziky a biometrie: 

Prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc. 

– Ministerstvo práce a sociálních vûcí: Mgr. Dana Syslová

– Ministerstvo vnitra âR: Mgr. Jitka Gjuriãová, fieditelka Odboru prevence kriminality; Ing. Jarmila Rysová 

(odbor personální a vzdûlávání)

– Ministerstvo zdravotnictví âR: MUDr. Michael Vít, námûstek ministra a hlavní hygienik âR; 

MUDr. Gustav Walter, zdravotní rada

– Nejvy‰‰í soud âR, Brno: JUDr. Franti‰ek Púri 

– Nemocnice královské Vinohrady, III. interní klinika: prof. MUDr. Michal Andûl, DrSc.

– Obãanské sdruÏení Sananim: Martina Tûmínová-Richterová, fieditelka

– Obãanské sdruÏení Podané ruce: Mgr. Jindfiich Vobofiil, fieditel

– Okresní hygienická stanice Karviná: MUDr. Helena ·ebáková, fieditelka

– Policie âR: generálporuãík JUDr. Jifií Koláfi, policejní prezident; JUDr. Josef Kulí‰ek, analytik 

– Okresní protidrogoví koordinátofii: Mgr. Nina Jany‰ková; Dimitrovka ·tandlová; Mgr. Pavel Podivínsk˘; 

Bc. Pavla DoleÏalová; Mgr. Pavel Severa; NadûÏda Krupczová; Mgr. Irena Kroftová; Ing. Magda âernická; 

Ing. Daniel TÛma; Pavel Vácha; Stanislav Toman

– Psychiatrické centrum III. Lékafiské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, laboratofi pro v˘zkum závislostí: 

PhDr. Ladislav Csémy

– Psychologick˘ ústav Akademie vûd âR: doc. PhDr. Ivo âermák, CSc., fieditel; Mgr. Tomá‰ Urbánek, statistik

– MUDr. Vratislav ¤ehák, lékafi

– Státní zdravotní ústav: Národní referenãní centrum pro HIV a AIDS, MUDr. Marie BrÛãková, CSc.; 

Národní referenãní centrum pro anal˘zu epidemiologick˘ch dat, MUDr. âestmír Bene‰

– Toxikologická sekce Spoleãnosti soudních lékafiÛ a toxikologÛ âeské lékafiské spoleãnosti Jana Evangelisty

Purkynû: doc. MUDr. Pfiemysl Klír, CSc., doc. MUDr. Marie Balíková, CSc., RNDr. Katefiina Zedníková,

Ing. Hana Vanerková, prim. MUDr. Franti‰ek Vorel, CSc.

– University of Paris XIII: Prof. Pierre Kopp

– Ústav pro postgraduální vzdûlávání soudcÛ a pracovníkÛ v trestní justici: JUDr. Vladimír Sotoláfi

– Ústav zdravotnick˘ch informací a statistiky âeské republiky: Mgr. Jifií Holub, Mgr. Jarmila Maleãková

– Úfiad vlády âR: Ing. TaÈana Holeãková, námûstkynû ministra vlády

– VûzeÀská sluÏba âR, Generální fieditelství: PaedDr. Lubomír Bajcura, námûstek fieditelky

– V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna âR, odbor matematick˘ch anal˘z: vedoucí RNDr. Marie AmbroÏová; 

ing. Ctirad Námûstek, analytik

Zvlá‰tní podûkování za v‰estrannou ochotu a pomoc patfií Mgr. Josefu Radimeckému, fiediteli, jeho asistentce

paní Marii Kyznarové a v‰em dal‰ím pracovníkÛm sekretariátu Meziresortní protidrogové komise vlády âR:

RNDr. Milanu Pospí‰ilovi, Ing. Jaroslavu Vosátkovi, Hanû Pelákové, PaedDr. Ludmile Slabé a Mgr. Václavu Mackovi,

a prof. MUDr. Vladimíru Janoutovi, CSc., 

pfiednostovi Ústavu preventivního lékafiství Lékafiské fakulty Univerzity Palackého Olomouc.

Mimofiádn˘ dík za pomoc pfii zaloÏení kvalitativní ãásti studie PAD a za nezi‰tné konzultace v jejím prÛbûhu

chce v˘zkumn˘ t˘m studie PAD vyjádfiit  prof. Rogeru Palmovi, PhD 

(Copernicus Project: Global Approach on Drugs (Evropská komise PL 970033))



SITUAâNÍ ZPRÁVA2
V roce 1997 pfiedloÏila Poslanecké snûmovnû po nûko-

lika poslaneck˘ch návrzích novelizací „(proti)drogové

legislativy"  vláda âeské republiky návrh novelizací tzv.

drogové legislativy1 (§§187 aÏ 188a TZ2 ), skládající se

z dlouhodobû pfiipravované novely Ministerstva spra-

vedlnosti âR coby garanta legislativního procesu, do-

plnûné Ministerstvem vnitra âR (Linhartová & Kopfiiva,

1998) o ustanovení, zavádûjící trestnost drÏení drog

pro vlastní potfiebu. 

Právû toto ustanovení se v prÛbûhu projednávání no-

velizací na parlamentní pÛdû i ve vefiejném prostoru u-

kázalo jako nejkontroverznûj‰í. ZpÛsobilo vzru‰enou

diskusi o následcích kriminalizace drÏení nelegálních

drog pro vlastní potfiebu ve vztahu k léãebné péãi o je-

jich uÏivatele (Presl, 1997), pro práci policie

(Komorous, 1997; Hrbáãek, 1998; Hubiãka & Kopfiiva,

1997), o jejím dopadu na primární, sekundární a terci-

ární prevenci (Langer, 1997; Bém, 1997) a v neposled-

ní fiadû téÏ o zv˘‰ení  míry „právního nihilismu" ve spo-

leãnosti (Wawrosz, 1997; ·tûpán, 1997).

V˘razem tûchto vyhranûn˘ch diskusí bylo veto Václava

Havla z 5. dubna 1998, jímÏ prezident vrátil zákon

k projednání Poslanecké snûmovnû. Ta jej pfiijala v ne-

zmûnûné podobû.
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SITUAâNÍ ZPRÁVA 2
Vláda âeské republiky v zájmu pfiedejití moÏn˘m

negativním jevÛm, vypl˘vajících z implementace

pfiedmûtn˘ch novelizací, zadala Ministerstvu spra-

vedlnosti âR úkol vypracovat anal˘zu moÏn˘ch ne-

gativních dopadÛ novelizací a návrh na jejich fie‰e-

ní. Tento materiál, nazvan˘ „Anal˘za negativních

dopadÛ novelizace trestního zákona (drogová kri-

minalita) s návrhy na opatfiení" (Ministerstvo spra-

vedlnosti âR, 1998) a pfiedloÏen˘ ministrem Ota-

karem Motejlem, vláda dne 27. srpna 1998 pfiijala.

Souãasnû pfiijala Meziresortní protidrogová komise

Vlády âR zámûr vûdecky analyzovat dopady pfiijaté

legislativní intervence.

7. prosince 1998 vzala Meziresortní protidrogová ko-

mise (MPK) na vûdomí zámûr provést Projekt anal˘zy

dopadÛ (PAD) nové drogové legislativy v âR se zamû-

fiením na zavedení trestnosti drÏení nelegálních drog

pro vlastní potfiebu; na vûdomí vzala téÏ rámcov˘ v˘-

zkumn˘ plán.

30. bfiezna 1999 schválila MPK vyãlenûní finanãních

prostfiedkÛ na provedení studie PAD v roce 1999 a pfie-

vzala nad projektem formální garanci. 10. bfiezna 2000

schválila Meziresortní protidrogová komise vlády âR

plán dokonãení projektu a vyãlenila pro nûj prostfiedky.

Pfiípravou studie, vypracováním metodologie a prove-

dením celého v˘zkumného projektu byl povûfien

MUDr. Tomá‰ Zábransk˘ (Ústav preventivního lékafiství

LF UP Olomouc). Hlavní vûdeckou supervizi pfiijala

Fakulta trestního práva Floridské státní univerzity

(Florida State University, School of Criminal Justice),

která pro ni poskytla ‰piãkové odborníky v oboru eko-

nomick˘ch a spoleãensk˘ch vûd (prof. D. Rassmussen

a kol., prof. B. Bullington a kol.). Floridská státní uni-

versita také financovala z vlastních zdrojÛ provádûní

vûdecké supervize.

Procedurálním dohledem nad studií a úkolem aktivnû

usnadÀovat sbûr dat ve v‰ech zasaÏen˘ch oblastech

povûfiila Meziresortní protidrogová komise Radu PAD.

Rok 1999 byl zamûfien na pfiípravu metodologie, iden-

tifikaci existujících i postrádan˘ch dat, zakládání me-

chanismÛ jejich zji‰tûní a ovûfiení, sestavení v˘zkum-

ného t˘mu a jeho ‰kolení za úãasti supervizorÛ.

V roce 2000 byly po schválení souhrnné v˘zkumné me-

todologie Radou PAD zahájeny v‰echny hlavní substu-

die a jejich jednotlivé sloÏky. Tfii supervize Floridské

státní univerzity v tomto roce vyústily v nûkolik úprav

ve v˘zkumném designu, které byly se souhlasem Rady

PAD implementovány do projektu.

V roce 2001 probíhalo pfiedev‰ím uzavírání v‰ech pûti

hlavních substudií a jejich více neÏ dvaceti podsouãás-

tí, dosbûr nûkter˘ch obtíÏnû získateln˘ch kvantitativ-

ních dat pro prevalenãní odhad (pfiedev‰ím z databází

Hygienické sluÏby âR a Policie âR), analytické práce na

kvalitativním úseku studie a syntéza v˘sledkÛ spolu

s pfiípravou tisku tohoto souhrnu a pfiípravou publika-

cí v tuzemsk˘ch a zahraniãních odborn˘ch periodicích.

1 pfiedev‰ím dva návrhy poslance Pavla Severy (KDU-âSL) a jeden návrh poslance Dalibora Matulky (KSâM); v‰echny tfii byly Poslaneckou snûmovnou Parlamentu
âR zamítnuty 

2 novela trestního zák. byla posléze pfiijata jako zák. ã. 112/1998 Sb., pfiiãemÏ úãinnost novely byla pozdûji rozdûlena takto:
– s úãinností od 1.7.1998

– u § 187 byla zpfiesnûna skutková podstata, jednak pokud se t˘ãe dal‰ích zpÛsobÛ nakládání s OPL a jednak pokud jde o dal‰í pfiedmûty, se kter˘mi je ne-
oprávnûnû nakládáno. Dále byl podstatnû zpfiísnûn trestní postih za spáchání tohoto tr. ãinu, pfiiãemÏ byly roz‰ífieny okolnosti podmiÀující pouÏití vy‰‰í trestní
sazby, které byly také rozãlenûny do více odstavcÛ.

– u § 188 byla skutková podstata roz‰ífiena i na vyrobení, opatfiení anebo pfiechovávání pfiedmûtu urãeného k v˘robû pfiípravku obsahujícího omamnou ne-
bo psychotropní látku a dále byl podstatnû zpfiísnûn postih za tento trestn˘ ãin.

– u § 188a byl zpfiísnûn postih za tento tr. ãin
– s úãinností od 1.1.1999 byla zavedena tr. drÏení OPL  v mnoÏství vût‰ím neÏ malém; dále se stalo pfiestupkem neoprávnûné pfiechovávání OPL v malém mnoÏ-

ství pro sebe
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SOUHRN V¯SLEDKÒ STUDIE 3

3 viz 5.5 Anal˘za nákladÛ a v˘nosÛ zavedení trestnosti drÏení drog pro vlastní potfiebu v âR (PAD CBA) 
4 typu v˘razného a plo‰ného ztíÏení poskytování péãe, zhor‰ení její dostupnosti, masivního zat˘kání závisl˘ch atd. – viz napfi. (Presl, 1997)
5 zásada oficiality v praxi znamená, Ïe orgány ãinné v tr. fiízení (tj. policie, stát. zástupci a soudy) realizují své úkony ex effo - nevyãkávají aktivity stran
6 ze zásady legality vypl˘vá, Ïe státní zástupce má povinnost stíhat v‰echny tr. ãiny, o nichÏ se dozvûdûl

Zavedení trestnosti drÏení nelegálních drog pro vlastní potfiebu nesplnilo
Ïádn˘ ze sv˘ch testovan˘ch cílÛ a z ekonomického pohledu je ztrátové.

Testovaná novelizace trestního zákona vytvofiila zbytné spoleãenské ná-
klady – tedy pfiimûla spoleãnost neefektivnû vynaloÏit prostfiedky, pro nûÏ
se mohlo najít lep‰í vyuÏití – a to ve v˘‰i nejménû 37 mil Kã.3

– Intervence, pfiedstavovaná zavedením trestnosti drÏení drog pro vlastní potfiebu, nemûla na drogovou pro-

blematiku v âR Ïádn˘ praktick˘ dopad.

– Nesplnila se oãekávání, jimiÏ pfiedkladatel zavedení intervence provázel resp. jeÏ sliboval naplnit; na dru-

hé stranû se jednoznaãnû neprokázalo, Ïe by negativní v˘voj nûkter˘ch ukazatelÛ byl zákonnou zmûnou vy-

volán anebo zhor‰en. Nepotvrdily se tedy katastrofické pfiedpovûdi4 nûkter˘ch odpÛrcÛ zavedení trestnosti dr-

Ïení nezákonn˘ch drog pro vlastní potfiebu.

– Intervence s nulov˘mi v˘nosy a nenulov˘mi náklady je jednoznaãnû ztrátová. To je také pfiípad zavedení

trestnosti drÏení drog pro vlastní potfiebu. Námi odhadované náklady ve v˘‰i 37 mil Kã pfiedstavují jen ná-

klady na trestní proces s 235 pachateli, ktefií byli trestnû stíháni v letech 1999 a 2000; vzhledem k fak-

tu, Ïe nezahrnují náklady „provádûcí" (‰kolení, mimofiádné nákupy techniky, materiálu apod.) ani policejní

náklady na ty pfiípady, které byly pfiekvalifikovány státními zástupci v dÛsledku aplikaãních problémÛ

(Analytick˘ a legislativní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství, 2000), ani náklady na pfiípady, jimiÏ se

Policie âR zab˘vala a nezanesla je do statistik, je tfieba odhad studie PAD povaÏovat za silnû podhodnocen .̆

– Na podkladû srovnání odhadu poãtu problémov˘ch uÏivatelÛ nelegálních drog (prevalence problémového uÏí-

vání - 37 500) a poãtu stíhan˘ch pfiípadÛ/osob za první dva roky platnosti novelizace (457/235) a na podkladû

v˘sledkÛ Kvalitativní anal˘zy PAD lze konstatovat, Ïe trestnost drÏení omamn˘ch a psychotropních látek pro

vlastní potfiebu byla v prvních dvou letech úãinnosti pfiedmûtné novely tr. zákona prosazována jen velmi

v˘bûrovû, náhodnû nebo pfiíleÏitostnû – nikoliv tedy podle zásad oficiality5 a legality6, které ovládají trest-

ní fiízení. Faktem ale zÛstává, Ïe jen díky tomu nebyly vzniklé spoleãenské náklady mnohem vy‰‰í. 

– Prosazování trestnosti drÏení nezákonn˘ch drog pro vlastní potfiebu je z hlediska spoleãensk˘ch nákladÛ

nev˘hodné.
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TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ 4

4 / 1 Dojde ke sníÏení dostupnosti nezákonn˘ch drog
Hypotéza byla zamítnuta.

V˘sledky sekundární anal˘zy ‰kolních studií (Mravãík &

Zábransk ,̆ 2001a) prokazují, Ïe mezi lety 1996 a 2001

do‰lo ke zmûnû ve vnímání dostupnosti tzv. „tvrd˘ch"9

drog mezi tûmi ‰estnáctilet˘mi, ktefií mají zku‰enost

s uÏitím nezákonné drogy, a to s nejvy‰‰í pravdûpodob-

ností je‰tû pfied úãinností novelizace. Tato skupina

‰estnáctilet˘ch udává stejnou nebo niÏ‰í dostupnost

tzv. „tvrd˘ch" drog neÏ stejnû stafií studenti v pfiedcho-

zích letech.

Naopak ta ãást ‰estnáctilet˘ch, která s uÏitím drogy

zku‰enosti nemá, vnímá tzv. „tvrdé" drogy jako stále

dostupnûj‰í. Prevalenãní skupina Rady PAD to interpre-

tuje nikoliv jako odraz reálného stavu, ale jako dopad

stále vy‰‰í medializace drogové problematiky, která

v ‰estnáctilet˘ch bez osobní zku‰enosti s drogami vy-

tváfií dojem, Ïe jsou „v‰udypfiítomné" (Expertní skupina

Rady PAD pro prevalenci, 2001).

Obû skupiny ‰estnáctilet˘ch – se zku‰enostmi s uÏitím

nezákonné drogy i bez nich – udávají stále se zvy‰ující

dostupnost tzv. „mûkk˘ch" (konopn˘ch) drog. Tento

poznatek potvrzují i v˘sledky kvalitativní studie PAD

(Miovsk ,̆ Zábransk ,̆ Gajdo‰íková, & Mravãík, 2001). 

Stejná studie téÏ prokazuje, Ïe se nesníÏila dostupnost

nelegálních drog pro populaci problémov˘ch ani pravi-

deln˘ch uÏivatelÛ – spí‰e dochází ke zmûnám ve spekt-

ru jednotliv˘ch drog, a to jednoznaãnû ve prospûch he-

roinu. Paralelnû s tím sledujeme stále ãastûj‰í pfiechod

uÏivatelÛ drog z pervitinu na heroin a zahajování „dro-

gové kariéry" pfiímo heroinem. Dal‰ím v˘znamn˘m po-

znatkem je prolínání trhÛ s „mûkk˘mi" a „tvrd˘mi" dro-

gami.10

Jin˘ ukazatel, kter˘ podporuje závûr o nesníÏení do-

stupnosti nelegálních drog, je jejich setrvalá cena

na ãerném trhu11, z ekonomického pohledu nasvûd-

ãující dlouhodobému pfievisu nabídky nad poptávkou.

V˘razn˘m fenoménem, kter˘ je moÏno popsat, tak ne-

ní sníÏená dostupnost nezákonn˘ch drog, ale spí‰e vût-

Za základní nástroj urãení úspû‰nosti novelizace „drogové legislativy" ve smyslu zavedení trestnosti drÏení nele-

gálních drog pro vlastní potfiebu7, bylo na samém poãátku studie zvoleno otestování pûti základních hypotéz

(Zábransk ,̆ Miovsk ,̆ Mravãík, Gajdo‰íková, & Kalina, 2001):

V dÛsledku zavedení/prosazování trestnosti drÏení nelegálních drog pro vlastní potfiebu:

– Dojde ke sníÏení dostupnosti nezákonn˘ch drog.

– Dojde ke sníÏení (prevalence) uÏívání nezákonn˘ch drog (nebo alespoÀ zastavení jejího nárÛstu).

– Dojde ke sníÏení pfiírÛstku nov˘ch pfiípadÛ (incidence) uÏívání nezákonn˘ch drog.

– Nedojde k nárÛstu negativních zdravotních ukazatelÛ.

– Po zavedení pfiedmûtné novely trestního zákona nedojde ke zv˘‰ení spoleãensk˘ch 

nákladÛ na zneuÏívání drog

Tyto hypotézy byly odvozeny nebo pfiímo citovány z dokumentÛ a parlamentních vystoupení, jimiÏ pfiedkla-

datel zákona proces jeho pfiijímání doprovázel8 a byly schváleny Radou PAD.

Následující text je shrnutím nálezÛ substudií PAD a nûkter˘ch externích studií, které se k v˘‰e uveden˘m hypotézám váÏí.

7 úãinného od 1. ledna 1999
8 viz DÛvodová zpráva k Vládnímu návrhu zákona ã. 220 ze dne 18. bfiezna 1998, kter˘m se mûní a doplÀuje zákon âNR ã.200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (Parlament âeské republiky 1997, tisk 226) Komentáfi k dÛvodové zprávû k Vládnímu návrhu zákona ã. 220 ze dne 18. bfiezna 1998, kte-
r˘m se mûní a doplÀuje zákon âNR ã.200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ; záznamy jednání Poslanecké snûmovny Parlamentu âR (12. schÛ-
ze, 1.ãervence 1997 a dal‰í; 13. schÛze, 5. záfií 1997 a dal‰í; 20. schÛze, 13. února 1998; Stenografick˘ záznam semináfie podv˘boru pro prevenci kriminality
„Prevence, léãba, represe a mezinárodní souvislosti drogové scény v âeské republice", ze dne 8. dubna 1997 v Poslanecké snûmovnû Parlamentu âeské republi-
ky; a dal‰í)
9 tj. v âR pfiedev‰ím pervitin a heroin
10 tedy ke stavu, kdy se na jednom místû nabízejí a obchodují „mûkké" i „tvrdé" drogy
11 s krátkodob˘mi v˘kyvy v mnoÏství drogy („podváÏení") a jejich kvalitû („fiezání, nastavování")
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4 / 2 Dojde ke sníÏení (prevalence13) poãtu uÏivatelÛ nezá-
konn˘ch drog (nebo alespoÀ zastavení jejího nárÛstu)
Hypotéza byla zamítnuta.

12 ve smyslu jejich zákonné definice – tedy bez rozli‰ení jednotliv˘ch typÛ drog podle typu, chemického sloÏení ãi míry rizikovosti uÏívání
13 prevalence = poãet pfiípadÛ onemocnûní (nemocn˘ch) bûhem urãitého období; incidence = pfiírÛstek nov˘ch pfiípadÛ onemocnûní za urãité ãasové období; 
incidence tak vlastnû znamená pfiírÛstek prevalence

TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ4
‰í flexibilita, pohyblivost a operativnost nej‰ir‰í drogo-

vé scény, související s nástupem nov˘ch technick˘ch

prostfiedkÛ – pfiedev‰ím mobilních telefonÛ. K tomuto

v˘voji nicménû do‰lo mezi lety 1996 a 1999 v‰ude ve

svûtû (Elder, 1999; Lawlor, 1998; Wendel & Curtis,

2000; Webster, Hough, & Clancy, 2001; Dixon &

Maher, 2001; Doherty, 2001; The Economist, 2001) bez

ohledu na v˘voj legislativy a souvisí s globálnû se zvy-

‰ující dostupností této techniky jak pro obecnou popu-

laci, tak pro „drogovou" scénu.

Sekundární anal˘za ‰kolních studií (Mravãík & Zá-

bransk ,̆ 2001a) uzavírá: „V období vymezeném na za-

ãátku roky 1996–1999 a na konci roky 2000–2001 do-

‰lo ve skupinû ‰estnáctilet˘ch k diferenciaci zku‰enos-

tí a postojÛ k nelegálním drogám. Tato diferenciace

spoãívá v rozdíln˘ch trendech u tzv. „tvrd˘ch" drog

(heroinu, pervitinu) a drog dal‰ích. 

U heroinu a pervitinu pravdûpodobnû do‰lo ke stag-

naci prevalence, stagnaci dostupnosti a zv˘‰ení po-

vûdomí o ‰kodlivém a protispoleãenském pÛsobení.

U marihuany, extáze a halucinogenÛ je moÏno kon-

statovat, Ïe k tomuto pfiíznivému trendu nedo‰lo.

Souvislost v˘‰e uveden˘ch zmûn s pfiedmûtnou noveli-

zací je nepravdûpodobná." 

Na rozdíl od pfiedchozí hypotézy („o dostupnosti"), kte-

rá není pfiedmûtem ‰etfiení Centra pro v˘zkum vefiejné-

ho mínûní, lze prevalenãní hypotézu konfrontovat

s pravideln˘m prÛzkumem, kter˘ jmenované pracovi‰-

tû Sociologického ústavu Akademie vûd âR provádí

kaÏdoroãnû v lednu na reprezentativním vzorku obyva-

telstva, a tak získat obraz o dûní nejen v populaci ‰est-

náctilet˘ch, ale i v celé populaci star‰í 15 let:

Graf / tabulka 1: Zku‰enost respondentÛ s uÏíváním drog

(Centrum pro v˘zkum vefiejného mínûní, 2001)

Dopoãet do 100 % ve sloupcích tvofií odpovûdi „nevím"

V populaci âeské republiky nedo‰lo ke sníÏení (ce-

loÏivotní) prevalence uÏívání nezákonn˘ch drog.

Z tabulky vypl˘vá, Ïe vlniv˘ trend prevalence v celé po-

pulaci se v roce 2001 – po dvou letech platnosti nove-

lizací – signifikantnû zv˘‰il.

Kvalitativní studie PAD (Miovsk˘ et al., 2001) prokáza-

la na semireprezentativním vzorku nulov˘ dopad nove-

lizace na populaci problémov˘ch i pravideln˘ch uÏiva-

telÛ nelegálních drog a nasvûdãuje naopak zv˘‰enému

pfiílivu (pfiib˘vání) mlad‰ích problémov˘ch uÏivatelÛ,

a to ãasto ve vûku pod patnáct let. Na podkladû kvali-

tativní studie PAD lze s jistotou konstatovat, Ïe nedo-

‰lo ke sníÏení prevalence problémového uÏívání; s vy-

sokou pravdûpodobností se naopak zvy‰uje.

V˘sledky kvalitativní anal˘zy PAD, sekundární anal˘zy

‰kolních studií, podniknuté v rámci studie PAD, ani v˘-

sledky ‰etfiení, pravidelnû provádûného mimo rámec

PAD, neprokazují sníÏení ani zastavení nárÛstu preva-

lence v Ïádné ze zkouman˘ch populací.

1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ano 5 7 10 11 9 10 9 14

ne 95 93 89 89 90 89 90 85

Je prokázáno, Ïe se dostupnost
nezákonn˘ch drog12 nesníÏila.

Ke sníÏení ani zastavení 
nárÛstu Ïádného ze zkouman˘ch
typÛ prevalence uÏívání
nezákonn˘ch drog nedo‰lo.



14 viz poznámka 13
15 resp. k statisticky nev˘znamnému nárÛstu
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V roce 2001 se dosud vlniv˘ trend celoÏivotní preva-

lence prudce zlomil vzhÛru. V populaci star‰í 15 let te-

dy do‰lo k v˘raznému nárÛstu incidence. Testování in-

cidence na ‰kolní populaci pomocí ‰kolních studií by

nebylo korektní, protoÏe se nejedná o totoÏnou popu-

laci (‰estnáctiletí z roku 1994 jsou dvaadvacetiletí

v roce 2001); s jistou mírou zjednodu‰ení lze tvrdit, Ïe

vzhledem k nízkému vûku zúãastnûn˘ch je vlastnû tes-

tována dvou- aÏ tfiíletá incidence.

Pro odhad incidence problémov˘ch uÏivatelÛ drog

nemáme dostatek dat ani dostateãnû citlivé metody.

Pro incidenci prvoÏadatelÛ o léãbu (First Treatment

Demand) platí, Ïe mezi léty 1998 a 1999 nedo‰lo prak-

ticky k Ïádné zmûnû15. Pro rok 2000 autor zprávy u-

vádí: „Stejnû jako ve v˘roãní zprávû za rok 1999 je nut-

no opût konstatovat, Ïe je to nejvy‰‰í roãní incidence od

zahájení sledování Ïádostí o prvé léãení v celostátním

informaãním systému v roce 1995" (Polaneck˘ et al.,

2001). 

V˘sledky kvalitativní studie (Miovsk˘ et al., 2001)

a zvy‰ující se poãet pfiípadÛ smrteln˘ch pfiedávkování

nelegálními drogami vedou k závûru, Ïe se zdravotní

stav (problémov˘ch) uÏivatelÛ nezákonn˘ch drog spí‰e

zhor‰uje. 

Pfiímá spojitost tohoto negativního trendu s analy-

zovanou novelizací je nepravdûpodobná. Taková spo-

jitost se podafiila prokázat pouze na jednom konkrétním

– spí‰e mimofiádném – pfiípadû v olomouckém regionu.

V obecné rovinû tento negativní v˘voj upozorÀuje

spí‰e na mezery v léãbû a na nedostateãnou záchyt-

nost programÛ, která znemoÏÀuje dÛsledné prosa-

zování pfiístupu minimalizace ‰kod.

Závûry substudií „UÏivatelé" a „Personál zafiízení léãby

a sluÏeb" kvalitativní anal˘zy PAD (Miovsk˘ et al.,

2001) nasvûdãují sníÏenému vyuÏívání zafiízení léãby

a sluÏeb, a to zejména v mimopraÏsk˘ch regionech

a zejména mezi mlad‰ími uÏivateli (do 18 let), které je

kladeno do souvislosti se zavedením trestnosti drÏení

drog pro vlastní potfiebu, jednoznaãnû vníman˘m jako

nástroj sociální stigmatizace uÏivatelÛ nelegálních

drog. 

4 / 3 Dojde ke sníÏení pfiírÛstku nov˘ch pfiípadÛ (incidence)
uÏívání nezákonn˘ch drog
Hypotézu nebylo moÏno pfiímo otestovat. Vzhledem k zamítnutí
pfiedchozí hypotézy a vzhledem ke vztahu mezi prevalencí a inci-
dencí14 lze i tuto hypotézu povaÏovat za zamítnutou.

4 / 4 Nedojde k nárÛstu negativních zdravotních ukazatelÛ
spojen˘ch s uÏíváním nezákonn˘ch drog
Hypotézu nebylo moÏno spolehlivû otestovat.

Incidence se v obecné 
populaci zv˘‰ila. V populaci
‰estnáctilet˘ch má nejednotn˘
trend, u nejmasivnûji uÏívané
nezákonné drogy (konopí) 
se v‰ak zv˘‰ila.

Pro korektní otestování 
hypotézy nejsou k dispozici
kvantitativní data, potvrzující
kvalitativní nález.
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4 / 5 Po zavedení trestnosti drÏení nelegálních drog 
pro vlastní potfiebu nedojde ke zv˘‰ení spoleãensk˘ch nákladÛ 
na jejich zneuÏívání 
Hypotéza byla zamítnuta.

16 v˘poãet platí pro prosazování zákona jednotliv˘mi represivními sloÏkami podle roku 2000
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Tato hypotéza vznikla roz‰ífiením hypotézy pÛvodní

(„PÛsobnost Policie âR pfii zji‰Èování trestn˘ch ãinÛ

a projednávání pfiestupkÛ v oblasti drÏby drog i pro

vlastní potfiebu (§ 187a zák. ã. 140/1961 Sb., trestní zá-

kon v platném znûní, a § 30 odst. 1 písm. j) zák.

ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích v platném znûní) si ne-

vyÏádá Ïádné finanãní náklady"), která je doslovnou

citací posledního odstavce Komentáfie k dÛvodové

zprávû k vládnímu návrhu zákona ã. 220/1997 ze dne

18. bfiezna 1998, kter˘m se mûní a doplÀuje zákon

âNR ã.200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj-

‰ích pfiedpisÛ.

PÛvodní hypotézu totiÏ není moÏné testovat – je ne-

sporné, Ïe prosazováním jakéhokoliv zákona Policii

âR náklady vznikají; pokud je daná skutková pod-

stata nová, vyÏaduje si prosazování takového záko-

na nové finanãní náklady. Zafiazení tohoto argumen-

tu do dÛvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona je

nutno povaÏovat za nekorektní.

Proto byla hypotéza roz‰ífiena tak, aby ji bylo moÏno

podrobit vûdeckému zkoumání. Jako testovací nástroj

byla provedena studie Anal˘za nákladÛ a v˘nosÛ zave-

dení trestnosti drÏení drog pro vlastní potfiebu v âR

(Zábransk ,̆ 2001) (kap. 5.5). Jejím principem je srov-

nání spoleãensk˘ch nákladÛ na zneuÏívání nezákon-

n˘ch drog (viz kap. 5.3) proti spoleãensk˘m nákladÛm

na prosazování  trestnosti drÏení nezákonn˘ch drog

pro vlastní potfiebu. V˘sledky této konfrontace byly na

závûr zkombinovány s v˘sledky sekundární anal˘zy

‰kolních studií a s v˘sledky kvalitativní anal˘zy. 

Z vyhodnocení v˘sledkÛ podle popsaného metodic-

kého postupu vypl˘vá, Ïe zavedení trestnosti drÏení

drog bylo ekonomicky nev˘hodné v krátkodobé

i dlouhodobé perspektivû. Jeho prosazováním vznikly

spoleãenské ‰kody (náklady obûtovan˘ch pfiíleÏitostí)

v minimální v˘‰i 161 260 Kã na jednu Policií âR stíha-

nou osobu16. Tato suma zahrnuje náklady celého

trestního procesu podle reálného vyuÏití jeho fází pfii

aplikaci § 187a – od Policie âR po v˘kon trestu odnû-

tí svobody. Celkem bylo v letech 1999-2000 takto stí-

han˘ch osob 235. 

Bûhem prvních dvou let
prosazování trestnosti drÏení
drog pro vlastní potfiebu se
v jeho dÛsledku  spoleãenské
náklady na zneuÏívání
nezákonn˘ch drog nejménû 
o 37 000 000 Kã zv˘‰ily.

Dodatek: Dal‰í v˘sledky v˘zkumu vefiejného mínûní

Jako ilustraci vefiejného vnímání úãinnosti novelizace, která se ale vymyká ze zadání studie PAD, zafiazujeme dal-

‰í dva v˘sledky jiÏ citovaného prÛzkumu pracovi‰tû Sociologického ústavu AV âR:

Graf / tabulka 2: Úãinnost protidrogového zákona (Centrum pro v˘zkum vefiejného mínûní, 2001)

Zákon vedl ke: Rozhodnû ano Spí‰e ano Spí‰e ne Rozhodnû ne Neví

a) sníÏení poãtu lidí, ktefií

drogy uÏívají 1 7 33 25 34

b) sníÏení poãtu prodejcÛ drog 1 7 28 31 33

¤ádková procenta



Graf / tabulka 3: V˘voj hodnocení úãinnosti protidrogového zákona 

(Centrum pro v˘zkum vefiejného mínûní, 2001

Zákon vedl: 2000 2001

a) ke sníÏení poãtu uÏivatelÛ drog

Ano 9 8

Ne 60 58

b) ke sníÏení poãtu prodejcÛ drog

Ano 10 8

Ne 60 59

TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ 4
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17 viz DÛvodová zpráva k Vládnímu návrhu zákona ã. 220 ze dne 18. bfiezna 1998, kter˘m se mûní a doplÀuje zákon âNR ã.200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (Parlament âeské republiky 1997, tisk 226) Komentáfi k dÛvodové zprávû k Vládnímu návrhu zákona ã. 220 ze dne 18. bfiezna 1998, kte-
r˘m se mûní a doplÀuje zákon âNR ã.200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ; záznamy jednání Poslanecké snûmovny Parlamentu âR (12. schÛ-
ze, 1.ãervence 1997 a dal‰í; 13. schÛze, 5. záfií 1997 a dal‰í; 20. schÛze, 13. února 1998 a dal‰í; atd.)
18 jeÏ je doslovn˘m pfiepisem posledního odstavce DÛvodové zprávy k Vládnímu návrhu zákona ã. 220 ze dne 18. bfiezna 1998, kter˘m se mûní a doplÀuje zá-
kon âNR ã.200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
19 Kvalitativní anal˘za (viz kap. 5.4), Sekundární anal˘za ‰kolních studií (viz kap. 5.1) a Anal˘za nákladÛ a v˘nosÛ (viz kap. 5.5)
20 Odhad poãtu problémov˘ch uÏivatelÛ drog (viz kap. 5.2) a Urãení spoleãensk˘ch nákladÛ na zneuÏívání drog v âR (viz kap. 5.3)
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V¯ZKUMNÁ METODOLOGIE 5
Po prostudování relevantních oficiálních materiálÛ17,

pfiedcházejících pfiijetí testované legislativní interven-

ce, bylo identifikováno osm v˘chozích v˘zkumn˘ch hy-

potéz:

1. Dojde k usnadnûní a zefektivnûní práce Policie 

âR ve smyslu potírání organizované a pouliãní 

drogové kriminality.

2. Dojde ke sníÏení dostupnosti nezákonn˘ch 

drog.

3. Dojde ke zv˘‰ení obecného povûdomí 

o ‰kodlivém a protispoleãenském pÛsobení 

nezákonn˘ch drog.

4. Dojde ke sníÏení prevalence uÏívání 

nezákonn˘ch drog (nebo alespoÀ zastavení jejího

nárÛstu).

5. Dojde ke sníÏení incidence uÏívání 

nezákonn˘ch drog.

6. Nedojde ke sníÏení dÛvûry v léãebnû-kontaktní 

(dále jen L/K) zafiízení.

7. Nedojde k nárÛstu negativních zdravotních 

ukazatelÛ. 

8. PÛsobnost Policie âR pfii zji‰Èování trestn˘ch 

ãinÛ a projednávání pfiestupkÛ v oblasti drÏby 

drog i pro vlastní potfiebu (§ 187a

zák. ã. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném 

znûní, a § 30 odst. 1 písm. j) zák. ã. 200/1990 Sb., 

o pfiestupcích v platném znûní) si nevyÏádá Ïádné 

finanãní náklady.

Po konzultacích s vûdeckou supervizí (School of

Criminal Justice, Florida State University) byly urãeny

ãtyfii primární hypotézy:

I. Dojde ke sníÏení prevalence uÏívání 

nezákonn˘ch drog (nebo alespoÀ zastavení 

jejího nárÛstu).

II. Dojde ke sníÏení incidence uÏívání 

nezákonn˘ch drog.

III. Nedojde k nárÛstu negativních 

zdravotních ukazatelÛ. 

IV. Dojde ke sníÏení dostupnosti 

nezákonn˘ch drog, kdy 

dal‰í tfii hypotézy (1, 3, 6) jsou povaÏovány za sekun-

dární, které lze otestovat buì v rámci testování primár-

ních hypotéz nebo roz‰ífiené hypotézy (8) (viz dále).

Mimofiádná pozornost byla vûnována hypotéze (8)18.

V zájmu vûdecké korektnosti bylo rozhodnuto o jejím

roz‰ífiení takto:

V. Po zavedení pfiedmûtné legislativní 

intervence nedojde ke zv˘‰ení spoleãensk˘ch 

nákladÛ na zneuÏívání nezákonn˘ch drog,

pfiiãemÏ pÛvodní znûní hypotézy (8) bylo otestováno

v rámci novû formulované hypotézy V.

Tyto závûry byly fiádnû projednány a schváleny Radou

PAD na jejím zasedání 17. kvûtna 1999.

Bûhem pfiípravy v˘zkumné metodologie bylo zji‰tûno,

Ïe jedna hypotéza („Nedojde k nárÛstu negativních

zdravotních ukazatelÛ") není bûhem v˘zkumného ob-

dobí studie PAD (1999-2000) korektnû testovatelná.

Proto není do dal‰ího v˘kladu zafiazena.

Incidenãní hypotéza se vzhledem ke vztahu incidence

a prevalence testovala spolu s prevalenãní hypotézou

a pro úãely tohoto v˘kladu jsou obû hypotézy slouãe-

ny v jednu; následující v˘klad a popis v˘zkumn˘ch ná-

strojÛ se tedy t˘ká tûchto tfií hypotéz: 

A. Dojde ke sníÏení dostupnosti 

nezákonn˘ch drog.

B. Dojde ke sníÏení prevalence uÏívání 

nezákonn˘ch drog (nebo alespoÀ zastavení jejího 

nárÛstu) – dojde ke sníÏení incidence uÏívání 

nezákonn˘ch drog

C. Po zavedení pfiedmûtné legislativní 

intervence nedojde ke zv˘‰ení spoleãensk˘ch 

nákladÛ na zneuÏívání drog.

Pro otestování uveden˘ch hypotéz byly zvoleny tfii

hlavní studie19; nûkteré z nich obsahují fiadu dal‰ích

substudií, které sv˘m rozsahem vesmûs pfiedstavují sa-

mostatn˘ v˘zkumn˘ projekt. Pro pfiehlednost uvádíme

jen hlavní metodologické principy hlavních studií, dvû

nejdÛleÏitûj‰í studie podpÛrné20 a základní v˘sledky

spolu s taxativním vyjmenováním substudií PAD a ex-

terních zdrojÛ dat. Tam, kde byla zpráva o pfiíslu‰ném

v˘zkumu publikována nebo se k publikaci pfiipravuje,

uvádíme bibliografick˘ odkaz. Podrobn˘ pfiehled zdro-

jÛ a publikací je uveden v závûreãné kapitole. 



50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
MAD 1994 ESPAD 1995 MAD 1997 ESPAD 1999 MAD 2000

opiáty

amfetaminy

jakákoliv droga

konopí

halucinogeny

rozpou‰tûdla

Komparativní anyl˘za ‰kolsk˘ch studií

CeloÏivotní prevalence jednotliv˘ch drog (v %)



V¯ZKUMNÁ METODOLOGIE 5

5/1/1 Úvod do problematiky – vysvûtlení pojmÛ

·kolské studie zkoumají vlastní zku‰enosti, postoje

a informovanost o drogách v populaci ÏákÛ a stu-

dentÛ – obvykle dotazníkovou formou. Evropská

standardizovaná studie s názvem ESPAD se omezuje

pouze na vûk 16 let. Tento vûk je v˘hodn˘ pro zkou-

mání trendÛ a odeãet aktuální situace z toho dÛvodu,

Ïe vzhledem k nízkému vûku jsou celoÏivotní zku‰e-

nosti datovány maximálnû nûkolik let zpût. Jako celo-

Ïivotní prevalence se oznaãuje podíl respondentÛ

s alespoÀ jednou zku‰eností s danou drogou.

·kolsk˘mi studiemi a obecnû populaãními prÛzkumy

lze hodnotit ãetnost uÏívání drogy od ojedinûlého uÏi-

tí po nûkolikeré experimentování s drogou. Naprosto

nejsou vhodné pro hodnocení rozsahu závaÏnûj‰ích

zpÛsobÛ uÏívání drog, problémového uÏívání ãi závis-

losti na drogách v populaci.

Sekundární anal˘za byla provedena s cílem vyuÏít

‰kolsk˘ch studií pro stanovení vlivu novelizací trestní-

ho zákona (paragrafÛ t˘kajících se uÏívání a nakládání

s drogami) platn˘ch od 1.1.1999.

5/1/2 Zdroje dat, metodika

Pro sekundární anal˘zu pfiipadají v úvahu z dÛvodu

dostateãného rozsahu a srovnatelnosti otázek tyto

studie:

ESPAD - jedná se o multicentrickou evropskou

studii za úãasti 26 zemí za pouÏití jednotné me-

todiky, realizovanou pod zá‰titou Rady Evropy

(Pompidou Group) a koordinovanou ·védskou ra-

dou pro informace o alkoholu a drogách. V˘sledky

v jednotliv˘ch zemích jsou tedy srovnatelné.

Zpracovatel: Psychiatrické centrum Praha, hlavní

autor PhDr. Ladislav Csémy.

MLÁDEÎ  A DROGY (dále také MAD) - jedná se

o celorepublikovou studii realizovanou hygie-

nickou sluÏbou âR. Zpracovatel: Centrální praco-

vi‰tû drogové epidemiologie HS hl. m. Prahy, hlav-

ní autor MUDr. Vladimír Polaneck˘. Od roku 1997

se opírá o metodiku ESPAD.

5/1/2/1 âasová fiada, která je k dispozici pro

komparaci studií

ProtoÏe ESPAD zahrnuje pouze skupinu 16-ti le-

t˘ch, je v˘‰e uvedenou ãasovou fiadu moÏno sesta-

vit pouze pro tuto skupinu. Podmínkou sestavení

fiady je srovnateln˘ zpÛsob kladení otázek a ‰kálo-

vání odpovûdí. V˘bûr komparovan˘ch promûnn˘ch

(pfiíslu‰n˘ch otázek z dotazníkÛ) byl provádûn s o-

hledem na v˘zkumné hypotézy PADu. Byly identifi-

kovány 4 oblasti dotazníku, kter˘m lze pfiifiadit ná-

sledující hypotézy:

Postojové promûnné a promûnné t˘kající se dostup-

nosti drog byly sledovány ve dvou bipolárních katego-

riích: (1) má zku‰enost s drogou, (2) nemá zku‰enost

s drogou.

5 / 1 Sekundární anal˘za ‰kolsk˘ch studií (PAD SASS)
(Mravãík & Zábransk˘, 2001a)

rok 1994 1995 1997 1998 2000

realizátor MAD ESPAD MAD ESPAD MAD

poãet 16let̆ ch 1031 2962 4265 3579 1822

(ÏákÛ ii. roãníkÛ)

oblast

Vlastní zku‰enosti

Pfiípustnost experimentu s drogou

Rizikovost experimentu s drogou

Dostupnost drog

hypotéza

Dojde ke sníÏení prevalence uÏívání nezákonn˘ch drog

Dojde ke zv˘‰ení obecného povûdomí o ‰kodlivém a protispoleãenském

pÛsobení nezákonn˘ch drog

Dojde ke sníÏení dostupnosti nezákonn˘ch drog

19



20

21 CZP - celoÏivotní prevalence (alespoÀ jednou), OU - celoÏivotní opakované uÏití (> 5x), 30d - prevalence v posledních 30 dnech (alespoÀ jednou), amfetami-
ny vãetnû halucinogenních aminÛ, pvo - poãet validních odpovûdí, abs. - absolutní poãet sledovan˘ch odpovûdí, % - sledované odpovûdi relativnû v %
22 NZD – nemá zku‰enost s drogou; MZD – má zku‰enost s drogou
23 pfiíl. - pfiíleÏitostnû

V¯ZKUMNÁ METODOLOGIE5
5/1/3 V˘sledky

Prázdná políãka v tabulkách znamenají, Ïe dan˘ ukazatel se v pfiíslu‰né studii nesbíral tak, aby mohl b˘t zafiazen

do srovnání.

5/1/3/1 Vlastní zku‰enosti21

5/1/3/2 Pfiípustnost experimentu22

Absolutní a relativní ãetnosti odpovûdí 16tilet˘ch v kategorii „neodsuzuji“ na otázku typu „Vy osobnû od-

suzujete lidi, ktefií dûlají následující vûci (uÏijí danou drogu v tûchto pfiípadech)?"

Typ drogy ukazatel MAD 1994 ESPAD 1995 MAD 1997 ESPAD 1999 MAD 2000

pvo abs. % pvo abs. % pvo abs. % pvo abs. % pvo abs. %

Jakákoliv CZP 1 025 264 25,8 2 939 666 22,7 4 265 1992 46,7 3 579 1249 34,9 1 822 782 42,9

OU 1 025 74 7,2 2 939 212 7,2 4 265 829 19,4 3 579 623 17,4 1 822 423 23,2

30d 4 214 655 15,5 1 822 351 19,3

konopí CZP 1 022 238 23,3 2 956 644 21,8 4 250 1643 38,7 3 557 1231 34,6 1 818 643 35,4

OU 1 022 69 6,8 2 956 188 6,4 4 250 760 17,9 3 557 576 16,2 1 818 415 22,8

30d 2 942 205 7,0 4 211 614 14,6 3 503 562 16,0 1 817 280 15,4

opiáty CZP 1 023 11 1,1 2 959 51 1,7 4 254 195 4,6 3 570 152 4,3 1 820 65 3,6

OU 1 023 2 0,2 2 959 12 0,4 4 254 60 1,4 3 570 30 0,8 1 820 13 0,7

30d 2 889 14 0,5 4 205 51 1,2 3 495 36 1,0 1 820 15 0,8

amfetaminy CZP 1 023 29 2,8 2 960 54 1,8 4 256 314 7,4 3 573 190 5,3 1 822 147 8,1

OU 1 023 7 0,7 2 960 7 0,2 4 256 104 2,4 3 573 52 1,5 1 822 29 1,6

30d 2 890 20 0,7 4 202 108 2,6 3 498 67 1,9 1 820 45 2,5

halucinogeny* CZP 1 021 61 6,0 2 949 71 2,4 4 243 292 6,9 3 561 193 5,4 1 822 103 5,7

OU 1 021 7 0,7 2 949 15 0,5 4 243 75 1,8 3 561 48 1,3 1 822 37 2,0

30d 1 821 23 1,3

rozpou‰tûdla CZP 1 022 80 7,8 2 959 226 7,6 4 254 303 7,1 3 571 258 7,2 1 822 97 5,3

OU 1 022 6 0,6 2 959 25 0,8 4 254 40 0,9 3 571 34 1,0 1 822 23 1,3

30d 2 888 37 1,3 4 197 32 0,8 3 495 42 1,2 1 821 12 0,7

droga a/nebo 
tûkavé 
rozpou‰tûdlo

otázka ESPAD 1995 MAD 1997 ESPAD 1999 MAD 2000

- typ drogy skupina pvo abs. % pvo abs. % pvo abs. % pvo abs. %

Marihuana NZD 2 245 431 19,2 2 260 596 26,4 2 311 668 28,9 849 232 27,3

1-2x MZD 664 451 67,9 1 978 1473 74,5 1 237 1029 83,2 653 468 71,7

Marihuana NZD 2 236 331 14,8 2 257 477 21,1 2 313 576 24,9 851 323 38,0

pfiíl.23 MZD 662 421 63,6 1 978 1315 66,5 1 234 945 76,6 653 470 72,0

Extáze NZD 2 244 193 8,6 2 264 332 14,7 2 310 365 15,8 850 121 14,2

1–2x MZD 663 112 16,9 1 969 687 34,9 1 240 485 39,1 654 228 34,9

Pervitin NZD 2 245 211 9,4 2 259 299 13,2 2 320 297 12,8 851 75 8,8

1–2x MZD 657 117 17,8 1 976 615 31,1 1 242 385 31,0 654 131 20,0

Heroin NZD 2 241 186 8,3 2 260 262 11,6 2 302 267 11,6 851 68 8,0

1–2x MZD 657 109 16,6 1 967 494 25,1 1 230 299 24,3 654 94 14,4



21

V¯ZKUMNÁ METODOLOGIE 5
5/1/3/3 Rizikovost experimentu

Absolutní a relativní ãetnosti odpovûdí 16tilet˘ch v kategorii „velké riziko" na otázku typu „Co myslíte, jak velké

je riziko, Ïe si lidé u‰kodí (tûlesnû nebo nûjak jinak), kdyÏ ... (uÏijí danou drogu v tûchto pfiípadech)?"

5/1/3/4 Dostupnost drog

Absolutní a relativní ãetnosti souãtu odpovûdí 16tilet˘ch v kategoriích „celkem snadné" a „velmi snadné" na

otázku „Co myslíte, jak obtíÏné by pro vás bylo sehnat si následující vûci, kdybyste o to stál/a"?

Nelze vystopovat zmûnu chování ãesk˘ch ‰estnáctilet˘ch v dÛsledku zavedení testované zákonné zmûny od

r. 1999. Pfiesto lze mezi ãesk˘mi ‰estnáctilet˘mi konstatovat zpomalení aÏ zastavení nárÛstu nûkter˘ch ne-

gativních ukazatelÛ (zku‰eností s uÏíváním opiátÛ a pervitinu) a to velmi pravdûpodobnû je‰tû pfied zave-

dením novely trestního zákona.

V období vymezeném roky 1997 – 1998 a roky 2000 – 2001 do‰lo ve skupinû ‰estnáctilet˘ch k diferenci-

aci zku‰eností a postojÛ k nelegálním drogám. Tato diferenciace spoãívá v rozdíln˘ch trendech u tzv. pro-

blémov˘ch drog (heroinu, pervitinu) a drog dal‰ích. U heroinu a pervitinu pravdûpodobnû do‰lo ke stagna-

ci prevalence, stagnaci dostupnosti a zv˘‰ení povûdomí o ‰kodlivém a protispoleãenském pÛsobení.

U marihuany, extáze a halucinogenÛ je v pfiípadû v‰ech tfií skupin ukazatelÛ moÏno konstatovat, Ïe k tomu-

to pfiíznivému trendu nedo‰lo. Souvislost v˘‰e uveden˘ch zmûn s pfiedmûtnou novelizací je nepravdûpodob-

ná. Anal˘za moÏn˘ch pfiíãin zlep‰ení trendu ukazatelÛ u pervitinu a heroinu je mimo rámec této anal˘zy.

5/1/4 Závûr

otázka ESPAD 1995 MAD 1997 ESPAD 1999 MAD 2000

- typ drogy skupina pvo abs. % pvo abs. % pvo abs. % pvo abs. %

Marihuana NZD 2 243 980 43,7 2 258 781 34,6 2 315 618 26,7 1 044 512 49,0

1-2x MZD 659 81 12,3 1 968 267 13,6 1 224 71 5,8 777 135 17,4

Marihuana NZD 2 244 1041 46,4 2 302 686 29,8 1 043 514 49,3

pfiíl. MZD 661 117 17,7 1 234 95 7,7 779 155 19,9

Extáze NZD 2 232 1060 47,5 2 258 1011 44,8 2 314 817 35,3 1 043 677 64,9

1-2x MZD 656 290 44,2 1 970 682 34,6 1 231 330 26,8 778 381 49,0

Pervitin NZD 2 240 1019 45,5 2 258 1059 46,9 2 306 867 37,6 1 044 594 56,9

1-2x MZD 654 285 43,6 1 969 790 40,1 1 220 405 33,2 778 539 69,3

LSD NZD 2 239 1050 46,9 2 263 1017 44,9 2 310 813 35,2 1 043 808 77,5

1-2x MZD 660 252 38,2 1 972 599 30,4 1 237 303 24,5 778 587 75,4

otázka ESPAD 1995 MAD 1997 ESPAD 1999 MAD 2000

- typ drogy skupina pvo abs. % pvo abs. % pvo abs. % pvo abs. %

Marihuana NZD 2 244 552 24,6 2 256 831 36,8 2 318 832 35,9 1 042 427 41,0

/Ha‰i‰ MZD 664 455 68,5 1 978 1346 68,0 1 242 960 77,3 780 573 73,5

LSD NZD 2 241 186 8,3 2 255 278 12,3 2 331 296 12,7 1 042 187 17,9

MZD 663 165 24,9 1 976 527 26,7 1 240 429 34,6 780 275 35,3

Extáze NZD 2 226 69 3,1 2 257 223 9,9 2 318 299 12,9 1 043 179 17,2

MZD 659 56 8,5 1 976 401 20,3 1 241 345 27,8 779 250 32,1

Pervitin NZD 2 246 146 6,5 2 254 274 12,2 2 316 220 9,5 1 043 134 12,8

MZD 665 117 17,6 1 977 552 27,9 1 241 366 29,5 778 209 26,9

Heroin NZD 2 262 95 4,2 2 255 55 2,4 2 310 164 7,1 1 043 92 8,8

MZD 661 80 12,1 1 977 309 15,6 1 244 204 16,4 778 119 15,3



5/2/1 Úvod do problematiky – vysvûtlení pojmÛ

Prevalence je ukazatel ãastosti v˘skytu urãité nemoci

(v daném pfiípadû problémového uÏívání nelegálních

drog) v populaci. Je to proporce v‰ech pfiípadÛ onemoc-

nûní v populaci (potaÏmo proporce v‰ech definovan˘ch

pfiípadÛ v populaci) buì v daném okamÏiku (prevalence o-

kamÏiková) nebo v daném období (prevalence intervalová).

Problémové uÏívání drog je definováno jako intravenóz-

ní uÏívání drog (IUD) a/nebo dlouhodobé a pravidelné u-

Ïívání opiátÛ a/nebo kokainu a/nebo drog amfetamino-

vého typu; do pojmu „problémové uÏívání" se neza-

hrnuje uÏívání ecstasy, konopí, LSD, toluenu (definice

Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové zá-

vislosti v Lisabonu (EMCDDA)). Problémové uÏívání tedy

mÛÏeme zjednodu‰enû charakterizovat jako takové uÏívání

drog, které v sobû nese znaãné riziko závislosti nebo po‰ko-

zení zdraví konzumenta, pfiípadnû jako „zneuÏívání drog" –

tedy takové uÏívání, jeÏ s sebou nese spoleãenskou ‰kodu.

Jako prevalenci problémov˘ch uÏivatelÛ drog tedy zjed-

nodu‰enû oznaãujeme poãet velmi rizikov˘ch konzu-

mentÛ drog pfiepoãten˘ch na celkovou populaci, coÏ u-

moÏní mezinárodní srovnání.

Poãet problémov˘ch uÏivatelÛ drog nelze odhadnou na

základû populaãních nebo ‰kolsk˘ch prÛzkumÛ.

UÏivatele drog, zejména problémové, nelze ani spoãítat se-

ãtením rÛzn˘ch zdrojÛ dat vzhledem k jejich tendenci se

skr˘vat kvÛli sociálnímu a právnímu statutu uÏivatele drog.

Nezb˘vá, neÏ jejich poãet odhadnout, a to nejlépe zavede-

n˘mi, ovûfien˘mi metodami. V rámci studie PAD byly pou-

Ïívány metodické postupy EMCDDA.

5/2/2 Zdroje dat, metodika

Pro prevalenãní odhad problémového uÏívání v âR v rámci

studie PAD jsme pouÏili následující metody:

5/2/2/1 Metoda zpûtného záchytu 

(capture – recapture method, CRM)

CRM je metoda, jejíÏ podstatou je porovnání dvou nebo

více zdrojÛ dat, resp. identifikace rozsahu, v jakém se

tyto zdroje pfiekr˘vají, ãili jejich prÛniku. Poté lze z tûch-

to údajÛ matematick˘mi (statistick˘mi) metodami vy-

vodit velikost celé populace vãetnû její skryté ãásti.

Touto metodou je moÏno provést lokální (mûstské, okresní),

ale i celostátní prevalenãní odhady. Administrativní ob-

strukce v poskytnutí dat prozatím neumoÏnily provedení
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5 / 2 Urãení prevalence problémového (zne)uÏívání nelegál-

ních drog v âR 1998 (PAD PREV) (Mravãík & Zábransk˘, 2001b)

studie CRM v rámci PAD na celostátní úrovni. Dosud má-

me v˘sledky ze 3 okresÛ âR. V˘znamn˘m vedlej‰ím pro-

duktem CRM je stanovení tzv. in–treatment rate (ITR), ãili

podíl uÏivatelÛ drog, ktefií se dostali do kontaktu s léãeb-

n˘m zafiízením (viz níÏe).

5/2/2/2 Kvalitativní anal˘za (QA)

QA PAD resp. anal˘za kvantitativních dat získan˘ch v rám-

ci QA PAD, byla také vyuÏita pro odhad ITR nominaãní

technikou. V podstatû jde o to, Ïe se uÏivatelÛm v rámci in-

terview kladou následující otázky: (1) kolik tv˘ch znám˘ch

uÏívá drogy, (2) kolik z nich se v poslední dobû léãilo. Podíl

odpovûdí  (2)/(1) zji‰tûn˘ v prÛmûru u dostateãného poãtu

uÏivatelÛ je odhadem ITR.

5/2/2/3 Multiplikaãní metoda s vyuÏitím 

léãebn˘ch zdrojÛ

Jedná se o multiplikaãní metodu, která vyuÏívá poãtu léãe-

n˘ch (kontaktovan˘ch) osob v léãebn˘ch nebo rÛzn˘ch po-

máhajících institucích. Známe-li k tomuto poãtu ITR (viz

pfiedchozí dva odstavce), jsme schopni velmi triviálnû vy-

poãítat velikost celé populace problémov˘ch uÏivatelÛ drog.

5/2/2/4 Multiplikaãní metoda s vyuÏitím poãtu spo-

tfiebovan˘ch injekãních stfiíkaãek/jehel

Jako jediná z pouÏit˘ch metod je pÛvodní metodou vy-

vinutou v rámci studie PAD. Je tedy metodou neovûfienou

a prozatím nepfiinesla v˘sledky. Tato metoda je zaloÏena

na tom, Ïe známe-li celkov˘ poãet stfiíkaãek spotfiebo-

van˘ch roãnû injekãními uÏivateli drog a známe-li prÛ-

mûrnou spotfiebu stfiíkaãek jedním takov˘m uÏivatelem,

jsme schopni jednoduch˘m v˘poãtem odhadnout poãet

injekãních uÏivatelÛ drog. Celkov˘ poãet spotfiebovan˘ch

stfiíkaãek jsme zjistili jako souãet stfiíkaãek vymûnûn˘ch

v harm reduction programech v âeské republice a odhadu

stfiíkaãek, prodan˘ch injekãním uÏivatelÛm drog v lékár-

nách v âeské republice (dotazníková studie „Lékárny" mezi

lékárníky fiádovû 1500 lékáren). PrÛmûrnou spotfiebu in-

jekãních stfiíkaãek jedním uÏivatelem zji‰Èujeme prÛfiezo-

vou studií mezi klienty kontaktních center.

5
/2

/3
V
˘
sl

e
d
k
y

Prevalence problémov˘ch uÏivatelÛ nelegálních drog (PUD) v âR v r. 2000 dosahuje pravdûpodobnû

30 000 –45 000 osob, z toho 18 000–27 000 uÏivatelÛ pervitinu, 12 000–18 000 uÏivatelÛ heroinu a dal-

‰ích opioidÛ. V PAD COI a PAD CBA24 je v souladu se závûry prevalenãní skupiny PAD pouÏit stfiední pre-

valenãní odhad 37 500 PUD v âR. 

Pro rok 1998 lze sestavit obdobn˘ odhad. V rámci intervalu, ve kterém se odhad pohybuje, lze obtíÏnû sledovat

pfiípadn˘ trend v letech 1998–2000. Jin˘mi slovy - zachycení pfiípadného nárÛstu ãi poklesu poãtu problémov˘ch

uÏivatelÛ v letech 1998–2000 je mimo oblast citlivosti pouÏívan˘ch metod.

5/2/4 Závûr

24 COI: Urãení spoleãensk˘ch nákladÛ na zneuÏívání drog v âR; CBA – Anal˘za nákladÛ a v˘nosÛ zavedení trestnosti drÏení nelegálních drog pro vlastní potfiebu

ukazatel poãet/rate zdroj

odhad poãtu léãen˘ch problémov˘ch  uÏivatelÛ drog v r. 1999 8700 Data Centrálního pracovi‰tû drogové epidemiologie 

- z toho heroinu 3100 zpracována dle Zábransk ,̆ Mravãík 

- z toho pervitinu 5600

odhad poãtu léãen˘ch problémov˘ch uÏivatelÛ drog v r. 2000 8200

- z toho heroinu 3200

- z toho pervitinu 5000

In-treatment rate dle CRM 0,175 (0,15-0,20) CRM Karviná, PlzeÀ, Brno v rámci PAD

In-treatment rate dle QA PAD 0,198 – 0,368 QA PAD v rámci PAD – nominaãní technika

Poãet ks. spotfiebovan˘ch injekãních 2,03 - 2,10 mil. dotazníková studie Lékárny v rámci PAD 

stfiíkaãek + okresní protidrogoví koordinátofii

PrÛmûrn  ̆poãet stfiíkaãek spotfiebovan˘ch --- Substudie Injekãní uÏívání - prÛfiezová studie v k-centrech,

roãnû jedním IUD prozatím nestanoveno z dÛvodu znaãn˘ch rozdílÛ 

mezi v˘sledky z jednotliv˘ch kontaktních centrech 



5/3/1 Úvod do problematiky – vysvûtlení pojmÛ

Studie urãení nákladÛ na (zne)uÏívání návykov˘ch

látek se fiadí mezi semiekonomické studie, které

kombinují epidemiologická25 data s daty penûÏní-

mi, aby tak dospûly k v˘sledné ãástce, reprezentu-

jící náklady, jeÏ  spoleãnost nese v souvislosti s exi-

stencí a uÏíváním dané látky.

Studie nákladÛ na nemoc (COI) – a zejména ty, které

se t˘kají zneuÏívání legálních a nelegálních návyko-

v˘ch látek – nejsou Ïádnou zvlá‰tní novinkou a obec-

n˘ postup provádûní tûchto studií je pomûrnû dobfie

standardizován. Drtivá vût‰ina studií ideovû vychází ze

smûrnic, jeÏ vypracoval U.S. Health Service s explicit-

ním zámûrem standardizovat metody pro posouzení

nákladÛ mnoha typÛ nemocí. V roce 1993 se v kanad-

ském Torontu se‰li vûdci z celého svûta, ktefií podobné

studie provádûli. V˘sledkem jejich nûkolikaleté práce

se staly Mezinárodní standardy pro urãování ekono-

mick˘ch nákladÛ zneuÏívání návykov˘ch látek (Single

et al., 1996), platné univerzálnû pro legální i nelegální

návykové látky. Ty jsou také metodick˘m podkladem

pfiedkládané studie.

ZneuÏívání drog a závislost na nich vytváfií náklady,

které jsou kladeny na spoleãnost; jednak jde o zdra-

votnické zdroje, jeÏ jsou pouÏity pro léãbu a dal‰í péãi

a na rehabilitaci resp. resocializaci (ex)uÏivatelÛ a na

prosazování práva v oblasti drog a související krimina-

lity; nezanedbatelnou ãást takov˘ch nákladÛ pfiedsta-

vuje také u‰lá produktivita. 

PfiestoÏe je velmi sloÏité kvantifikovat v‰echny sloÏky

zátûÏe, kterou zneuÏívání drog  pro spoleãnost pfied-

stavuje, celosvûtovû se povaÏuje za mimofiádnû dÛleÏi-

t˘ pfievod této zátûÏe do ekonomick˘ch pojmÛ a ter-

mínÛ, aby tak bylo usnadnûno rozhodování o politi-

ck˘ch, legislativních, léãebn˘ch a dal‰ích intervencích

na tomto poli.
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5 / 3 Ekonomické náklady spoleãnosti na zneuÏívání 

nelegálních drog v âR 1998 (PAD COI) (Zábransk˘ et al., 2001)

Ekonomická definice zneuÏívání drog zahrnuje ne-

zdravotní náklady typu nehod a prosazování zákona

a zní: „ZneuÏívání návykov˘ch látek nastává, pokud

uÏívání takov˘ch látek zahrnuje kromû nákladÛ na

obstarání látky i ãisté spoleãenské náklady."

ZneuÏívání tedy nastává, pokud spoleãnost v jeho dÛ-

sledku utrpí ãistou (v ekonomickém smyslu) ‰kodu.

Ve studii PAD COI „zneuÏívání drog zahrnuje jakékoliv

uÏití nezákonné drogy, které znamená spoleãensk˘ ná-

klad s v˘jimkou nákladu na pofiízení drogy" (Collins &

Lapsley, 1991).

Primárními kategoriemi COI studií jsou „pfiímé

a nepfiímé" náklady.

Pfiímé náklady nemoci pfiedstavuje cena hmotného

zboÏí a sluÏeb, které jsou vyuÏity za úãelem fie‰ení

následkÛ dané nemoci. Jde tedy o hodnotu zdrojÛ, jeÏ

by pfii neexistenci zneuÏívání nezákonn˘ch drog moh-

ly b˘t alokovány (umístûny) jinak. Zahrnuje sumy, vy-

naloÏené na péãi o jedince, trpící zneuÏíváním nezá-

konn˘ch drog, a to vãetnû péãe ve specializovan˘ch

zafiízeních a specializovan˘ch oddûleních psychiatric-

k˘ch léãeben, dále krátkodobé hospitalizace a medi-

cínskou péãi a péãi tzv. „pomáhajících profesí."

Zahrnuty jsou i náklady na dal‰í ãinnosti, které mají

k léãbû zneuÏívání nezákonn˘ch drog pfiím˘ vztah, ja-

ko jsou náklady na v˘zkum a provozní náklady léãeb-

n˘ch programÛ. Dal‰í pfiímo souvztaÏné náklady zahr-

nují náklady, plynoucí z kriminality, a to vãetnû

nákladÛ na (ochrannû pÛsobící) policejní sloÏky, dal‰í

souãásti represivního systému  a na nápravu ‰kod na

majetku26. 

Nejsou zahrnuty náklady na pofiízení drog, stejnû ja-

ko transferní platby typu nemocensk˘ch dávek pro

uÏivatele drog; jsou ale zahrnuty administrativní nákla-

dy na tyto platby a právû tak jsou v pfiím˘ch nákladech

zahrnuty náklady na vy‰etfiování a trestání majetkové

a dal‰í kriminality, jeÏ se spojuje s uÏíváním drog27.  

Dal‰í pfiímo souvztaÏné náklady zneuÏívání nezákon-

n˘ch drog zahrnují náklady na: trestnû-právní systém,

kontrolu obchodu s nezákonn˘mi drogami, privátní ob-

hajobu (obÏalovan˘ch) a na provozování (administraci)

sociálního zabezpeãení. 

Nepfiímé náklady zahrnují „u‰lou produktivitu," tedy

ztracené v˘dûlky v dÛsledku pfiedãasné úmrtnosti v sou-

vislosti se zneuÏíváním drog, v dÛsledku nemocnosti

v souvislosti se zneuÏíváním drog a v dÛsledku kriminál-

ních kariér, zpÛsoben˘ch existencí zneuÏívání nelegál-

ních drog.

Ztráty produktivity v dÛsledku pfiedãasn˘ch úmrtí, pfiifia-

diteln˘ch zneuÏívání drog, se v této studii urãují ze sou-

ãasné hodnoty budoucích v˘dûlkÛ, tedy pomocí pfiístu-

pu lidského kapitálu (human capital approach) –

„nejãastûji pouÏívaného pfiístupu pro ocenûní u‰lé pro-

duktivity" (Max, Rice, & Mackenzie, 1990). 

Pro odhady u‰lé produktivity v dÛsledku morbidity (ne-

mocnosti), mortality (úmrtnosti) i kriminálních kariér,

spjat˘ch se zneuÏíváním drog, bylo pouÏito ve shodû

s mezinárodní metodologií (Single et al., 1996) hodnot

prÛmûrn˘ch mezd, uveden˘ch âesk˘m statistick˘m úfia-

dem (âesk˘ statistick˘ úfiad, 1999). Vzhledem k tomu, Ïe

jsme neidentifikovali relevantní ãesk˘ odhad hodnoty

domácí práce, vychází tato studie z pfiedpokladu, Ïe do-

mácí práce má pfiibliÏnû stejnou hodnotu jako prÛmûr-

ná (zamûstnanecká) práce a je tedy pro tuto studii o-

hodnocena prÛmûrnou mzdou.

V kontextu PAD bylo tuto extenzivní studii nutno

provést, aby poskytla zdrojová data pro osazení ná-

kladové a v˘nosové ãásti Anal˘zy nákladu a v˘nosÛ

(Cost and Benefit Analysis, PAD CBA – viz kap. 5.5).

25 mínûno v ‰ir‰ím smyslu – tedy jako epidemiologie infekãních i neinfekãních nemocí, epidemiologie kriminality atd.
26 dal‰í rozli‰ení, jeÏ se ãasto objevuje v COI studiích, je rozli‰ení na nukleární (primárnû uvnitfi zdravotního systému) a extranukleární (mimo nûj) náklady
27 pro podrobnûj‰í vysvûtlení typu nákladÛ, nezahrnovan˘ch do studií COI, odkazujeme na detailní metodologick˘ materiál (Zábransk˘ et al., 2001)
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5/3/2 Zdroje dat, metodika

Zdroje dat byly rÛznorodé; vyuÏili jsme jednak exi-

stujících databází, v˘roãních zpráv a v˘kazÛ, které

jsme dále zpracovávali (Meziresortní protidrogová

komise, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedl-

nosti, Ministerstvo práce a sociálních vûcí, Zpráva

o závûreãném úãtu âR 1998, Policie âR, V‰eobecná

zdravotní poji‰Èovna, âesk˘ statistick˘ úfiad, okres-

ní a mûstské úfiady atd.), jednak jsme provedli fiadu

vlastních substudií v rámci studie PAD:

a) Studie „Injekãní uÏívání" (PAD COI IDU) 

b) Odhad  prevalence  injekãních  uÏivatelÛ  drog

metodou zpûtného záchytu (PAD COI CRM)

c) Odhad (pfiím˘ch) nákladÛ na léãbu 

onemocnûní, souvisejících se zneuÏíváním 

nezákonn˘ch drog, v rámci vefiejnozdravotního 

sektoru (PAD COI PUB) 

d) Odhad (pfiím˘ch) nákladÛ na léãení zneuÏívání 

nezákonn˘ch drog v nestátních zafiízeních 

(PAD COI NGO) 

e) Anal˘za nákladÛ specifické primární prevence 

drogov˘ch závislostí (PAD COI COPP)

f) Anal˘za Státního závûreãného úãtu s ohledem 

na drogovou problematiku (PAD COI NA)

g) Odhad podílu pfiifiaditeln˘ch nákladÛ na 

vynucení práva v pÛsobnosti 

Ministerstva vnitra âR (PAD COI MV)  

h) Odhad podílu pfiifiaditeln˘ch nákladÛ na 

vynucení práva v pÛsobnosti 

Ministerstva spravedlnosti âR (PAD COI MS) 

i) Odhad poãtu zemfiel˘ch v dÛsledku – a pfiímé 

souvislosti se - zneuÏívání(m) drog 

(PAD COI MORT)

j) Odhad nákladÛ o‰etfiování vybran˘ch 

somatick˘ch komplikací drogov˘ch závislostí 

(PAD COI SSC) 

k) Anal˘za nákladÛ rodin pacientÛ/klientÛ 

v léãebném procesu (PAD COI COF)

l) Náklady Celní správy (PAD COI COLL) 

m) Drogová morbidita (nemocnost) a náklady 

sociálního systému (PAD COI MORB) 

n) Náklady na v˘zkum a vzdûlávání (PAD COI RED)

5/3/3 V˘sledky

Celkem jsme identifikovali náklady, spjaté se zneuÏíváním drog v âR pro rok 1998,  v úhrnné v˘‰i 2,8 miliardy Kã. 

Z toho 2,3 mld tvofiily náklady pfiímé, 0,5 mld náklady nepfiímé.

Analogickou metodologií lze vyãíslit i personální ‰kody obûtí trestn˘ch ãinÛ, páchan˘ch v souvislosti s existencí

nezákonn˘ch drog: 1 928 995 780 Kã.
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Náklady na lékafiskou péãi, hrazenou poji‰Èovnami, a pfiifiaditelná ãást zvlá‰tní 

dotace MZ âR pro prevenci a léãbu HIV/AIDS 202 661 584 Kã

Náklady na léãbu a sluÏby, nehrazené poji‰Èovnami 106 259 774 Kã

Transakãní náklady poji‰Èovenského a zdravotního systému 14 959 888 Kã

Náklady na specifickou primární prevenci 64 130 614 Kã

Náklady na práci Policie âR 1 238 740 724 Kã

Náklady na státní zastupitelství 90 096 565 Kã

Náklady na soudní moc 87 579 979 Kã

Náklady na vûzeÀství 468 809 858 Kã

Boj proti podloudnictví 26 767 250 Kã

Náklady rodin 20 017 790 Kã

P¤ÍMÉ NÁKLADY CELKEM 2 320 024 026 Kã

U‰lá produktivita v dÛsledku mortality (úmrtnosti) 131 171 672 Kã

U‰lá produktivita v dÛsledku morbidity (nemocnosti) 52 548 394 Kã

U‰lá produktivita v dÛsledku kriminálních kariér 297 838 576 Kã

U‰lá produktivita rodin 3 937 343 Kã

NEP¤ÍMÉ NÁKLADY CELKEM 485 495 985 Kã

CELKEM V·ECHNY TYPY NÁKLADÒ 2 805 520 011 Kã
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10,6% u‰lá produktivita– kriminální kariéry

4,7% u‰lá produktivita – mortalita (úmrtnost)

82% prosazování práva

0,7% náklady rodin

2,3% specifická prim. prevence (vã. pfiíspûvku pro HS)

0,5% transakãní náklady (nemocenské a zdravotní poji‰tûní

1% transakãní náklady (nemocenské a zdravotní poji‰tûní

0,1% u‰lá produktivita – rodiny

11,0% morbidita (nemocnost)

68,2% prosazování práva

1,9% u‰lá produktivita – morbidita (nemocnost)

1% náklady rodin
3% specifická prim. prevence (vã. pfiíspûvku pro HS + spec. aparát st. správy)

13% morbidita (nemocnost)

Spoleãenské náklady na zneuÏívání drog v âR 1998

(2,8 mld Kã) – souhrnn˘ proporãní graf

Pfiímé spoleãenské náklady (2,3 mld Kã)  

na zneuÏívání drog v âR 1998
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28 srovnateln˘ s Velkou Británií a Nûmeckem
29 virové zánûty jater typu B a C
30 zánût srdeãní v˘stelky
31 ‰kodliv˘m pÛsobkem
32 214 vûznûn˘ch/100.000 obyvatel v roce 1998 (VûzeÀská sluÏba âeské republiky, 1999); to je míra trestnosti v zemích Západní a Stfiední Evropy s pfiehledem
nejvy‰‰í – o polovinu vy‰‰í neÏ u druhého v pofiadí (Polsko)

V¯ZKUMNÁ METODOLOGIE5

Ná‰ v˘sledek ve v˘‰i 2,8 mld Kã pfiedstavuje 0,20%

hrubého domácího produktu (HDP), coÏ je podíl,

kter˘ dobfie odpovídá obdobn˘m zahraniãním studi-

ím z devadesát˘ch let. Pfii pouÏití stejné metodologie

se z hodnot kolem 0,2% HDP vymykají pouze americ-

ké studie z devadesát˘ch let (Rice, 1990); to hlavní au-

tor mezinárodních smûrnic vysvûtluje skuteãností, Ïe

prevalence (problémového) uÏívání drog je v USA nej-

vy‰‰í na svûtû (Single, Robson, Xie, & Rehm, 1998);

dal‰í vysvûtlení nabízí tamní extrémnû vysoké (a ná-

kladné) zapojení trestnû-právních sloÏek do fie‰ení

drogové problematiky.

Jist˘m pfiekvapením je distribuce námi zji‰tûn˘ch ná-

kladÛ. Pfiímé náklady v˘znamnû pfievy‰ují náklady

nepfiímé, zatímco v zahraniãních studiích b˘vají ty-

to dva typy vyrovnány aÏ mírnû posunuty ve pro-

spûch nákladÛ nepfiím˘ch (Single et al., 1998).

Tento fakt je ale dobfie vysvûtliteln˘ nûkolika okol-

nostmi, vypl˘vajícími z v˘raznû pozdûj‰ího (1990

oproti 1965-1970 v ostatních zemích) otevfiení na-

‰í drogové scény okolnímu svûtu a mezinárodnímu

obchodu a z nûj vypl˘vajícího (nedávného) nástupu

nového typu ‰ífiení zneuÏívání drog a souvisejících

problémÛ:

– prevalence (problémového) uÏívání je v âR (cca

0,5%) ve srovnání s USA, Kanadou a Austrálií (kolem 2,2%)

nízká; v evropském kontextu pfiedstavuje prÛmûr28

– ve spektru zneuÏívan˘ch drog hraje v roce 1998

je‰tû pomûrnû malou roli heroin, povaÏovan˘ za zdra-

votnû i sociálnû nejvíce devastujcí nelegální drogu

– vzhledem ke krátké dobû endemického ‰ífiení

zneuÏívání nelegálních drog na na‰em území je rela-

tivnû nízká i drogová úmrtnost; s tím zfietelnû souvisí

jak nízk˘ poãet sekundárních drogov˘ch úmrtí (kdy da-

ná onemocnûní mají povahu onemocnûní chronick˘ch

a jako taková vedou k úmrtí v del‰ím ãasovém období),

tak i do znaãné míry úspû‰né a vãasné nasazení opat-

fiení typu sniÏování ‰kod (harm reduction)

– prevalence HIV/AIDS v obecné populaci i popu-

laci uÏivatelÛ nezákonn˘ch drog je v âR ve srovnání se

svûtovou situací mimofiádnû nízká; ve srovnání se

Západní  Evropou, Austrálií  i Severní Amerikou je v âR

v˘znamnû niÏ‰í také seroprevalence (promofienost) o-

bou typÛ parenterálních hepatitid29; to beze zbytku

platí i o (pravostranné) infekãní endokarditidû30, kte-

rá je v âR vyvolávána v˘raznû ménû agresivním a-

gens31 neÏ v Západní Evropû, Americe nebo Austrálii

Jinou vysvûtlující skuteãností je vysok˘ podíl pfiím˘ch

nákladÛ sektoru prosazování práva, odpovídající vy-

soké mífie trestnosti32 na‰eho právního systému.

Lze tedy uzavfiít, Ïe na‰e v˘sledky dobfie odráÏejí situ-

aci âeské republiky v roce 1998 a mohou b˘t v tomto

smyslu interpretovány.

Nepfiímé spoleãenské náklady (0,5 mld Kã) 

na zneuÏívání drog v âR 1998

1% rodiny

61% kriminální kariéry

11% morbidita (nemocnost)

27% mortalita (úmrtnost)



Spoleãenské náklady na zneuÏívání nelegálních drog ãinily v roce 1998 v âeské republice 2,8 mld Kã. To

reprezentuje 0,20% hrubého domácího produktu (HDP), resp. 281 Kã na kaÏdého ãlena spoleãnosti. Jin˘m

vyjádfiením v˘sledku je prÛmûrn˘ náklad spoleãnosti na jednoho problémového uÏivatele ve v˘‰i 74 814 Kã.

5/3/4 Závûr



5/4/1 Úvod do problematiky – vysvûtlení pojmÛ

Kvalitativní anal˘za (dále jen QA) zahrnuje ‰iroké

spektrum uÏit˘ch typÛ v˘zkumu. Jde o takové v˘-

zkumné strategie a metody33, které nedosahují (ãi

jen v omezené mífie) v˘sledkÛ prostfiednictvím sta-

tistick˘ch procedur nebo jin˘ch zpÛsobÛ kvantifika-

ce. V souãasné dobû se jich celosvûtovû s v˘hodou

a stále extenzivnûji pouÏívá v humanitních i v mnoha

pfiírodovûdn˘ch oborech. Kvalitativní metodologie se

stala nezbytnou souãástí komplexních anal˘z, zamûfie-

n˘ch na spoleãenské jevy a procesy (vefiejné zdravot-

nictví, epidemiologie, politologie, atd.).34

Jednou z dÛleÏit˘ch forem aplikace QA je její kom-

binace s kvantitativní metodologií, která probíhá

dvûma zpÛsoby: kvalitativní údaje se mohou pouÏít

pro ilustraci nebo vyjasnûní kvantitativnû odvozen˘ch

závûrÛ; zároveÀ lze za dodrÏení potfiebn˘ch procedur

kvantifikovat v˘sledky kvalitativního (typicky napfi. de-

mografického) prÛzkumu.

Obû tyto kombinace jsou vyuÏity v rámci studie PAD.

V˘zkumn˘ projekt PAD byl pÛvodnû navrÏen jako

studie vyuÏívající pfiedev‰ím kvantifikujících metod.

Samotné zafiazení kvalitativní studie bylo navrÏeno su-

pervizním t˘mem School of Criminal Justice, Florida

State University, pfiijato V˘zkumn˘m t˘mem a fiádnû

schváleno Radou PAD.

Základními cíly tfií kvalitativních studií projektu PAD bylo:

a) Zajistit data potfiebná pro kvantitativní anal˘-

zy, která nemají jin˘ zdroj

b) Na úrovni pfiípadov˘ch studií dokladovat rÛzné

modelové situace aplikace zákona 

c) Poskytnout interpretaãní báze v˘sledkÛm kvan-

titativních anal˘z

d) „Podbarvit", doplnit a „oÏivit" v˘sledky kvanti-

tativních anal˘z 
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5 / 4 Kvalitativní anal˘za (PAD QA) 

(Miovsk˘ et al., 2001)

33 jako je strukturované a semistrukturované interview, ohniskové diskuse, zúãastnûné pozorování, kvalifikovan˘ odhad apod.. pro bliÏ‰í orientaci viz (WHO, UNI-
CEF, UNAIDS, & UNDCP, 1998)
34 jak dokládá napfi. existence zvlá‰tních v˘borÛ pro kvalitativní v˘zkum v rámci mezinárodních institucí (EMCDDA, WHO, OSN atd.)
35 pro potfieby PAD QA to byly skupiny: (1) Experimentátofii; (2) Rekreaãní  uÏivatelé drog; (3) Dlouhodobí uÏivatelé drog se vzorcem uÏívání, pfiesahujícím rámec
rekreaãního charakteru; (4) TûÏcí dlouhodobí uÏivatelé vyuÏívající sluÏeb KC a streetworku; (5) TûÏcí, dlouhodobí uÏivatelé drog, nevyuÏívající Ïádn˘ch sluÏeb a pé-
ãe (6) UÏivatelé drog ve vazbû ãi v˘konu trestu
36 kaÏdá PrÛbûÏná zpráva byla pfiipomínkována a archivována.

5/4/2 Zdroje dat, metodika

Kvalitativní anal˘za v˘zkumného projektu PAD je syce-

na daty celkem ze tfií substudií (dle zohlednûné skupi-

ny participantÛ): 

– Substudie 1: Pracovníci zdravotnick˘ch a ji-

n˘ch typÛ zafiízeních poskytujících péãi a pomoc u-

ÏivatelÛm nelegálních drog. 

– Substudie 2: UÏivatelé nelegálních drog (zá-

stupci v‰ech znám˘ch skupin v populaci UD)35

– Substudie 3: Trestnû-právní ãást (krimina-

listé, vy‰etfiovatelé a soudci)

Tfii realizované substudie v rámci kvalitativní ãásti pro-

jektu probíhaly celkem v ‰esti regionech âeské repub-

liky. Tyto regiony se vzájemnû  dle úrovnû zamûstna-

nosti, prÛmûrn˘ch pfiíjmÛ a cen, dopravní dostupnosti,

kulturní a historické specifiãnosti apod. 

Regiony, které byly vybrány tak, aby zahrnovaly „typic-

ké" lokality podle stupnû závaÏnosti uÏívání drog, jeÏ

jsme identifikovali pomocí clusterové anal˘zy, zahrnu-

jí (1) Ústí nad Labem a Teplicko, (2) Praha, (3) Brno, (4)

Tfiebíãsko, (5) Olomoucko (6) Karvinsko

Pro kaÏdé ze sedmi samostatn˘ch pracovi‰È (v jednot-

liv˘ch 6 regionech a zvlá‰È pro trestnû-právní ãást,

která plnû nekopírovala popsané územní ãlenûní) byli

ustanoveni vedoucí. Tito vedoucí tvofií tzv. core team

QA PAD (dále jen CTQ), podfiízen˘ vedoucímu QA PAD

a hlavnímu koordinátorovi projektu PAD. Tento t˘m se

scházel minimálnû jednou za 2 mûsíce, v pfiípadû po-

tfieby ãastûji. Ze schÛzek CTQ byly pofiizovány zápisy,

které jsou archivovány. Zápisy regionálních v˘zkum-

n˘ch t˘mÛ a jimi získaná data byla postupována ke

zpracování do prÛbûÏn˘ch zpráv za QA PAD. Na konci

kaÏdé fáze v˘zkumu, byla vypracována PrÛbûÏná zprá-

va36, která byla po následném pfiipomínkování a kon-

trole ãleny CTQ postupována dále konzultantÛm a o-

ponentÛm a poté Radû PAD a zadavateli studie –

Meziresortní protidrogové komisi vlády âR.

Celkem bylo provedeno:

– v rámci substudie1: 12 ohniskov˘ch (fokus-

ních) skupin a 2 interview

– v rámci substudie 2: 165 interview

– v rámci substudie 3: 40 interview a sekun-

dární anal˘za materiálu (Analytick˘ a legislativní

odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství, 2000).

Extenzivní popis v˘zkumné metodologie, procesu re-

dukce dat a vlastní anal˘zy obsahuje Podrobná v˘-

zkumná zpráva (Miovsk˘ et al., 2001). V uvedeném

materiálu je také podrobnû popsán popis kvantifikace

nûkter˘ch kvalitativních dat, pouÏit˘ch v jin˘ch sub-

studiích PAD – pfiedev‰ím v Prevalenãním odhadu (PAD

PREV) a Anal˘ze nákladÛ a v˘nosÛ (PAD CBA).

5/4/3 Souhrn v˘sledkÛ

Kvalitativní dopady zavedeného zákona lze rozdûlit na

dvû oblasti: dopady pfiímé (tedy pouÏívání jeho usta-

novení v praxi) a dopady nepfiímé (tedy zmûny spole-

ãenského povûdomí, vnímání drogového problému a u-

ÏivatelÛ drog atd.).

5/4/3/1 Dopady pfiímé

V rovinû pfiím˘ch dopadÛ (tedy konkrétního uplat-

Àovaní pfiedmûtného ustanovení) nebyl v kvalitativ-

ní anal˘ze PAD zji‰tûn Ïádn˘ v˘znamn˘ dopad, kte-

r˘ by byl verifikován více neÏ jednou skupinou

primárních pramenÛ dat; napfiíã v‰emi skupinami se

naopak objevuje popfiení tûchto dopadÛ:

– pracovníci zafiízení léãby a sluÏeb neudávají

Ïádn˘ pozitivní dopad na svou práci; objevují se zpro-

stfiedkované informace o sníÏení záchytnosti zafiízení

pro mlad‰í vûkové kohorty uÏivatelÛ nelegálních drog;

zároveÀ je udáván nulov˘ dopad na atraktivitu zafiíze-

ní u klientÛ vûkovû star‰ích

– uÏivatelé nepopisují Ïádn˘ dopad na své chová-

ní a vzorce uÏívání (nebo dokonce pfiíklon k abstinen-

ci) u sebe sama ani ve svém okolí; star‰í uÏivatelé u-

dávají niÏ‰í náv‰tûvnost zafiízení mlad‰ími roãníky, je
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ale otázkou, zda nejde o v˘raz rivality mezi „veterány"

scény a „nováãky," ktefií ohroÏují jejich sociální status

v této subkultufie; nováãci jsou totiÏ „veterány" pova-

Ïováni za nositele vy‰‰í komercionalizace drogové scé-

ny, kterou „veteráni" vnímají jednoznaãnû negativnû

– orgány, ãinné v trestním fiízení, vnímají dopady

znaãnû rozporuplnû a nemoÏná je triangulace (verifi-

kace/validizace) dat jiÏ jen uvnitfi této skupiny:

– malá ãást kriminalistÛ udává vyuÏívání

trestnosti drÏení drog pro vlastní potfiebu pro získání

vy‰‰í „ochoty“ uÏivatelÛ nelegálních drog ke svûdectví

pfii prokazování závaÏnûj‰í drogové kriminality a/nebo

udání (potvrzeno nûkolika uÏivateli nelegálních drog);

z anal˘zy Nejvy‰‰ího státního zastupitelství

(Analytick˘ a legislativní odbor Nejvy‰‰ího státního

zastupitelství, 2000) ale vypl˘vá, Ïe státními zastupi-

teli jsou taková svûdectví na podkladû soudní praxe

vnímána jako nepouÏitelná

– zhruba polovina vy‰etfiovatelÛ vnímá za-

vedení zmínûné trestnosti jako moÏnost, jak stíhat

„malodealery, ktefií nejsou zároveÀ uÏivateli;" nejsou

ale schopni nebo ochotni takové vyuÏívání novelizace

doloÏit pfiíklady; druhá polovina vy‰etfiovatelÛ takové

vyuÏívání ve shodû s názorem státních zástupcÛ

a soudcÛ popírá

5/4/3/2 Dopady nepfiímé

Tato oblast je mnohem komplexnûj‰í; hybatelem

zmûn je nikoliv vlastní zákon, ale zv˘‰ená mediali-

zace drogové problematiky v dobû pfiedloÏení nove-

lizací a diskuse o nich. DÛkazem  je, Ïe nastartová-

ní v‰ech popsan˘ch zmûn udávají participanti ve

v‰ech skupinách do let 1997-98:

– personál zafiízení léãby a sluÏeb pro uÏivatele

nelegálních drog vnímá státní úfiedníky a zástupce po-

litické scény jako ostfie rozdûlené v otázce kriminaliza-

ce drÏení drog pro vlastní potfiebu („liberálové" versus

„represionisti") a udává neexistenci „zlatého stfiedu" –

aniÏ by bylo jasné, jak má b˘t tento kompromisní ná-

zor charakterizován

– personál zafiízení a uÏivatelé nelegálních drog

shodnû uvádûjí zv˘‰enou obtíÏnost zaji‰tûní základní

somatické péãe pro sociálnû a zdravotnû devastované

uÏivatele nelegálních drog v bûÏn˘ch zdravotnick˘ch

zafiízeních, kde b˘vají odmítáni

– uÏivatelé konopn˘ch drog masivnû zanechali

venkovního pûstování marihuany pro vlastní potfiebu

nebo pro úzkou skupinu pfiátel (tedy jednání, které by-

lo trestné jiÏ pfied zavedením novelizace (!)) a pfiechá-

zejí z men‰í ãásti k „indoor" pûstování v improvizova-

n˘ch bytov˘ch podmínkách; ve vût‰í mífie se stávají

zákazníky ãerného trhu, kter˘ neustále nab˘vá na ob-

jemu;  u prodávan˘ch produktÛ se zvy‰uje obsah úãin-

né látky

– v‰echny tfii skupiny (personál, uÏivatelé, trest-

nû-právní) shodnû udávají zvy‰ující se prolínání trhÛ

s jednotliv˘mi drogami – pfiedev‰ím konopn˘ch s více

rizikov˘mi drogami

– zajímav˘ je postoj dlouhodob˘ch uÏivatelÛ tvr-

d˘ch drog, ktefií vnímají zavedení zákona jednoznaãnû

negativnû a pfiejí si, aby dopadal nikoliv na uÏivatele,

ale na dealery, aniÏ by si pfiipustili, Ïe pfii distribuci

men‰ích mnoÏství drog se z pohledu zákona sami de-

alery stávají; tak velmi nekonzistentnû pfiejímají postoj

vût‰inové spoleãnosti

– zneuÏívání zákonné moci ze strany Police âR

k naru‰ování práce zafiízení sluÏeb a léãby bylo sice za-

chyceno, je ale hodnoceno jako netypick˘ exces, i kdyÏ

v dané lokalitû (Olomoucko) podle pracovníkÛ zafiízení

s velmi negativními následky

Pozitivní dopady trestnosti drÏení drog ve smyslu signifikantní zmûny chování v kterékoliv z participant-

sk˘ch skupin nebyly prokázány. 

Dopady byly popsány ve smyslu posunu ve spoleãenském vûdomí, kter˘ pfiedcházel zavedení trestnosti dr-

Ïení nelegálních drog pro vlastní potfiebu do praxe a dokonce i schválení pfiíslu‰ného návrhu (duben 1998).

Projevily se zejména prohloubením sociální stigmatizace v‰ech zkouman˘ch skupin uÏivatelÛ drog (od ex-

perimentátorÛ s konopn˘mi drogami po veterány scény tzv. „tvrd˘ch" drog) a stále se stupÀujícím prolíná-

ním trhÛ se v‰emi typy drog.

5/4/3/3 Závûr
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5/4/4 V˘sledky substudií: 

5/4/4/1 SUBSTUDIE „PERSONÁL ZA¤ÍZENÍ LÉâBY A SLUÎEB"

Personál zafiízení léãby a péãe o uÏivatele nezákon-

n˘ch drog ve v‰ech regionech vnímá velmi v˘razn ,̆

dlouhodob˘ trend nárÛstu zneuÏívání heroinu, a to

jak mezi nov˘mi klienty jednotliv˘ch zafiízení, tak

v podobû pfiechodu od uÏívání pervitinu na heroin ãi

jejich vzájemného kombinování, které v‰ak nakonec

rovnûÏ vede (díky mnohem v˘raznûj‰ím abstinenã-

ním pfiíznakÛm) k primárnímu heroinismu.

Mezi lety 1998-9 do‰lo k v˘raznému zesílení prode-

je marihuany a ha‰i‰e za komerãnû v˘hodné ceny.

Personál zafiízení to spojuje s dopady zákona, vyjádfie-

n˘ ve stírání rozdílÛ mezi jednotliv˘mi drogami („v‰e

se dává do jednoho pytle"). To se podle nich projevu-

je i na ãerném trhu, kde dochází k prolínání rÛzn˘ch

drog (marihuana se prodává spolu s pervitinem a he-

roinem, pfiíp. dal‰ími drogami).

Komercionalizaci na drogovém trhu (a jeho „odosob-

nûní," zavedení tvrd‰ího pfiístupu a pravidel) personál

dává do souvislosti s obecn˘m trendem spoleãnosti.

Stejnû – jako odraz celospoleãenského trendu – je vní-

mán pfiesun od velk˘ch drogov˘ch otevfien˘ch scén

(„trÏi‰È") k sofistikovanûj‰ím metodám prodeje (sra-

zy na pfiedem mobilním telefonem domluven˘ch fre-

kventovan˘ch místech s bleskovou transakcí).

Rozdíly v cenû a kvalitû podle personálu zafiízení slu-

Ïeb a léãby klienty jednoznaãnû motivují k nákupu co

nejvût‰ích mnoÏství drogy (ãím men‰í mnoÏství naku-

pují, tím nev˘hodnûj‰í je pomûr mezi proklamovanou

a skuteãnou vahou; rozkolísanûj‰í je téÏ kvalita drogy).

Dopady úspû‰n˘ch policejních akcí (podle §187)

vnímá personál pfiedev‰ím jako krátkodobé zhor‰e-

ní dostupnosti drog na otevfien˘ch trzích a s tím

související zv˘‰ení v˘skytu rizikového chování mezi

klienty. V men‰ích mûstech jsme zaznamenali izolo-

vané pfiípady pokusÛ o vyuÏívání nízkoprahov˘ch

zafiízení ke sledování a zat˘kání klientÛ. V‰ude, kde

k tomu do‰lo, byla zásadním zpÛsobem ohroÏena dÛ-

vûryhodnost zafiízení, poklesl poãet v˘mûn injekãního

náãiní, náv‰tûvnost atd. V regionu Olomoucka, kde ty-

to pokusy mûly v první polovinû roku 1999 systema-

tiãtûj‰í podobu, podle personálu pfiíslu‰ného zafiízení

s tímto v˘vojem koreluje v˘razné zv˘‰ení incidence vi-

rové hepatitidy B a C mezi injekãními uÏivateli, které

nastalo po zhruba 6-9 mûsících od tûchto incidentÛ.

Konflikty s policií jsou nejv˘raznûj‰í na úrovní stre-

etworku, ménû na úrovni nízkoprahov˘ch kontaktních

center. Zafiízení s vy‰‰ím prahem (stacionáfie, absti-

nenãnû orientované programy a zafiízení) problémy

s policií nezaznamenávají. Nejkonfliktnûj‰í se z toho-

to úhlu shodnû ve v‰ech regionech jeví mûstské po-

licie, ménû jiÏ pfiíslu‰níci Policie âR.

Zafiízení udávají zlep‰ení péãe o somatick˘ stav kli-

entÛ spolu s mírn˘m nárÛstem problémÛ, spojen˘ch

se zvládáním virov˘ch hepatitid B a C.

Profesní skupina zab˘vající se léãbou a poskytová-

ním sluÏeb UD se domnívá, Ïe v posledních 3-4 le-

tech dochází k postupné radikalizaci postojÛ ve

spoleãnosti vzhledem k tématu uÏívání drog a ze-

jména pak k jejich uÏivatelÛm. Tuto radikalizaci

vnímají nejv˘znamnûji ve tfiech rovinách:

a) Na politické úrovni dochází k stále v˘raznûj-

‰ímu prosazování politick˘ch opatfiení a krokÛ, kte-

ré jen velmi zfiídka respektují odborné stanovisko

a zku‰enosti z praxe. Drogy se tak stávají stále více o-

tázkou politick˘ch a nikoli odborn˘ch diskusí.

b) Na úrovni státních úfiedníkÛ a institucí do-

chází k v˘raznému diferencování dvou skupin úfied-

níkÛ. Participanti je vnímají jako radikální kfiídla

stojící proti sobû a zastávající vÛãi drogám opaãná

stanoviska („represionisti versus liberálové"). Bez o-

hledu na obsah tûchto stanovisek je v˘znamn˘m upo-

zornûním, Ïe participanti vnímají jako nebezpeãnou

skuteãnost úbytek „neutrálních úfiedníkÛ" a stál˘ pro-

ces radikalizace obou skupin.   

c) Paralelnû s radikalizací úfiedníkÛ participan-

ti poukazují na stále více se mnoÏící pfiípady uÏiva-

telÛ nelegálních drog (dále UD), ktefií se setkávají

s negativními reakcemi zdravotnického personálu se

specializací mimo terapii závislostí. Dle participantÛ

se zdá, Ïe zdravotníci podléhají celospoleãenskému

trendu podobn˘m zpÛsobem jako obû pfiede‰lé skupi-

ny, ov‰em zásadní rozdíl je ve skuteãnosti, Ïe jejich po-

stoje ovlivÀují zásadním zpÛsobem chování k UD v pfií-

mém kontaktu a jak se zdá, je tento zpÛsob zcela

kontraproduktivní. O tom svûdãí mnoÏící se problémy

(respektive nárÛst tûchto pfiípadÛ) s o‰etfiením u spe-

cialistÛ, ãi nepfiátelské jednání zdravotnického perso-

nálu v lÛÏkov˘ch zafiízeních nejrÛznûj‰ího typu. 

START
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37 s vy‰‰ím obsahem psychotropní látky (THC, delta-9-tetrohydrocannabinol)

V¯ZKUMNÁ METODOLOGIE5
5/4/4/1/1 Zmûna zákona z pohledu poskytovatelÛ

léãby a sluÏeb

Na pfiímou otázku na názor vlivu zákona na klienty

se participanti prakticky jednoznaãnû shodli na v˘-

kladu, Ïe zákon nejvíce zasáhl nejmlad‰í skupinu u-

ÏivatelÛ do 18-20 let. Ti dnes podle personálu zafií-

zení a sluÏeb o uÏivatele nelegálních drog do Ïádného

zafiízení „jen tak" nepfiijdou, protoÏe mají strach ze

stigmatizace a dopadu v pfiípadû, Ïe by se to dozvûdûl

nûkdo z jejich sociálního prostfiedí (které mívají v tom-

to vûku je‰tû relativnû zachovalé). Klienti tak údajnû

pfiicházejí znatelnû pozdûji – aÏ v dobû, kdy jsou jejich

problémy spojené s uÏíváním drog natolik v˘razné, Ïe

je nedokáÏí zvládnout. 

Naopak star‰í klientela na zákon prakticky nerea-

guje a je jí zcela lhostejn˘ – mnozí pr˘ ani nevûdí

o jeho existenci a kdyÏ ano, tak neznají obsah.

Ov‰em stejnû jsou k nûmu indiferentní, a fiíkají Ïe jich

se „tyhle hry" net˘kají. 

5/4/4/2 SUBSTUDIE „UÎIVATELÉ"

Pravidelní uÏivatelé konopn˘ch drog udávají zvy‰u-

jící se v˘skyt ha‰i‰e a potentnûj‰ích37 odrÛd mari-

huany na ãerném trhu. To spojují s ústupem od ven-

kovního pûstování marihuany pro vlastní potfiebu,

nárÛstem ménû rizikového, ale nákladnûj‰ího pûstová-

ní v domácích malopûstírnách (napfi. ve formû osvûtle-

né skfiínû v bûÏném bytû) a s pokraãující komercionali-

zací trhu, související se setrval˘m rÛstem poptávky

a ústupem od samopûstitelství. V˘znamné je téÏ

stále ãastûj‰í prolínání trhu s tzv. „mûkk˘mi" a „tvr-

d˘mi" drogami – tedy stav, kdy na jednom místû –

pfiípadnû od jednoho dealera – je moÏno koupit ce-

lé spektrum nezákonn˘ch drog. Zatímco star‰í uÏiva-

telé konopn˘ch drog ãasto setrvávají u zásobení vlast-

ním pûstitelstvím, pfiípadnû v rámci sobûstaãné úzké

skupiny, mlad‰í uÏivatelé bûÏnû akceptují standardní

komerãní mechanismy a pfiispívají tak k rozrÛstání tr-

hu s konopn˘mi drogami.

UÏivatelé vysoce rizikov˘ch (tzv. „tvrd˘ch") drog u-

dávají stále ãastûj‰í pfiechod od uÏívání pervitinu

k heroinu a stále vy‰‰í poãet nov˘ch uÏivatelÛ, kte-

fií svou drogovou kariéru zahájili pfiímo heroinem.

V tomto trendu je zaznamenateln˘ pfiedstih Prahy

a Severních âech (1997-8) pfied ostatními zkouman˘-

mi regiony (Brno 1999, Severní a Stfiední Morava

1999-2000). V‰echna interview implicitnû obsahují

údaje o stále vy‰‰í nerovnováze na trhu ve prospûch

heroinu a o stále ãastûj‰ích policejních zásazích

proti domácím pervitinov˘m „laboratofiím," které

ústí v krátkodobé v˘kyvy v „kvalitû" (ãistotû) této dro-

gy na lokálním trhu a tak paradoxnû „podporují hero-

in," u nûhoÏ je produkãní fáze obchodního fietûzce zce-

la mimo dosah policejních opatfiení a trÏní pyramida je

mnohem organizovanûj‰í a lépe chránûná. 

U zku‰enûj‰ích uÏivatelÛ (a souãasnû dealerÛ) jsme

se setkali s názorem, Ïe pfiizpÛsobování cen heroinu

(bûÏná denní dávka je zhruba stejnû drahá jako

denní dávka pervitinu) mûlo prvoplánov˘ charakter

a od samého zaãátku se jedná o co nejvût‰í potla-

ãení domácí produkce pervitinu a plo‰né stimulová-

ní pfiechodu z této drogy právû na heroin.

Nic ze získan˘ch údajÛ nenasvûdãuje sniÏování po-

ptávky. Odebraná interview nasvûdãují spí‰e stále ma-

sivnûj‰ímu pfiílivu mlad‰ích (do 18-20 let) uÏivatelÛ na

scénu „tvrd˘ch drog", ktefií ménû vyuÏívají nabídky slu-

Ïeb a péãe. 

Zaznamenali jsme jasn˘ trend staÏení rekreaãních

(ne-závisl˘ch, ne-problémov˘ch) uÏivatelÛ z kon-

taktu se zafiízeními, která do té doby nav‰tûvovali,

a to zejména v men‰ích mûstech. Tito uÏivatelé v in-

terview jako dÛvod udávají obavu z kontaktu s policí

a následnou sociální stigmatizací. 

UÏivatelé pervitinu udávají postupné zhor‰ování do-

stupnosti suroviny pro v˘robu této amfetaminové

drogy, které je fie‰eno pfiechodem na jiné typy lékÛ

(Modafen® místo Solutanu®), z nichÏ se extrahuje e-

fedrin resp. pseudoefedrin.

Trh je zcela ovládán mobilními telefony. Obvykle se

pfiíslu‰ná telefonní ãísla získávají od jin˘ch uÏivatelÛ.

To vyvolává ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech (masivní sou-

ãasná v˘mûna telefonních karet dealery) krátkodobé

v˘kyvy na trhu.

Jednou ze základních zmûn na trhu je tlak dealerÛ

k odbûru vût‰ího mnoÏství drog najednou; ãím vût‰í

mnoÏství uÏivatel drog zakoupí, tím v˘hodnûj‰í je cena

a ãistota zakoupené látky; také hmotnost se blíÏí úst-

ní dohodû v˘raznûji neÏ v pfiípadû odbûru men‰ích

mnoÏství. Dealefii ãasto odmítají men‰í mnoÏství vÛ-

bec prodávat; logick˘m krokem uÏivatelÛ pak je ku-

mulace penûÏních prostfiedkÛ od znám˘ch, zakoupení

vût‰ího mnoÏství a jeho rozdûlení na men‰í dávky

a následná distribuce; tak dochází ze strany dealerÛ

k tlaku na vsunutí dal‰ího ãlánku fietûzce mezi nû
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a ulici, kde jsou nejzranitelnûj‰í – vlastnû k v˘robû

dal‰í vrstvy „malodealerÛ." Tento proces, kter˘ byl na

ãeské drogové scénû vÏdy pfiítomn ,̆ se v˘znamnû zv˘-

raznil kolem let 1997-8, a to ve v‰ech zkouman˘ch re-

gionech.

Dostupnost nelegálních drog ve vûznicích je niÏ‰í

neÏ na svobodû, jejich pfiítomnost je ale participan-

ty popisována jako bûÏn˘ jev, nad nímÏ se nikdo ne-

pozastavuje. Kromû propa‰ovaného nebo uvnitfi za-

fiízení pro v˘kon trestu vyrobeného alkoholu jsou

nejãastûji zneuÏívána psychotropní léãiva, v˘jimkou

ale podle participantÛ není ani pervitin; ceny se po-

hybují mezi 5-10násobkem pouliãní ceny, za hlavní

zdroj je povaÏován personál zafiízení pro v˘kon tre-

stu a pa‰ování v zásilkách.

O‰etfiení u lékafie je pro somaticky a sociálnû zde-

vastovanûj‰í UD (splÀující klasick˘ mediální obraz

„feÈáka") obecnû stále vût‰ím problémem. U prak-

tick˘ch lékafiÛ i u specialistÛ jsou ve vût‰inû pfiípadÛ

odmítáni a nejãastûji se tak i v oblasti somatick˘ch

problémÛ léãí v prÛbûhu pobytÛ na detoxifikaãních

jednotkách ãi v jin˘ch zafiízeních nebo jim nízkopra-

hová centra zaji‰Èují o‰etfiení u lékafie, kter˘ je ocho-

ten ke spolupráci. DÛleÏit˘m zji‰tûním bylo, Ïe se

70% UD (ze skupiny tûÏk˘ch dlouhodob˘ch uÏiva-

telÛ) domnívá, Ïe se za poslední 4 roky odmítav˘

postoj lékafiÛ roz‰ífiil a setkávají se s ním ãastûji,

neÏ dfiíve.

V˘znamn˘m zdrojem pfiíjmu, nutného pro financo-

vání návyku, je pro problémové uÏivatele drog kro-

mû malodealingu pfiedev‰ím drobná majetková kri-

minalita. Nejvût‰ím odbyti‰tûm kradeného zboÏí jsou

sítû bazarÛ a zastaváren, velmi roz‰ífiené jsou krádeÏe

„na zakázku." Nejvy‰‰í zaznamenanou v˘kupní cenou

bylo 70% bûÏné „obchodní" ceny (vybraná luxusní au-

torádia), za standard je ale povaÏováno 30-40%.

V souvislosti s nov˘m zákonn˘m opatfiením jsme

neshledali v této oblasti Ïádn˘ch zmûn, které by

mohly mít nûjakou souvislost – s v˘jimkou jevu (roz‰í-

fieného ale  i pfied novelizací), Ïe policie pfii neúspûchu

v prokázání trestné ãinnosti u tûÏk˘ch dlouhodob˘ch

uÏivatelÛ sahá k tomu, Ïe UD snadnûji prokáÏe drob-

nou trestnou ãinnost a stíhání je tak zahájeno v sou-

vislosti s ní a nikoli uÏíváním ãi distribucí drog – a to

i pfiesto, Ïe uÏívání drog je u obÏalovan˘ch zcela evi-

dentní a policie o nûm má i dostatek informací (ov‰em

nikoli na úrovni dÛkazu pouÏitelného u soudu).

5/4/4/2/1 Zmûna zákona a její dopad z pohledu 

uÏivatelÛ

Podle sebecharakterizujících v˘rokÛ vût‰í ãásti sku-

piny uÏivatelÛ konopn˘ch produktÛ nedo‰lo k zá-

sadním zmûnám jejich chování. Pfiitom jsme zjistili,

Ïe zhruba polovina z tûch samopûstitelÛ, ktefií byli

participanty na‰eho v˘zkumu, pfiestala v posledních

dvou letech s pûstováním konopí. Druhou zásadní

zmûnou je to, Ïe okolo 50-60% uÏivatelÛ této skupiny

se snaÏí, aby u sebe nikdy nemûli více neÏ jednu nebo

dvû marihuanové cigarety. Pokud potfiebují bûhem

krat‰ího ãasového úseku (t˘den) vût‰í mnoÏství, chodí

si nakoupit. Jednoznaãnû se zde objevila souvislost

s tlakem ze strany zákona, zpÛsobujícím men‰í mnoÏ-

ství drogy, které u sebe nebo doma uÏivatel konopí má.

To jej nutí mít nûjakého stálého „dodavatele" z fiad ka-

marádÛ, nebo (ãastûji) si drogu chodí nakupovat.

Tento jev znamená jednoznaãné posílení pozice de-

alera na trhu a zv˘‰ení rizika, Ïe pfii kontaktu s ním

dojde k nabídce jiné drogy na úkor dfiíve mnohem roz-

‰ífienûj‰ího samopûstitelství resp. neobchodní distribu-

ce ve skupinách, která b˘vala mimo hl. m. Prahu pra-

vidlem. 

Obecnû jsou mezi uÏivateli konopí známé kauzy t˘ka-

jící se pûstování, distribuce i drÏení drogy pro vlastní

potfiebu. UÏivatelé produktÛ konopí patfií do skupi-

ny, která „drogové kauzy" ve sdûlovacích prostfied-

cích sleduje mnohem dÛkladnûji neÏ uÏivatelé tzv.

„tvrd˘ch" drog, coÏ souvisí s jejich obvykle vy‰‰ím

spoleãensk˘m statutem. Zdá se, Ïe tyto (medializova-

né) pfiípady pÛsobí odstra‰ujícím zpÛsobem – nikoli

v‰ak ve smyslu zanechání uÏívání, ale ve smyslu vût-

‰í obezfietnosti a dÛmyslnûj‰ích zpÛsobÛ jak elimi-

novat ãi sníÏit riziko odhalení.

Îivotní styl a pfiístup jak k zákonÛm, tak k jak˘mkoli ji-

n˘m omezením a k „nepfiíjemn˘m vûcem" zásadním

zpÛsobem formuje pfiístup uÏivatelÛ drog i k novému

zákonu. Zfiejmû nejv˘stiÏnûji svÛj názor za skupinu

tûÏk˘ch a dlouhodob˘ch UD shrnul jeden z partici-

pantÛ (protokol 338): „…nûjak˘ zákony mû nezajímají, já

si dûlám, co chcu, úplnû na to seru…mû zajímá akorát pes,

mafiky, ty drogy, ten debilní chlast a cigáro si zapálím, trávu

a to je v‰echno… já jenom tak jezdím… Brno, Praha, PlzeÀ…

(…) … do Ostravy moc né, tam jsem byl jenom párkrát, tam

je chudej kraj a blbû se tam Ïebrá… na Ïebrání je nejlep‰í ta

PlzeÀ a Praha a nejhor‰í policajti jsou v Brnû… hlavnû mûst-

ská (policie), státní ani ne, a ti co jsou na nádraÏí, protoÏe

maj mal˘ okruh… Ale to vÏdycky záleÏí, co to je za ãlovûka…" 
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Velmi paradoxní byl postoj ãásti tûÏk˘ch dlouhodo-

b˘ch uÏivatelÛ UD, ktefií novelizaci zákona zásadnû

odsoudili, ale pfiitom dodávali, Ïe si myslí, Ïe vÛãi

nim samotn˘ch (uÏivatelÛm) je velmi diskriminující,

a Ïe by mûl mnohem více a tvrdûji postihovat dea-

lery. Je aÏ nepochopitelné, jak v˘raznû tato póza a spí-

‰e celospoleãensky roz‰ífien˘ postoj zaãínají pfiebírat

i samotní uÏivatelé. Nejen Ïe velká ãást z nich je nu-

cena sama drogy prodávat a je tím pádem v kategorii

dealerÛ také, ale pfiedev‰ím se bez dealerÛ nemohou

obejít, neboÈ dne‰ní trh jiÏ není samozásobiteln˘ tak,

jak jej známe z minulého reÏimu, a to plo‰nû po celé

republice.

V nûkolika interview s UD se vyskytly údaje o „v˘-

mûnû" nestíhání za drÏení nelegálních drog pro o-

sobní potfiebu za svûdectví nebo za udání proti

dodavatelÛm, kterou udûlali s Policií âR. O této

skuteãnosti v‰ak vypovídali spí‰e zdrÏenlivû, protoÏe je

v jejich sociálním prostfiedí povaÏována za neetickou.

Mnohem ãastûj‰í byly poukazy na to, Ïe se takového

jednání dopustil nûkdo z jejich okolí. 

Nezávislé údaje od více uÏivatelÛ (které se vzájem-

nû doplÀují a potvrzují) dokládají, Ïe vyuÏívání ne-

legálních forem nátlaku (násilí pfii v˘slechu), stejnû

jako nabízení spolupráce (informace za nev‰ímavost

policie k drÏení a prodeji), aÏ po prodej zabaven˘ch

drog, které nebyly fiádnû zniãeny, nejsou nijak oje-

dinûl˘m jevem.

5/4/4/3 SUBSTUDIE „TRESTNù-PRÁVNÍ SEKTOR"

5/4/4/3/1 Policie âR

Této skupiny se zmûna legislativy dotkla nejcitelnûji

a jako jediná ji v interview popisuje naprosto pravidel-

nû sama, bez vyzvání.

Pfii hodnocení zmûn na drogové scénû si kriminalisté

nejvíce v‰ímají rozmachu obchodu s léky a registru-

jí ústup pervitinové scény ve prospûch scény heroi-

nové. Dokladované zmûny v dostupnosti surovin pro

v˘robu pervitinu se promítají také ve zji‰tûn˘ch zmû-

nách a v trendech ve v˘robû. ObtíÏnost získávání ãisté-

ho efedrinu a lépe kontrolovaná oblast v˘deje

Solutanu® vyvolává tlak na hledání nov˘ch moÏností.

Mezi nimi se jako vstupní surovina objevil pfiedev‰ím

Modafen®. Dochází ke zmûnám v prodejních strategi-

ích. S nástupem mobilních telefonÛ a nov˘ch ope-

rátorÛ a tedy se zv˘‰enou dostupností této techno-

logie je prodej drog dynamiãtûj‰í a obtíÏnûji

sledovateln .̆ 

Zmûny t˘kající se drogové legislativy identifikované

osloven˘mi participanty nejsou vnímány jednotnû

a mezi osloven˘mi panuje neshoda v hodnocení pfií-

nosÛ nového zákona.

Podobnû je tomu také u hodnocení dopadu noveli-

zace zákona na drogovou scénu. Participanti nepopi-

sují Ïádné v˘razné zmûny v chování osob pohybujících

se na otevfiené drogové scénû, které by nastaly pfiijetím

novely zákona.

V‰eobecnû je participanty z fiad Policie âR udávána

stále vût‰í neochota uÏivatelÛ svûdãit v drogov˘ch

kauzách; dÛvody vidí ve zdlouhavém procesu fiízení

a v obavách z komplikací, které v dÛsledku svûdecké

v˘povûdi mohou svûdkÛm vzniknout.

V souvislosti s objasÀováním trestné ãinnosti souvise-

jící s drogov˘mi delikty nûktefií kriminalisté vyuÏívají

pfiedvolávání a v˘povûdí v souvislosti s §187a k tomu,

aby jejich prostfiednictvím získali v˘povûdi a svûdectví

t˘kající se dealerství – v˘mûnou za „neodstíhání"

trestného ãinu podle §187a tr. zák. 

Setkali jsme se s velice zajímav˘m v˘rokem doklá-

dajícím, Ïe nûkteré osoby nejsou postihovány vzhle-

dem k mnoÏství látky, které mají ve vlastní drÏbû,

ale vzhledem ke kontextu moÏnosti poskytnutí dÛ-

kazních vypovûdí ãi materiálÛ, t˘kajících se  potírání

trestné ãinnosti vy‰‰ích ãlánkÛ hierarchizované pro-

dejního fietûzce drog. ZáleÏí tedy pfieváÏnû na osob-

nosti kriminalisty, jak˘m zpÛsobem se svûdeck˘mi v˘-

povûìmi pracuje. (protokol 23) „KdyÏ má nûkdo nûco

u sebe, tak to mÛÏe zafungovat jako podpÛrnej argu-

ment pro to, aby vám fiek’, co chcete. Proto fiíkám, Ïe

jsem za to nikdy nikoho neodstíhal. To znamená – do-

stane se mi do rukou klient, kterej má u sebe nûjak˘

mnoÏství, aÈ uÏ na pfiestupek nebo na trestnej ãin, to je

‰umák... ale mnû nejde o nic jin˘ho, neÏ abych mûl v˘-

povûì na dealera. Bude‰ mluvit? Nebude‰? naznaãuje,

jak klientovi ukazuje drogu... ProtoÏe bliÏ‰í ko‰ile neÏ

kabát. Proã on by mûl bejt obvinûnej, kdyÏ nemusí? Je

docela dobfie moÏn ,̆ Ïe pokud bychom se nedohodli,

tak bych moÏná toho zákona vyuÏil... K takov˘mu pfií-

padu je‰tû nedo‰lo... Ale to se bavíme na akademick˘

rovinû, je‰tû k tomuhletomu lámání chleba nedo‰lo…

(…). To znamená, jestliÏe já budu mít na dealera 20 v˘-

povûdí a z toho 4 vod mladistvejch, tak to, Ïe ve chvíli,

kdy ho seberem, má u sebe 20 psaníãek heráku, tak to

je… Jenom kdyÏ si vezmete ty sazby, u nás se to ani ne-

sãítá, tak to není vo niãem. Za ty mladistv˘ má 8 aÏ 12

let a za to, Ïe má u sebe to psaníãko heráku má asi ko-

lik, já nevim, do roka?" Zákon tak dává do rukou ope-



38 V této souvislosti je nutno upozornit, Ïe pojmy, vyuÏívané v policejních statistikách nelze beze zbytku ztotoÏnit s obsahem tûchto pojmÛ dle teorie práva resp. trestního zákona.
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rativních sloÏek policie znaãné moÏnosti a prostor

(protokol 1): „Tudletu moÏnost nám tento nov˘ zákon

dal do ruky... a my ji v pfiípadû potfieby jsme schopni vy-

uÏít... i kdyÏ pfiipou‰tím, Ïe asi není úplnû zákonná. Je to

sv˘m zpÛsobem tro‰iãku vydírání."

Kontakty s informátory jsou postaveny na v˘hod-

nosti spolupráce pro obû strany; pfii otázce, jak˘m

zpÛsobem tato spolupráce funguje, respondent odpo-

vûdûl (protokol 26): „To mÛÏe spoãívat na vzájemn˘ch

sympatiích, nebo Ïe za vás obãas nûkde nûco zaplatím,

nebo Ïe vám budu pfiehlíÏet nûjakou trestnou ãinnost,

coÏ je samozfiejmû nejãastûj‰í." Toto tvrzení odpovídá

zji‰tûním a plnû potvrzuje v˘sledky substudie s uÏiva-

teli drog, ktefií udávají, Ïe u spolupracujících uÏivatelÛ

ãi dealerÛ dochází k „pfiehlíÏení" trestné ãinnosti (pro-

tokol 26): „... pokud by to nebylo na bázi pfiehlíÏení

trestn˘ ãinnosti, coÏ se samozfiejmû nesmí, tak to je

právnû kryt .̆ ProtoÏe jestli je mi nûkdo sympatick˘

a obãas mi nûco fiekne, proã ne – a jestli já ho obãas po-

zvu na pivo, taky proã ne…."

Nûktefií z respondentÛ se zmínili také o neoficiál-

ním hodnocení v˘sledkÛ práce, tzv. ãárkovém systé-

mu (protokol 23): „KdyÏ fieknete ãárkov˘ systém, tak

v‰ichni vám fieknou, Ïe oficiálnû neexistuje... Oficiálnû

ne, neoficiálnû ano." 

Dal‰ím dÛleÏit˘m tématem byla oblast policejních

statistik. Z nûkolika interview je patrná snaha vy‰-

‰ích sloÏek Policie âR po umûlém sníÏení obrazu kri-

minality ve statistikách. (protokol 26): „A díky tomu,

Ïe ty statistick˘ pohledy na objasÀování drogov˘ trest-

n˘ ãinnosti  se stále mûní a stále zpfiísÀujou, tak dfiív

nám brali ve statistice kaÏd˘ prokazateln˘ pfiípad pro-

deje, ty ãísla byly astronomick .̆ Pak se najelo na

systém, Ïe se to bralo u kaÏdého takzvaného po‰koze-

ného – já to slovo pouÏívám velmi nerad, protoÏe ten

ãlovûk si to dûlá dobrovolnû, Ïe jo – po mûsících. To

znamená, kdyÏ ten distributor mûl 10 odbûratelÛ

a v‰em jim dával 10 mûsícÛ, tak to bylo 100 skutkÛ. Pak

se to zpfiísnilo dál, tlakem na sníÏení nápadu, Ïe uÏ je-

nom co odbûratel, to kus. Ale je jedno kolikrát, jak dlou-

ho a tak. A ten tlak smûfiuje k tomu, Ïe nám budou moÏ-

ná brát jenom co distributora, po kuse." Policie tedy

nadále nevykazuje poãet zji‰tûn˘ch útokÛ na objekt

zájmu, chránûn˘ spoleãností (v tomto pfiípadû zá-

jmu na omezování nebezpeãí pro lidské Ïivoty

a zdraví, které vznikají poÏíváním OPL), ale je jiÏ vy-

kazován pouze poãet trestn˘ch ãinÛ jako takov˘ch

bez ohledu na poãet útokÛ spáchan˘ch jedním pa-

chatelem. Takto konstruované statistiky nejsou

schopny postihnout v˘voj kriminality ani v jednot-

liv˘ch regionech, stávají se bezcenn˘mi a nemohou

slouÏit k relevantním kriminologick˘m závûrÛm,

které by mohly vydatnû prospût také aplikaãní

praxi.38

Hypotéza t˘kající se zv˘‰ení cen po novelizaci tzv.

drogového zákona se ani na základû v˘povûdí kri-

minalistÛ a vy‰etfiovatelÛ nepotvrdila. Cena drog zÛ-

stává stejná, mûní se pouze krátkodobû v závislosti na

dostupnosti tûchto látek v urãit˘ch lokalitách, coÏ ne-

ní pfiím˘m dÛsledkem v˘‰e zmiÀovaného zákona. 

Z hlediska vûkové struktury osob uÏívajících drogy, do-

chází k v˘razn˘m posunÛm smûrem ke sníÏení vûkové

hranice (protokol 13): „... v poslední dobû pfiib˘vá zá-

visl˘ch od 13ti let. Vlastnû se setkáváme i s nezletilce-

ma (myslí osoby mlad‰í 15 let – pozn.tazatele), kter˘

drogy zaãínaj uÏívat..." (Protokol 21): „ Tlaãí se to k vû-

ku 14,15 let" (Protokol 24): „... uÏ i osoby pod 15 let..." 

Z hlediska práce vy‰etfiovatelÛ se co do zmûny, sou-

visející s pfiijetím nového zákona, objevují dva typy

protichÛdn˘ch, zhruba stejnû ãasto zastoupen˘ch

názorÛ. První se vyslovuje tak, Ïe efekt dopadu no-

vého zákona povaÏují za zanedbateln ,̆ druh˘m po-

hledem je, Ïe novela usnadÀuje policejní práci (pro-

tokol 23): „... dovoluje... nám to postihovat lidi, kter˘

sice my víme, Ïe oni se hájej tím, Ïe oni jsou závislí, oni

tu dávku potfiebujou, musí jí mít u sebe. To je sice

v‰echno pûkn ,̆ ale ten dealer anebo  ten malinkej di-

stributorek vlastnû vÏdycky mûl u sebe jenom pár t˘

drogy a tu potom prodával dál, takÏe tam je reálnej

pfiedpoklad, Ïe má-li tu drogu ve vût‰ím mnoÏství, tak

uÏ jí nemá jen pro sebe..." (Protokol 22): „... myslím Ïe...

policie získala dobr˘ nástroj k potírání toho nejniÏ‰ího

dealingu, tím nemyslím uÏivatelÛ, ale tûch nejniÏ‰ích

vrstev, které vlastnû dûlají to nejhor‰í, sami neberou,

ale prodávají." ZaráÏejícím faktem zÛstává, Ïe partici-

panti, zastupující tuto názorovou skupinu, nebyli

schopni ãi ochotni ani na pfiímou v˘zvu svÛj náhled

dokumentovat Ïádn˘m konkrétním pfiípadem.

5/4/4/3/2 Soudci

Obecnû v této skupinû pfievaÏuje názor, Ïe zmûna

byla nutná a zaplnila legislativní mezeru.

Objevil se v‰ak i názor, Ïe stávající právní úprava

není zrovna ‰Èastná zejména z dÛvodu absence roz-

li‰ení mezi uÏivateli a potaÏmo i „distributory" tzv.
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mûkk˘ch drog, zejména marihuany. Soudci zdÛraz-

Àují nutnost individuálního pfiístupu.

Za velmi podstatné lze oznaãit to, Ïe se soudci aÏ na

jednu v˘jimku shodují v názoru, Ïe slibované zlep-

‰ení a zefektivnûní postihu dealerÛ, spojované se

zavedením §187a, se nesplnilo a Ïe v této oblasti

Ïádnou zásadní zmûnu ãi zlep‰ení nezaznamenali.

Objevil se taktéÏ naprosto negativní názor na zaãlenû-

ní §187a do na‰eho trestního fiádu s poukazem na to,

Ïe pro boj proti drogám je v tomto smyslu postaãující

§187 tr. zák. 

Názory na neurãitost termínu „mnoÏství vût‰í neÏ

malé" se pohybovaly od nutnosti potfieby toto

mnoÏství stanovit aÏ po souhlas s takto neurãitou

úpravou. DÛleÏitá je poznámka jedné ze soudkyÀ, kte-

rá se dotkla problému posuzování dávky nutné pro o-

sobní potfiebu závislého. Zjevnû si tak uvûdomuje, Ïe je

problematické jednak urãit kolik drogy konkrétnû ta-

kov˘ ãlovûk potfiebuje a dále pak, Ïe potfiebuje-li dáv-

ku v urãitém mnoÏství, pak pokud má pro sebe na nû-

kolik dní – stejnû pfiekroãí tabulkové mnoÏství. 

Objevil se zajímav˘ názor, Ïe s ohledem na nerozli-

‰ení tzv. „mûkk˘ch" a „tvrd˘ch" drog a nerozli‰ení

zpÛsobÛ distribuce v rámci skutkové podstaty §187

je ‰kála a v˘‰e trestÛ nedostateãnû diferencovaná,

coÏ pfiiná‰í problémy zejm. v pfiípadech kufiákÛ mari-

huany, kdy pfiedání byÈ jediné cigarety je posuzováno

dle ust. §187 tr. zák.

Participanti upozorÀovali na fakt, Ïe s ohledem na

shora uvedenou chybnou diferenciaci soudy ãasto

vyuÏívají ust. § 40 odst. 1 tr. zák., tedy tzv. institu-

tu mimofiádného sníÏení trestu odnûtí svobody.

Tohoto ustanovení lze vyuÏít, má-li soud vzhledem

k okolnostem pfiípadu nebo vzhledem k pomûrÛm pa-

chatele za to, Ïe by pouÏití trestní sazby odnûtí svobo-

dy stanovené trestním zákonem bylo pro pachatele

nepfiimûfienû pfiísné a Ïe úãelu trestu lze dosáhnout

i trestem krat‰ího trvání.

Velmi zajímavé bylo sdûlení participantky, Ïe policie

má zjevnû o pachatelích drogov˘ch trestn˘ch ãinÛ

povûdomost, pouÏívá je jako svûdky, ale evidentnû

nezasahuje, neboÈ tyto pfiípady se pfied soud nedo-

stanou. Zfietelnû se tak potvrzuje, Ïe kriminální po-

licie zfiejmû má ãasto dostatek informací a pfiesto

není trestní fiízení zahájeno – u tûch uÏivatelÛ, kte-

fií spolupracují a dodávají informace (protokol 40):

„…. má svÛj okruh lidí, které ta kriminální policie i zná.

Já jsem ãasto tyhle lidi vysl˘chala jako svûdky, takÏe

jsem se na kriminální policii obrátila a oni pfiesnû vûdû-

li, ano tenhle ten vafiiã bydlí tam a tam a on je doma

mezi pátou a ‰estou a jinak tam není…"

DÛraz byl kladen zejména na citlivost soudce pfii

posuzování tzv. materiální stránky tr. ãinu, tj. ne-

bezpeãnosti trestného ãinu pro spoleãnost. (Protokol

36): „Od toho je ten soudce soudcem, aby mohl rozvá-

Ïit, zda tento pfiípad, kter˘ nese uÏ v‰echny formální

znaky tr. ãinu od dÛvodÛ ryze materiálních, protoÏe jde

o bagatelní mnoÏství… tak vÏdycky je moÏnost pfies tu

materiální stránku tr. ãinu, fiíct ne, tohleto je‰tû tr. ãin

není. To si myslím, Ïe je tedy v˘hoda toho materiálního

a formálního pojetí, byÈ je nám nûkdy jaksi vyãítána."

Pfievládl tedy názor, Ïe soudci dokáÏou s danou ‰ká-

lou trestÛ pracovat. Soudci se taktéÏ shodují na nut-

nosti pfiísného postihu dealingu, naopak jsou ve svém

postoji umírnûnûj‰í ve vztahu k uÏivatelÛm drog jako

takov˘m (protokol 34): „Pokud by ‰lo o dealery, tak

jsem pro pfiísné tresty, pokud zÛstane ustanovení to no-

vé, to 187a, tak potom je to velk˘ problém trestat nûko-

ho, kdo není dealer, ale nakonec je to on sám, kdo si ni-

ãí zdraví a svou osobnost." Ve sv˘ch odpovûdích se

v‰ak v‰ichni soudci a soudkynû vyhnuli komentáfii

posuzování kombinace obojího, tedy kdy uÏivatel

drogy je nucen sám prodávat, aby si vÛbec vydûlal

na drogu, nechce-li páchat jinou trestnou ãinnost. 

Aplikace drogové novely také pfiinutila mnohé

soudce k úvahám o otázce liberalizace marihuany

(protokol 34): „... teda postihovat prokazatelnû dealery,

tam vidím problém, nevidím problém v marihuanû. Ne

teda tak velk˘ problém. Samozfiejmû je otázka, jestli

povolit, nepovolit mûkké drogy." (Participantka tazateli

sdûlila, Ïe má povûdomost o tom, Ïe její dûti na zákla-

dû vlastního vyjádfiení mají zku‰enost s marihuanou.) 

Nûktefií participanti se pfiímo vyjádfiili v tom smys-

lu, Ïe rozli‰ení drog na tzv. mûkké a tvrdé bude nut-

né. Za velmi podstatn˘ povaÏujeme fakt, Ïe soudci re-

lativnû velmi do hloubky pfiem˘‰lí nad riziky spojen˘mi

s uÏíváním drog a jsou si vûdomi toho, Ïe mezi droga-

mi existují propastné rozdíly v oblasti zdravotních

a sociálních rizik, které se nepromítají do roviny rizik

právních  (protokol 35): „… a myslím, Ïe i ten seznam

látek by mohl b˘t udûlanej tro‰ku jinak… dejme tomu

fiíct, co je v seznamu „a", v seznamu „b" a podle toho to

posuzovat. A to by muselo bejt ve vûtû právní (rozumûj

popis skutkové podstaty). Eventuelnû pro tento druh

drog, mûkkejch drog, vymezit jin˘ ustanovení."



39 pokyn obecné povahy NSZ byl vydán aÏ v roce 2000 pod ã. 6/2000 a v zásadû se shoduje s opraven˘mi „policejními tabulkami"
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5/4/4/3/3/1 Zvlá‰tní zpráva o poznatcích k aplikaci

novely trestního zákona ã. 112/1998 Sb., zejména

skutkové podstaty trestného ãinu podle §187a trest-

ního zákona (zpracováno analytick˘m a legislativním

odborem NSZ dne 13.4.2000, 1 Spr 169/2000)

5/4/4/3/3/1/1 Hodnocení ãetnosti drogov˘ch 

trestn˘ch ãinÛ

V roce 1999 se prozatím nesplnil pfiedpoklad, Ïe zave-

dení nové skutkové podstaty tr. ãiny dle ust. §187a tr.

zák. povede k neúmûrné kriminalizaci mlad˘ch lidí, ex-

perimentátorÛ a prvotrestan˘ch. Nelze v‰ak vylouãit,

Ïe k nárÛstu stíhan˘ch, Ïalovan˘ch, popfi. odsouzen˘ch

pro tr. ãin. dle §187a tr. zák. je‰tû dojde.

Shora uvedené prognóze by mohl nasvûdãovat alar-

mující trend v˘voje u skutkové podstaty tr. ãinu podle

§187 tr. zák. 

Je také moÏno pfiedpokládat, Ïe jen díky velice libe-

rálnímu postoji police nedo‰lo k extrémnímu vze-

stupu trestné ãinnosti dle citovaného ustanovení,

urãitou roli sehrála nepochybnû masivní kampaÀ ve

sdûlovacích prostfiedcích a cílevûdomé zamûfiení

ãinnosti Policie âR v souvislosti s vydáním závazné-

ho pokynu policejního prezidenta ã. 39/1998, jehoÏ

pfiílohu tvofiila tabulka s orientaãnímu mnoÏství OPL

se zfietelem na postiÏitelné mnoÏství a druh drogy.

5/4/4/3/3/1/2 Aplikaãní problémy ve vztahu 

k ust. §187a tr. zák.

Pfii posuzování naplnûní formálních znakÛ skutkové

podstaty trestného ãinu podle ust. §187a odst 1 tr. zák.

dochází zjevnû ke zcela rozpornému v˘kladu ve vtahu

ke znaku „mnoÏství vût‰í neÏ malé". Vût‰inou se pfii ne-

dostatku jiné sjednocující úpravy ãi judikatury vychází

z tabulky, která tvofií pfiílohu pokynu policejního prezi-

denta ã. 39/1998.39 Objevují se nicménû i my‰lenky

o individuálním pfiístupu ke kaÏdé konkrétní vûci; vy-

skytují se v‰ak zcela rozdílná pojetí.

Pfii individuálním posouzení mnoÏství omamn˘ch

a psychotropních látek (dále jen OPL) je povaÏováno za

mnoÏství vût‰í neÏ malé takové mnoÏství OPL, které

vzhledem k osobû pachatele, a jeho eventuální závis-

losti na tûchto látkách, pfiesahuje denní dávku, neboÈ

jde o mnoÏství, které pfievy‰uje mnoÏství OPL, jeÏ oso-

by takové látky zneuÏívající bûÏnû pfiechovávají. 

Aplikace ustanovení §187a odst. 1 tr. zák. praxi pÛ-

sobí závaÏné obtíÏe. I kdyÏ jde o úpravu skutkové

5/4/4/3/3 Státní zástupci 

(Struãn˘ v˘tah z materiálÛ poskytnut˘ch Nejvy‰‰ím

státním zastupitelstvím âR ve vûci drogov˘ch trest-

n˘ch ãinÛ)

V rámci PAD QA bylo pÛvodnû plánováno odebrání

nejménû 10-ti interview se státními zástupci, ktefií

se ve své praxi setkali s obÏalobou ve vûci drogo-

v˘ch tr. ãinÛ (tj. dle ust. §§187 aÏ 188a tr. zák.) s dÛ-

razem na novou skutkovou podstatu dle ust. §187a tr.

zák. S ohledem na prÛtahy ve vûci pfii poskytování spo-

lupráce se státními zastupitelstvími ze strany

Nejvy‰‰ího státního zastupitelství âR (dále jen „NSZ"),

bylo posléze z ãasov˘ch i personálních dÛvodÛ od

tohoto zámûru upu‰tûno.

Podstatnou ãástí interview mûlo b˘t hodnocení ãasové

nároãnosti drogov˘ch kauz státními zástupci pro úãe-

ly COI PAD. Po získání souhlasu NSZ s odebráním in-

terview byl navázán kontakt s nûkter˘mi státními zá-

stupci, ktefií byly ochotni zodpovûdût otázku t˘kající se

ãasové nároãnosti. S ohledem na zmûnu metodologie

v rámci COI PAD v‰ak byl odbûr tûchto interview po

konzultaci se supervizory zastaven.

Pro získání úplnûj‰ího obrazu o stíhání drogov˘ch

trestn˘ch ãinÛ proto byly vyuÏity:

1. Zvlá‰tní zpráva o poznatcích k aplikaci novely

trestního zákona ã. 112/1998 Sb., zejména skutkové

podstaty trestného ãinu podle §187a trestního zákona

(zpracováno analytick˘m a legislativním odborem NSZ

dne 13.4.2000, 1 Spr 169/2000) – referenãní rok 1999

2. V˘pis ze zprávy NSZ o ãinnosti státního zastupi-

telství v roce 2000, poskytnut˘ dne 16. 5. 2001 fie‰ite-

lÛm projektu PAD prostfiednictvím sekr. Meziresortní

protidrogové komise Úfiadu vlády âR – referenãní rok 2000

S ohledem na skuteãnost, Ïe shora citované materiály

nemají totoÏnou strukturu, je podán struãn˘ pfiehled

o jejich obsahu pro kaÏdou zprávu zvlá‰È. Je tfieba zdÛ-

raznit, Ïe v˘roky ze zpráv NSZ nebyly nijak obsaho-

vû pozmûnûny.
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V¯ZKUMNÁ METODOLOGIE5
5/4/4/3/3/2 V˘pis ze zprávy NSZ o ãinnosti stát-

ního zastupitelství v roce 2000, poskytnutá dne

16.5.2001 fie‰itelÛm projektu PAD prostfiednictvím

Meziresortní protidrogové komise pfii Úfiadu vlády âR

5/4/4/3/3/2/1 Hodnocení ãetnosti drogov˘ch 

trestn˘ch ãinÛ

Dle zprávy NSZ se poãet osob stíhan˘ch i obÏalova-

n˘ch pro trestn˘ ãin nedovolené v˘roby a drÏení OPL

podle §187 tr. zák. v roce 2000 zv˘‰il a dosáhl nej-

vy‰‰ích hodnot za posledních deset let. Je nesporné,

Ïe âeská republika prochází „drogov˘m boomem".

K nejvy‰‰ímu nárÛstu do‰lo u trestného ãinu nedovo-

lené v˘roby a drÏení OPL podle §188 tr. zák, kdyÏ pro

nûj bylo stíháno i obÏalováno nejvíce osob za posled-

ních deset let.

Zv˘‰il se i poãet osob stíhan˘ch a obÏalovan˘ch pro

trestn˘ ãin nedovolené v˘roby a drÏení OPL  dle ust.

§187a tr. zák. Toto zv˘‰ení neodpovídá katastrofic-

k˘m scénáfiÛm. Absolutní poãty stíhan˘ch i Ïalova-

n˘ch osob tvofií pfiibliÏnû 10 aÏ 15 % hodnoty tohoto

ukazatele u nejãetnûj‰ího ukazatele drogového tr. ãinu

dle ust. §187 tr. zák.

Pokles byl zaznamenán toliko u trestného ãinu ‰ífie-

ní toxikomanie dle ust. §188a tr. zák., kde se v‰ak

jednalo o pokles velmi nev˘razn ,̆ kter˘ navíc násle-

doval po období neustálého vzestupu poãtu stíhan˘ch

i Ïalovan˘ch osob.

5/4/4/3/3/2/2 Dokazování drogov˘ch deliktÛ

Ve velké vût‰inû pfiípadÛ fie‰í státní zastupitelství

pfiípady, kdy svûdci jsou konzumenty drogy, ze stra-

ny obhajoby je namítána jejich nevûrohodnost pro

tuto skuteãnost a moÏnost naru‰ení objektivity vní-

mání apod. Du‰ení zdraví a nenaru‰enost vnímání

rozhodujících svûdkÛ tak musí b˘t znalecky posuzo-

vány, coÏ znaãnû prodluÏuje a prodraÏuje fiízení.

Obvinûní z drogov˘ch tr. ãinÛ jsou svûdky zpravidla u-

svûdãováni v fiízení pfied sdûlením obvinûní, av‰ak ti po

tomto úkonu svou v˘povûì zmûní a odmítají konkrét-

ního pachatele oznaãit, ãi vyuÏívají oprávnûní dle ust.

§100 odst. 2 tr. fiádu a odpírají vypovídat.

Pfii odhalování závaÏné drogové kriminality se vyskytly

problémy v souvislosti s nasazením operativnû pátra-

cích prostfiedkÛ. Obhajoba se snaÏí zpochybnit ãinnost

pfiíslu‰n˘ch policejních orgánÛ s poukazem na skuteã-

nost, Ïe trestná ãinnost byla vyprovokována policií.

NSZ pfiipravuje k této otázce v˘kladové stanovisko.

podstaty tr. ãinu, kter˘ nevykazuje zvlá‰È v˘razn˘

stupeÀ spoleãenské nebezpeãnosti, pfiesto jde o ú-

pravu neúmûrnû nákladnou, komplikovanou a z fia-

dy dÛvodÛ navíc rozpornou. V této souvislosti je nut-

no poukázat na obtíÏ spojené s dokazováním

závaÏnûj‰í trestné ãinnosti, kdy dfiíve svûdci se nyní

stali potencionálními pachateli a nemusí tedy v dané

vûci vypovídat.

5/4/4/3/3/1/3 Hodnocení efektivity novely tr. záko-

na, provedené zák.ã. 112/1998 Sb.

Novela nepfiinesla Ïádoucí efekt ani ve vztahu k o-

statním skutkov˘m podstatám drogov˘ch trestn˘ch

ãinÛ. U trestn˘ch ãinÛ podle §187 a §188 tr. zák. není

zaji‰tûna náleÏitá provázanost základních a kvalifiko-

van˘ch skutkov˘ch podstat, chybí také návaznost

trestních sazeb.

Novela vede aÏ k absurdním dÛsledkÛm, kdy na jedné

stranû neumoÏÀuje odpovídajícím zpÛsobem postih-

nout závaÏné pfiípady napfi. zvlá‰È rozsáhl˘ch drogo-

v˘ch zásilek, na druhé stranû k uplatnûní zásady soud-

ní individualizace trestu je nezbytné aplikovat

ustanovení §88 odst. 1 tr. zák. v tom smyslu, Ïe k o-

kolnosti podmiÀující pouÏití vy‰‰í trestní sazby se ne-

pfiihlédne i v pfiípadech, které jsou sporné, nebo se ne-

správnû aplikuje ustanovení §40 odst. 1 tr. zák.

o mimofiádném sníÏení trestu odnûtí svobody i tam,

kde to není moÏné.

Jeví se jako Ïádoucí odstranit nedostatky vypl˘vají-

cí z konstatované nedostateãné provázanosti skut-

kov˘ch podstat v §187 odst. 2, 3, 4 a §188 odst. 2,

3 tr. zák. a zvaÏovat i vût‰í rozpûtí trestních sazeb

v tûchto ustanoveních.

S ohledem na shora uvedené se jeví jako nezbytné vy-

uÏívat v‰ech stávajících alternativ trestního postihu,

resp. v‰ech forem odklonÛ v trestním fiízení.
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V¯ZKUMNÁ METODOLOGIE 5
5/4/4/3/3/2/3 Aplikaãní problémy ve vztahu 

k ust. §187a tr. zák.

Aplikaãní problémy se t˘kají jednak hledisek pfii

stanovení mnoÏství drogy, jednak poÏadavkÛ na

zkoumání du‰evního stavu obvinûného.

SloÏitost dokazování znaku „mnoÏství vût‰í neÏ

malé" nastává zejména ohlednû marihuany, zvlá‰-

tû kdyÏ ke stíhání dochází jen na základû v˘povûdí

svûdkÛ a pachatelÛ, aniÏ by se podafiilo zajistit vûcné

dÛkazy.

V souvislosti s vy‰etfiením du‰evního stavu obvinûného

byl zaznamenán pfiípad poÏadavku soudu na obligator-

ní vy‰etfiení du‰evního stavu obvinûného, aãkoli neby-

ly Ïádné dÛkazy, které by vedly k závûru, Ïe se jedná

o osobu zneuÏívající v dobû ãinu nebo pfiedtím návy-

kové látky.

Vy‰etfiovatelé nezfiídka jednání obvinûn˘ch posuzu-

jí souãasnû jak podle ustanovení §187 tr. zák., tak

podle ustanovení §187a tr. zák., pfiestoÏe jednoãin-

n˘ soubûh je u tûchto trestn˘ch ãinÛ vylouãen.

Pfii posuzování tr. ãinÛ podle §187a tr. zák. státní zá-

stupci postupují podle pokynu NSZ, kter˘m byla stano-

veny orientaãní hodnoty mnoÏství OPL. Nûkdy se v‰ak

vyskytují problémy s právní kvalifikací u marihuany,

kdy soudy neuznaly orientaãní hodnotu hmotnosti

drogy uvedené v tabulce zmínûného pokynu, aãkoli

mnoÏství zji‰tûné drogy zcela zfietelnû pfievy‰ovalo

mnoÏství uvádûné v tabulce s odkazem na to, Ïe se

jedná toliko o marihuanu a uvedly, Ïe zaji‰tûní mnoÏ-

ství nenaplÀuje znak skutkové podstaty tr. ãinu dle

§187a odst. 1 tr. zák., aniÏ by blíÏe odÛvodnily, z ãeho

v tomto smûru vycházely a vûc postoupily k projedná-

ní jako pfiestupek.

5/4/4/3/3/2/4 Aplikaãní problémy ve vztahu 

k ostatním drogov˘m tr. ãinÛm

Zásadní zpfiísnûní trestní sazby v ust. §187 odst. 3 tr.

zák. pÛsobí soudcÛm a v návrzích i státním zástupcÛm

nemalé problémy, kdyÏ i pfii opatfiení, resp. pfiedání je-

diné dávky drogy osobû mlad‰í 15-ti let, je zde trestní

sazba v rozsahu od 8 do 12 let trestu odnûtí svobody.

Nûkteré orgány ãinné v tr. fiízení, zejm. v pfiípadech di-

stribuce marihuany nedospûlé osobû, úvahou o niÏ‰ím

stupni spoleãenské nebezpeãnosti zmírnit právní po-

souzení tr. ãinu nebo v odÛvodnûn˘ch pfiípadech apli-

kovat ust. §40 odst. 1 tr. zák. o sníÏení trestu pod dol-

ní hranici tr. sazby. Tato situace zfiejmû vede k v˘razné

odli‰nosti posuzování konkrétních pfiípadÛ v rÛzn˘ch

soudní obvodech. Pfiitom by zfiejmû postaãovalo pfii-

mûfiené sníÏení dolní hranice trestní sazby.

Dal‰ím zfiejm˘m nedostatkem je neodli‰ení vûku obûti

útokÛ uveden˘ch v §188 a §188a tr. zák., tedy absen-

ce pfiísnûj‰í ustanovení pro postih pachatelÛ ve vztahu

k osobám mlad‰ím 15-ti let.

Aplikaãní problémy se t˘kají i posuzování znaku „ve

vût‰ím rozsahu", zejména u tr. ãinu dle ust. §187 tr.

zák. V pfiípadech, kdy není droga prodávána, ale daro-

vána nebo poskytována za protisluÏby, nelze vycházet

z v˘‰e prospûchu, získaného distribucí drogy.

Lze konstatovat, Ïe hodnocení NSZ je v souladu s dal‰ími posuzovan˘mi souãástmi tr. fiízení ve vûci posti-

hu drogov˘ch tr. ãinÛ, tj. Policie âR a soudÛ. V‰echny sloÏky vykazují obdobné aplikaãní problémy pfii po-

suzování a projednávání tr. ãinÛ dle ust. §187a tr. zák., pfiípadnû dal‰ích drogov˘ch deliktÛ.

5/4/4/3/3/3 Závûr

CÍL



5/5/1 Úvod do problematiky - vysvûtlení pojmÛ

Anal˘za nákladÛ a v˘nosÛ je ekonomickou evaluací,

zahrnující identifikaci, zmûfiení a ocenûní nákladÛ

a následné srovnání. Náklady a následky intervence

jsou pak porovnány, aby se tak poskytlo vodítko pro

nejlep‰í vyuÏití omezen˘ch zdrojÛ.

5/5/2 Zdroje dat, metodika:

5/5/2/1 Co pfiedstavuje v˘nosy?

V první fázi konstrukce anal˘zy nákladÛ a v˘nosÛ je

tfieba definovat, co – ekonomicky vzato – mÛÏe b˘t

v˘nosem jakékoliv intervence. V zásadû jde o:

(1) sníÏení nákladÛ (vynaloÏen˘ch zdrojÛ) na

sluÏbu, kterou jiÏ spoleãnost poskytuje

V tomto pfiípadû jde o spoleãenské náklady na zneuÏí-

vání nelegálních drog – tedy náklady, identifikované ve

studii PAD COI (viz kap. 5.3).

(2) zlep‰ení kvality existující sluÏby

Zlep‰ení kvality ãinnosti (sluÏeb) Policie âR ve smyslu

vy‰‰í objasnûnosti závaÏnûj‰í drogové kriminality40

nebo zlep‰ení odstra‰ující funkce represe nelze dost

dobfie otestovat, a to zejména vzhledem ke  zmûnû ve

vykazovací taktice Policie âR ve vûci statistiky „drogo-

v˘ch deliktÛ" (viz Kvalitativní anal˘za PAD – Policie

âR), umûle stlaãující statistick˘ ukazatel „zji‰tûn˘ch

trestn˘ch ãinÛ." Bûhem v˘zkumného období tedy do‰lo

ke zmûnû, která znemoÏnila porovnávání tohoto uka-

zatele. Stabilní trend nárÛstu zji‰tûn˘ch i stíhan˘ch

osob naopak nasvûdãuje tomu, Ïe bez ohledu na

zmûnu zákona se práce Policie – a zejména jejích
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5 / 5 Anal˘za nákladÛ a v˘nosÛ zavedení trestnosti drÏení

drog pro vlastní potfiebu v âR (PAD CBA) (Zábransk˘, 2001)

40 tedy preexistujících trestn˘ch ãinÛ
41 Pfiedstavují tedy „zneuÏivatele" drog ve smyslu  ekonomické definice zneuÏívání návykov˘ch látek (Collins & Lapsley, 1991): „ZneuÏívání drog zahrnuje jaké-
koliv uÏití nezákonné drogy, které znamená spoleãensk˘ náklad s v˘jimkou nákladu na pofiízení drogy.“          
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specializovan˘ch sloÏek - zlep‰uje kontinuálnû, pfií-

mo úmûrnû se zku‰enostmi jejich pracovníkÛ. To ji-

stû není pfiekvapením a analogii bychom na‰li ve

v‰ech oborech lidské ãinnosti.

PouÏívání §187a jako „donucovacího" prostfiedku

ke získání v˘povûdi, usvûdãující pachatele ostatních

drogov˘ch deliktÛ (zejména trestného ãinu dle u-

stanovení §187 tr. zák. – nedovolené nakládání

s OPL a pfiechovávání OPL pro jiného), které se ob-

jevuje v interview nûkolika uÏivatelÛ i policistÛ

(Miovsk˘ et al., 2001), se tedy zdá jako spí‰e mar-

ginální; i proto, Ïe podle poznatkÛ Nejvy‰‰ího státní-

ho zastupitelství (Analytick˘ a legislativní odbor

Nejvy‰‰ího státního zastupitelství, 2000) v pfiípadech,

kdy jsou tyto kauzy  dovedeny aÏ pfied soud, svûdci

„nyní vyuÏívají svého práva odmítnout vypovídat

vzhledem k tomu, Ïe i jim hrozí trestní stíhání, pfií-

padnû je proti nim jiÏ vedeno trestní fiízení pro to,

Ïe drÏeli drogu pro vlastní potfiebu" (Analytick˘ a le-

gislativní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství,

2000) a tudíÏ takto získaná v˘povûì není pro stíhání

pachatele relevantní.

Ani postoj soudcÛ nenaznaãuje nic o zjednodu‰ení

ãi zefektivnûní jejich práce v dÛsledku této legisla-

tivní zmûny (Miovsk˘ et al., 2001).

Nebylo zaznamenáno zlep‰ení práce zafiízení sluÏeb

nebo léãby pro uÏivatele drog, které by bylo moÏné

spojit s testovanou intervencí; kvalitativní anal˘za u-

kazuje spí‰e na opaãn˘ trend nebo na intaktnost tûch-

to zafiízení k zákonné zmûnû (Miovsk˘ et al., 2001). Pro

plo‰nû pozorovatelné zlep‰ení v kvalitû poskytovan˘ch

sluÏeb a léãby platí totéÏ, co u Policie âR – dochází

k nûmu díky zvy‰ujícím se zku‰enostem personálu, za-

pojení do vzdûlávacího systému a v neposlední fiadû

díky stupÀující se snaze centrálních orgánÛ prosazovat

v souvislosti s pfiidûlovan˘mi prostfiedky ovûfiení (eva-

luaci) efektivity jejich vyuÏití .

(3) poskytnutí zcela nové sluÏby (Benson &

Rasmussen, 1991)

Zavedením trestnosti drÏení nelegálních drog pro

vlastní potfiebu Ïádná nová sluÏba zavedena nebyla.

Prosazování tohoto zákona ve v‰ech ohledech spadá

do bûÏné („pfied novelizací pfiítomné") práce pfiíslu‰-

n˘ch státních orgánÛ.

Jedin˘m moÏn˘m v˘nosem tedy mÛÏe b˘t sníÏení spo-

leãensk˘ch nákladÛ, které spoleãnost v souvislosti se

zneuÏíváním nelegálních drog nese. 

Jak jsme ukázali v (Zábransk˘ et al., 2001), celkové ná-

klady spoleãnosti na zneuÏívání nelegálních drog v ro-

ce 1998 (tedy pfied pfiijetím zkoumané legislativní

zmûny) ãinily 2 805 520 011 Kã.

Vzhledem k faktu, Ïe „problémoví uÏivatelé drog" z de-

finice pfiedstavují ten díl uÏivatelÛ drog, kter˘ je nosi-

telem spoleãensk˘ch nákladÛ41, pak pfii odhadované

prevalenci problémového uÏívání nelegálních drog

v âR 37 500 osob (Mravãík & Zábransk ,̆ 2001b) ãiní

prÛmûrné spoleãenské náklady na jednoho zneuÏivate-

le nelegálních drog ve v˘‰i 74 814 Kã roãnû.

Potenciální v˘nos (benefit) intervence, zavedené s cílem zlep‰it drogov˘ problém ve spoleãnosti, pfiedsta-

vuje pfiípadná  úspora identifikovan˘ch spoleãensk˘ch nákladÛ na zneuÏívání drog. Spoleãenské náklady na

jednoho „prÛmûrného" problémového uÏivatele nezákonn˘ch drog ãiní 74 814 Kã.
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V¯ZKUMNÁ METODOLOGIE5
5/5/2/2 Náklady trestnû-právního procesu 

podle §187a

Anal˘zou Státního závûreãného úãtu pro rok 1998

a porovnáním s poznatky, získan˘mi studií PAD COI

(Zábransk˘ et al., 2001), jsme identifikovali prÛ-

mûrné náklady na jednoho zji‰tûného pachatele

„prÛmûrného trestného ãinu” v jednotliv˘ch fázích

trestnû-právního procesu:

– Policie âR: 107 616 Kã 

– Státní zastupitelství: 6 528 Kã

– Soudy: 18 923 Kã

– VûzeÀství: 197 509 Kã za rok

– Ztráta produktivity: 140 460 Kã za rok

Sekundární anal˘zou Statistick˘ch roãenek kriminality

(Ministerstvo spravedlnosti âR, 1999) a v˘stupÛ z evi-

denãnû taktického systému kriminality (Policejní prezí-

dium) jsme získali následující tabulku prosazování

§187a v prvních dvou letech platnosti novelizace:

Jako referenãní rok jsme zvolili rok 2000. DÛvod spo-

ãíval pfiedev‰ím ve faktu, Ïe rok 1999 byl rokem zavá-

dûní novelizace a rok 2000 tedy lépe odpovídá obrazu

„rutinního  prosazování" zákona. Lze pfiedpokládat, Ïe

také pfiechod pfiípadÛ z roku 1999 a do roku 2001 bu-

de reálnûji zobrazovat praxi.
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1999 % 2000 % TOTAL %

zji‰tûno osob 98 100,00% 137 100,00% 235 100,00%

vy‰etfiováno 98 100,00% 137 100,00% 235 100,00%

sdûleno obvinûní 92 93,88% 125 91,24% 217 92,34%

vyfiízeno proti osobám 137 139,80% 199 145,26% 336 142,98%

odloÏeno 7 12 19

stíháno osob 130 187 317

obÏalováno osob 115 158 273

trestní stíhání zastaveno/pfieru‰eno 15 29 44

celkem projednáváno 26 26,53% 92 67,15% 118 50,21%

odsouzeno 18 63 81

nepodmínûnû do jednoho roku 10 13 23

nepodmínûnû 1-5 let 1 11,22% 4 12,41% 5 11,91%

podmínûné odsouzení 3 30 33

pokuta 1 2 3

vefiejnû prospû‰né práce 2 6 8

jin˘ trest 1 4 5

upu‰tûno od potrestání 0 4 4

zpro‰tûno obÏaloby 0 4 4

ochranná léãba 0 3 3

++ +
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V¯ZKUMNÁ METODOLOGIE 5
Pak jsou náklady na prosazování trestnosti drÏení

drog pro vlastní potfiebu podle §187a charakterizo-

vány následující tabulkou:

Vzhledem k faktu, Ïe moÏná trestní sazba podle

§187a TZ je stanovena takto: 

„(1) Kdo bez povolení pfiechovává omamnou nebo psy-

chotropní látku nebo jed v mnoÏství vût‰ím neÏ ma-

lém, bude potrestán odnûtím svobody aÏ na dvû léta

nebo penûÏit˘m trestem.

(2) Odnûtím svobody na jeden rok aÏ na pût let bude

pachatel potrestán, spáchá-li ãin uveden˘ v odstavci 1

ve vût‰ím rozsahu"

urãili jsme na podkladû pfiípadov˘ch studií jako stfied-

ní délku uloÏeného (nepodmínûného) v˘konu trestu

odnûtí svobody podle tûchto ustanovení na 0,75 roku

(9 mûsícÛ)  a tímto koeficientem jsme vynásobili i hod-

notu pravdûpodobnosti pro poslední dvû poloÏky ta-

bulky, které se k odnûtí svobody vztahují (0,75 x 12,41%).
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POLICIE STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ TRESTNÍ SOUDY ODNùTÍ SVOBODY

sloÏka pravdûpodobnost náklad na prÛmûrného náklad na zji‰tûného

vyuÏití sloÏky zji‰tûného pachatele pachatele podle §187a

Policie 100% 107 616 Kã 107 616 Kã

Státní zastupitelství 145,26% 6 528 Kã 9 483 Kã

Soudy 67,15% 18 923 Kã 12 707 Kã

V˘kon trestu – náklady 9,31% 197 509 Kã 18 381 Kã

V˘kon trestu – u‰lá produktivita 9,31% 140 460 Kã 13 072 Kã

CELKEM 161 260 Kã

TRESTNÍ ¤ÍZENÍ
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ZPRO·TùNO/ UPU·TùNO OD 
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42 pfiestoÏe tato pravdûpodobnost do sebe vkomponovává teorii marihuany coby „vstupní drogy," která je jednoznaãnû vyvrácena; s tímto omezením je tfieba
tuto interpretaci vnímat 
43 22,77 x 2,1554806
44 tj. v âeské republice pfiedev‰ím pervitin a heroin

V¯ZKUMNÁ METODOLOGIE5

5/5/3 V˘sledky

Prost˘m porovnáním obou stran anal˘zy (pro jednoho

zji‰tûného pachatele resp. jednoho problémového uÏi-

vatele) zjistíme, Ïe 

náklady : v˘nosy 
=

161 260 Kã : 74 814 Kã 
= 

2,1554806

5/5/4 Interpretace v˘sledku 

Pro populaci problémov˘ch uÏivatelÛ pak platí: 

– pokud se na podkladû zji‰tûní pachatele jed-

noho trestného ãinu podle § 187a TZ zneuÏívání ne-

legálních drog vzdá prÛmûrnû 2,16 problémového u-

Ïivatele (zji‰tûného potenciálního pachatele v to

poãítaje), je intervence, spoãívající v zavedení trest-

nosti drÏení drog pro vlastní potfiebu, ekonomicky

neutrální – tj. kaÏdá investovaná koruna pfiiná‰í v˘-

nos jedné koruny.

Pokud bude „odstra‰ující" (deterenãní) efekt represe

v této cílové populaci vy‰‰í, bude intervence v˘nosná;

pokud bude deterenãní efekt represe v této cílové po-

pulaci niÏ‰í, bude intervence ztrátová.

Víme–li, Ïe v roce 1998 bylo na území âeské re-

publiky 853 815 obyvatel, ktefií alespoÀ jednou v Ïi-

votû uÏili nezákonnou drogu  (Centrum pro v˘zkum

vefiejného mínûní, 2001; âesk˘ statistick˘ úfiad,

1999), a Ïe v témÏe roce bylo na území âR zhruba

37 500 problémov˘ch uÏivatelÛ (v definici podle

(EMCDDA & Institute for Therapy Research,1998)),

pak pravdûpodobnost, Ïe jednorázové uÏití jakékoliv

nelegální látky42 vede k problémovému (zne)uÏívá-

ní lze vyjádfiit zlomkem 37 500 / 853 815 = 4,39%.

To znamená, Ïe z kaÏd˘ch 22,77 (opaãn˘ zlomek) zá-

stupcÛ populace, charakterizovatelné v˘rokem „uÏil a-

lespoÀ jednou v Ïivotû jakoukoliv nelegální drogu" (ce-

loÏivotní prevalence) jeden spadá do kategorie

„problémov˘ uÏivatel." 

Pak pro populaci âR platí:

– pokud na podkladû zji‰tûní jednoho pachate-

le trestného ãinu podle §187a TZ se byÈ jednorázo-

vého uÏívání nelegálních drog v budoucnu vzdá

prÛmûrnû 49,08 primárnû nezasaÏen˘ch jedincÛ43

(neuÏivatelÛ), je intervence ekonomicky neutrální.

– pokud zji‰tûním jednoho pachatele trestného

ãinu podle § 187a TZ pfieru‰íme pfiíãinn˘ fietûzec –

tedy zabráníme pfiechodu z jednorázového v problé-

mové uÏívání nejménû 49,08 jedincÛm s jednorázo-

vou zku‰eností – je intervence ekonomicky neutrální.

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

SOUDY

V¯KON TRESTU – NÁKLADY

V¯KON TRESTU – U·LÁ PRODUKTIVITA

POLICIE

0 Kã 50 000 Kã 100 000 Kã 150 000 Kã 200 000 Kã 250 000 Kã

skuteãn˘ náklad na zji‰tûného

pachatele podle § 187a

rozdíl proti potenciálnímu nákladu

(pfii plném vyuÏití dané sloÏky)

Náklady na zji‰tûného pachatele podle § 187a



V poslední fázi CBA jsme ná‰ nález konfrontovali s v˘sledky Kvalitativní studie (Miovsk˘ et al., 2001), v˘-

sledky Sekundární anal˘zy ‰kolních prÛzkumÛ (Mravãík & Zábransk ,̆ 2001a) a s v˘sledky populaãních prÛ-

zkumÛ (Centrum pro v˘zkum vefiejného mínûní, 2001). Jejich souhrny jsou obsaÏeny v tomto materiálu

v kapitolách 4/2, 5/1 a 5/4.

Zavedení trestnosti drÏení drog pro vlastní potfiebu bylo z krátkodobého
hlediska (testované dvouleté periody úãinnosti zákona) ekonomicky nev˘-
hodné a zpÛsobilo zbytné náklady, tedy pfiimûlo spoleãnost vynaloÏit pro-
stfiedky, které mohly b˘t vynaloÏeny jinak, a to v minimální  v˘‰i 161 260 Kã
na jeden Policií âR zji‰tûn˘ pfiípad podle §187a. Tato suma zahrnuje ná-
klady celého trestního procesu podle reálného vyuÏití jeho fází pfii aplika-
ci § 187a – od Policie âR po v˘kon trestu odnûtí svobody.

Deterenãní efekt na populaci problémov˘ch uÏivatelÛ, která nese spoleãenské náklady na zneuÏívání nele-

gálních drog, je prokazatelnû nulov˘ (Miovsk˘ et al., 2001). Tento názor sdílejí pfiíslu‰níci pfiedmûtné po-

pulace, sloÏky represivního aparátu i terapeuti a profesionálové z pomáhajících profesí.

Zavedení trestnosti drÏení drog pro vlastní potfiebu bylo z dlouhodobého
hlediska velmi pravdûpodobnû ekonomicky nev˘hodné.

Toto tvrzení podporují jak v˘sledky sekundární anal˘zy ‰kolních studií (Mravãík & Zábransk ,̆ 2001a), tak

rozbor vûdecké literatury, kde nelze pro prostfiedí demokratické spoleãnosti najít prÛkaz preventivního e-

fektu zavedení trestnosti natolik celospoleãensky roz‰ífieného chování, jak˘m je (jednorázové) uÏití nele-

gální drogy. 

I kdyÏ se v populaci ‰estnáctilet˘ch – a to s nejvy‰‰í pravdûpodobností je‰tû pfied zavedením § 187a – sní-

Ïil podíl  jedincÛ, ktefií mají alespoÀ jednorázovou zku‰enost s tzv. „tvrdou drogou44," procento tûch, kte-

fií vyzkou‰eli alespoÀ jednou konopnou – tzv. „mûkkou" – drogu, stále stoupá. Je‰tû prÛkaznûj‰í je trend

zvy‰ování procenta tûch, ktefií uÏívají konopí pravidelnû.

Zákonná intervence, nerozli‰ující mezi jednotliv˘mi typy nelegálních drog,
je v ekonomickém smyslu nev˘hodná.

5/5/5 Závûr
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