
Národní monitorovací 
 

4
říjen
2017

Obsah
Náš společný závazek k efektivnímu řešení a potírání 
světového problému drog
Prováděcí doporučení pro oblast snižování poptávky 
dalších souvisejících opatření, včetně prevence 
a léčby, jakož i dalších zdravotních otázek
Prováděcí doporučení pro oblast zajišťování 
dostupnosti kontrolovaných látek a přístupu k nim 
výlučně pro lékařské a vědecké účely za současného 
předcházení jejich zneužití
Prováděcí doporučení pro oblast snižování nabídky 
a dalších souvisejících opatření, efektivního vymáhání 
práva, řešení drogové kriminality a boje proti praní 
špinavých peněz a podpory justiční spolupráce
Prováděcí doporučení pro oblast „průřezových“ témat:
drogy a lidská práva, mládež, děti, ženy a komunity 
Prováděcí doporučení pro oblast „průřezových“ témat 
v rámci řešení a potírání světového problému drog: 
měnící se realita, trendy a aktuální okolnosti, nové 
a přetrvávající výzvy a hrozby, včetně nových 
psychoaktivních látek, v kontextu ustanovení 
mezinárodních úmluv v oblasti kontroly drog 
a dalších relevantních mezinárodních nástrojů 
Prováděcí doporučení pro oblast posilování 
mezinárodní spolupráce založené na principu 
společné a sdílené odpovědnosti
Prováděcí doporučení pro oblast alternativního 
rozvoje: regionální, meziregionální a mezinárodní 
spolupráce směrem k vyvážené a rozvojově 
orientované politice v oblasti kontroly drog – řešení 
socioekonomických otázek

SPolečNý závazek k efektivNímu řešeNí a PotíráNí 
Světového Problému drog
rezoluce valNého ShromážděNí oSN ze dNe 19. dubNa 2016, a/reS/S-30/1. 

Valné shromáždění OSN na svém 30. zvláštním zasedání přijalo dokument 
„Náš společný závazek k efektivnímu řešení a potírání světového 
problému drog“ jako přílohu této rezoluce. Následující text je překladem 
přílohy Náš společný závazek k efektivnímu řešení a potírání světového 
problému drog.
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Společný závazek 
k efektivnímu řešení 
a potírání světového 
problému drog
 My, vedoucí představitelé států a vlád, ministři a zástupci 

členských států, jsme se ve dnech 19.–21. dubna 2016 sešli 
v ústředí Organizace spojených národů na 30. zvláštním 
zasedání Valného shromáždění, svolaného v souladu s rezolucí 
Shromáždění č. 67/193 z 20. prosince 2012, abychom 
zhodnotili dosavadní vývoj v implementaci Politické deklarace 
a Akčního plánu o mezinárodní spolupráci vedoucí k vytvoření 
komplexní a vyvážené strategie v rámci boje proti světovému 
problému drog1, včetně posouzení dosažených výsledků 
i výzev, kterým je nutné v boji s celosvětovým drogovým 
problémem čelit, a to v rámci tří mezinárodních úmluv 
v oblasti kontroly drog a dalších relevantních nástrojů, které 
má Organizace spojených národů k dispozici.

Opětovně potvrzujeme náš závazek plnit úkoly a cíle vymezené 
ve třech mezinárodních úmluvách v oblasti kontroly drog, 
včetně zájmu o zdraví a blaho lidstva, jakož i o individuální 
a celospolečenské problémy zdravotní, sociální a bezpečnostní 
povahy, jež jsou důsledkem zneužívání omamných 
a psychotropních látek, zejména mezi dětmi a mládeží, 
a drogové kriminality, a opětovně potvrzujeme naše odhodlání 
realizovat kroky vedoucí k prevenci a léčbě zneužívání 
takových látek, jakož i k prevenci a potírání jejich 
nedovoleného pěstování, výroby, produkce a distribuce.

Ačkoliv uznáváme, že v některých oblastech bylo dosaženo 
hmatatelných výsledků, uvědomujeme si, že celosvětový 
problém drog nadále ohrožuje zdraví, bezpečnost a blaho 

1 Viz Úřední záznamy Hospodářské a sociální rady, 2009, dodatek č. 8 
(E/2009/28), kap. I, odst. C
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lidstva, a jsme proto rozhodnuti vystupňovat naše úsilí na 
úrovni jednotlivých států i v mezinárodním měřítku a dále 
posilovat mezinárodní spolupráci s cílem čelit těmto výzvám.

Opětovně potvrzujeme naše odhodlání bojovat s celosvětovým 
problémem drog a aktivně prosazovat koncept společnosti 
bez drog a přispět tak k zajištění života ve zdraví, důstojnosti
a míru, stejně jako v bezpečí a prosperitě, a současně 
potvrzujeme naše odhodlání řešit veřejnozdravotní, 
bezpečnostní a sociální problémy vyplývající z fenoménu 
zneužívání drog.

Se znepokojením zaznamenáváme, že dostupnost mezinárodně 
kontrolovaných látek pro lékařské a vědecké účely, včetně 
léků na snižování bolesti a utrpení, zůstává v mnoha zemích 
světa nadále nízká nebo nulová. Při řešení tohoto problému 
proto zdůrazňujeme potřebu zvýšit úsilí jednotlivých států 
i mezinárodní spolupráci na všech úrovních, tak aby byla 
podporována opatření, která povedou k zajištění dostupnosti 
těchto látek pro lékařské a vědecké účely v rámci národních 
legislativních systémů při současné realizaci opatření 
zabraňujícím jejich pronikání na černý trh, zneužívání 
a pašování, aby tak bylo možné naplnit záměry a cíle zmíněných 
tří mezinárodních úmluv v oblasti kontroly drog. Uznáváme, 
že celosvětový problém drog zůstává společným a sdíleným 
úkolem, k jehož řešení je třeba přistupovat komplexně 
prostřednictvím efektivní a intenzivní mezinárodní spolupráce 
a jenž vyžaduje jednotný, multidisciplinární, vzájemně posilující, 
vyvážený, vědecky podložený a komplexní přístup.

Opětovně potvrzujeme, že jsme pevně odhodláni zajistit, 
aby bylo ke všem aspektům problematiky snižování poptávky 
a s ní souvisejících opatření, snižování nabídky a souvisejících 
opatření a mezinárodní spolupráce přistupováno plně 
v souladu s účely a principy Charty Organizace spojených 
národů, mezinárodního práva a Všeobecné deklarace lidských 
práv2, při zajištění suverenity a územní celistvosti států, 

2 Rezoluce 217 A (III)

principu nevměšování se do vnitřních záležitostí států, 
veškerých lidských práv, základních svobod, přirozené 
důstojnosti všech lidí a principů rovnoprávnosti 
a vzájemného respektu mezi státy.

Zdůrazňujeme, že Jednotná úmluva o omamných látkách 
z roku 1961 ve znění Protokolu z roku 19723, Úmluva 
o psychotropních látkách z roku 19714, Úmluva OSN proti 
nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními 
látkami z roku 19885 a další relevantní mezinárodní nástroje 
jsou základním kamenem mezinárodního systému v oblasti 
kontroly drog.

Opětovně vyjadřujeme náš závazek efektivně implementovat 
ustanovení formulovaná v Politické deklaraci a Akčním plánu, 
vědomi si záměrů a cílů, které jsou v těchto dokumentech 
vymezeny, jakož i pracovat na řešení obecných problémů 
a výzev stanovených ve Společném ministerském prohlášení 
přijatém na Zasedání Komise OSN pro narkotika na vysoké 
úrovni v březnu 20146. 

Vítáme Agendu pro udržitelný rozvoj 20307 a bereme 
na vědomí, že snahy o naplňování cílů udržitelného rozvoje 
(SDG) a efektivního řešení celosvětového drogového problému 
se navzájem doplňují a vzájemně posilují.

Uznáváme, že v rámci komplexního, integrovaného  
a vyváženého přístupu k řešení a potírání světového 

3 Organizace spojených národů, sbírka smluv OSN, sv. 976, č. 14152
4 tamtéž, sv. 1019, č. 14956
5 tamtéž, sv. 1582, č. 27627
6 Společné ministerské prohlášení u příležitosti zasedání Komise OSN 
pro narkotika na vysoké úrovni v roce 2014 hodnotící implementaci 
Politické deklarace a Akčního plánu o mezinárodní spolupráci vedoucí 
k vytvoření komplexní a vyvážené strategie v rámci boje proti světo-
vému problému drog ze strany členských států (viz Úřední záznamy 
Hospodářské a sociální rady, 2014, dodatek č. 8 (E/2014/28), kap. I, 
odst. C).
7 Rezoluce 70/1

foto: www.google.cz
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problému drog je třeba se odpovídajícím způsobem 
zaměřovat na jednotlivce, rodiny, komunity i společnost 
jako celek s cílem podporovat a chránit zdraví, bezpečnost
a blaho celého lidstva.

Současně uznáváme, že je důležité, aby realizované 
protidrogové politiky a programy odpovídajícím způsobem 
reflektovaly specifika vyplývající z pohlaví a věku.

Jsme si vědomi existence přetrvávajících, nových i vznikajících 
výzev, které by měly být řešeny v souladu s mezinárodními 
úmluvami v oblasti kontroly drog, jež skýtají dostatečnou 
flexibilitu k tomu, aby jednotlivé státy mohly vytvářet 
a implementovat takové národní protidrogové politiky, 
které budou odpovídat jejich prioritám a potřebám 
a přitom nebudou v rozporu s principem společné a sdílené 
odpovědnosti a s platným mezinárodním právem. 

Opětovně potvrzujeme potřebu mobilizovat odpovídající 
prostředky potřebné k řešení a potírání světového problému 
drog a vyzýváme k navýšení pomoci rozvojovým zemím, které 
o ni požádají, při efektivní implementaci Politické deklarace 
a Akčního plánu, jakož i prováděcích doporučení obsažených 
v předkládaném dokumentu.

Uznáváme, že tranzitní země se i nadále potýkají s problémy 
komplexní povahy, a opětovně poukazujeme na pokračující 
potřebu spolupráce a podpory, včetně zajišťování technické 
pomoci, jejímž cílem bude mimo jiné posílit kapacity těchto 
států při efektivním řešení a potírání světového drogového 
problému v souladu s Úmluvou z roku 1988.

Opětovně potvrzujeme klíčovou roli Komise pro narkotika jako 
politického orgánu Organizace spojených národů s primární 
zodpovědností za koncipování politiky v oblasti kontroly drog 
a deklarujeme naši podporu a uznání snahám Organizace 
spojených národů, zejména pak Úřadu OSN pro drogy 
a kriminalitu jako vůdčímu subjektu systému OSN pro oblast 
řešení a potírání světového problému drog, a současně 
potvrzujeme smluvně danou úlohu Mezinárodní rady 
pro kontrolu narkotik a Světové zdravotnické organizace.

Uvědomujeme si, že úspěšné řešení a potírání světového 
problému drog vyžaduje úzkou spolupráci a koordinaci mezi 
vnitrostátními orgány na všech úrovních, a to zejména 
v sektoru zdravotnictví, vzdělávání, spravedlnosti a vymáhání 
práva, s ohledem na jejich oblast působnosti v rámci 
národní legislativy.

Vítáme pokračující snahy o posílení soudržnosti v rámci 
systému Organizace spojených národů na všech úrovních.

Uznáváme, že občanská společnost, jakož i odborná veřejnost 
a akademická obec sehrávají  při řešení a potírání světového 
drogového problému důležitou roli a bereme na vědomí, že 
dotčené populace a zástupci sdružení občanské společnosti 
by měli mít možnost, tam kde je to vhodné, podílet se na 
formulaci, implementaci a poskytování relevantních vědeckých 
důkazů, které by v určitých případech mohly být užitečné 
při hodnocení protidrogových politik a programů, a v tomto 
ohledu stejně tak uznáváme význam spolupráce 
se soukromým sektorem. 

Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad vysokou cenou, kterou 
společnost, jednotlivci a jejich rodiny platí v důsledku světového 
problému drog a vyjadřujeme úctu všem těm, kteří obětovali 
své životy, zejména pracovníkům represivních složek, a dále 
zdravotníkům a pracovníkům i dobrovolníkům z občanských 
sdružení, kteří se věnují potírání a řešení tohoto fenoménu. 

Opětovně potvrzujeme, že je třeba posilovat spolupráci mezi 
Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu a dalšími subjekty Orga-
nizace spojených národů v rozsahu jejich příslušných mandátů 
zaměřenou na podporu členských států při implementaci 
mezinárodních úmluv v oblasti kontroly drog v souladu 
s platnými závazky v oblasti lidských práv a na podporu 
ochrany a respektu k lidským právům a důstojnosti všech 
lidí v kontextu protidrogových programů, strategií a politik.

Opětovně potvrzujeme potřebu zabývat se hlavními příčinami 
a důsledky světového problému drog, včetně těch zasahujících 
oblast zdravotnictví, sociálních věcí, lidských práv, ekonomiky, 
spravedlnosti, veřejné bezpečnosti a vymáhání práva, 
a to v souladu s principem společné a sdílené odpovědnosti, foto: www.google.cz

foto: www.google.cz
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a uvědomujeme si význam intervencí uskutečňovaných 
v rámci komplexní a vyvážené politiky, včetně intervencí 
v oblasti podpory udržitelné a životaschopné existence.

Opětovně potvrzujeme, že cílené intervence založené 
na shromažďování a analýze údajů, včetně údajů týkajících 
se věku a pohlaví, mohou být obzvláště účinné při řešení 

 Opětovně vyjadřujeme náš závazek podporovat zdraví, 
prospěch a blaho všech jednotlivců, rodin, komunit 
a společnosti jako celku a podněcovat zdravý životní styl 
prostřednictvím efektivních, komplexních a vědecky 
podložených iniciativ v oblasti snižování poptávky na všech 
úrovních, které budou v souladu s národní legislativou 
a mezinárodními úmluvami v oblasti kontroly drog, stejně jako 
s opatření zaměřenými na prevenci, včasnou intervenci, léčbu, 
péči, zotavení, rehabilitaci a sociální reintegraci, jakož i iniciativ 
a opatření, jejichž cílem je minimalizace nežádoucích 
veřejnozdravotních a sociálních důsledků zneužívání drog, 
přičemž doporučujeme následující opatření:

Prevence zneužívání drog
 Přijímat efektivní a účelná primárněpreventivní opatření,   

 jejichž cílem bude chránit osoby, zejména děti a mládež,   
 před tím, aby začaly s užíváním drog, a to na základě   
 poskytování adekvátních informací o rizicích užívání drog, 
 podporování rozvoje dovedností a příležitostí k volbě   
 zdravého životního stylu a rozvoje rodičovství, jež bude 
 takový vývoj u dětí podporovat, a zdravého sociálního   
 prostředí, jakož i na základě zajišťování rovného přístupu 
 ke vzdělání a odbornému vzdělání.

Prováděcí doporučení pro oblast snižování poptávky 
a dalších souvisejících opatření, včetně prevence 
a léčby, jakož i dalších zdravotních otázek

 Přijímat rovněž efektivní a účelná opatření v zájmu 
 předcházení rozvoje závažných poruch způsobených 
 užíváním návykových látek, a to na základě vhodných 
 cílených včasných intervencí zaměřených na osoby, 
 u nichž takové riziko hrozí.

 Zvyšovat dostupnost pokrytí a kvalitu vědecky podložených 
 preventivních opatření a nástrojů zohledňujících konkrétní 
 věkové a rizikové skupiny v nejrůznějších prostředích, 
 jež se  budou zaměřovat na mládež ve škole i mimo školu, 
 mimo  jiné prostřednictvím programů prevence užívání 
 drog a veřejných osvětových kampaní, včetně využití 
 internetu, sociálních médií a dalších online platforem, 
 rozvíjet a implementovat preventivní metodiky a programy 
 včasné intervence, jež by bylo možné využít na všech 
 úrovních vzdělávacího systému, jakož i v rámci odborné 
 přípravy, včetně pracovišť, a navyšovat kapacitu pedagogů 
 a dalších relevantních odborníků tak, aby byli schopni 
 poskytovat nebo doporučovat služby v oblasti poradenství, 
 prevence a další péče. 

 Podporovat blaho společnosti jako celku zpracováváním 
 efektivních vědecky podložených preventivních strategií 

specifických potřeb populací a komunit zasažených 
drogovým problémem.

Opakovaně vyjadřujeme naše odhodlání zastavit do roku 2030 
epidemii AIDS a tuberkulózy, jakož i bojovat s virovými 
hepatitidami a dalšími nakažlivými chorobami, mimo jiné 
mezi uživateli drog, včetně injekčních uživatelů. ×

foto: www.google.cz



Vydává Úřad vlády České republiky  Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti  www.drogy-info.cz    5   

    4/2017zaoStřeNo Náš společný závazek k efektivnímu řešení a potírání světového problému drog

 cílených na potřeby jednotlivců, rodin a komunit v rámci 
 komplexních a vyvážených protidrogových politik, a to na 
 nediskriminačním základě.  

 Pokud je to vhodné, zahrnout do vývoje preventivních 
 programů zaměřených na zvyšování povědomí veřejnosti 
 o nebezpečích a rizicích spojených s užíváním drog 
 činitele zodpovědné za tvorbu příslušných politik, zákono-
 dárce, pedagogické pracovníky, občanskou společnost, 
 odbornou veřejnost, akademickou obec, cílové populace, 
 jedince léčící se s poruchami způsobenými užíváním 
 návykových látek a jejich vrstevnické skupiny, rodiny 
 a další „kodependentní“ osoby, jakož i soukromý sektor, 
 a ve vhodných případech do jejich implementace zapojit 
 mimo jiné rodiče, poskytovatele péče, pedagogy, vrstevnické 
 skupiny, zdravotníky, náboženské komunity, vůdčí 
 představitele komunit, sociální pracovníky, sportovní 
 asociace, pracovníky médií a zábavní průmysl.

 Zvažovat možnost posílení spolupráce mezi veřejnozdravot-
 ními, vzdělávacími a represivními orgány při rozvoji 
 preventivních iniciativ.

 Rozvíjet a zkvalitňovat zařízení pro trávení volného času 
 a zajišťovat dětem a mládeži možnost pravidelné účasti 
 na sportovních a kulturních aktivitách v zájmu podpory 
 zdravého života a životního stylu, včetně sanace a revitalizace 
 veřejných prostor, a podporovat výměnu zkušeností a příkladů 
 dobré praxe v této oblasti za účelem dalšího zvyšování 
 efektivity preventivních intervencí.

 Podněcovat a zkvalitňovat systematický sběr informací 
 a shromažďování objektivních poznatků, jakož i sdílení, na 
 národní i mezinárodní úrovni, spolehlivých a porovnatelných 
 dat o užívání drog a drogové epidemiologii, včetně sociálních, 
 ekonomických a dalších rizikových faktorů, a prostřednictvím 
 Komise OSN pro narkotika a Světového zdravotnického 
 shromáždění podporovat, pokud je to vhodné, užívání 
 mezinárodně uznávaných standardů, např. Mezinárodních 
 standardů prevence užívání drog8, a výměnu příkladů dobré 
 praxe a ve spolupráci s Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu, 
 Světovou zdravotnickou organizací a dalšími relevantními 
 subjekty Organizace spojených národů formulovat efektivní 
 strategie a programy v oblasti prevence užívání drog.

léčba poruch způsobených užíváním návykových látek, 
rehabilitace, zotavení a sociální reintegrace; prevence, 
léčba a péče v oblasti hiv/aidS, virových hepatitid 
a dalších krví přenosných infekčních onemocnění 
 Vnímat drogovou závislost jako komplexní, multifaktorovou 

 zdravotní poruchu charakterizovanou chronickou a recidivující 
 povahou se sociálními příčinami i důsledky, jíž lze předcházet 
 a léčit, mimo jiné na základě efektivních vědecky podložených 
 programů léčby, péče a rehabilitace, včetně programů 
 komunitních, a posilovat kapacity k zajištění následné péče 
 a rehabilitace, zotavení a sociální reintegrace osob 
 s poruchami způsobenými užíváním návykových látek, včetně 
 případné pomoci při jejich opětovném vstupu na trh práce 
 a dalších podpůrných služeb.

 Podněcovat dobrovolnou účast osob trpících poruchami 
 způsobenými užíváním návykových látek na léčebných 
 programech, a to na bázi informovaného souhlasu tam, kde 
 to národní legislativy vyžadují, a rozvíjet a implementovat 
 terénní programy a kampaně zahrnující uživatele drog ve fázi 
 dlouhodobého zotavení, čímž dochází k prevenci sociální 

 marginalizace a podpoře nestigmatizující postoje, jakož 
 i podpoře uživatelů drog, aby vyhledali léčbu a odbornou 
 péči a současně přijímat opatření k zajištění snazšího 
 přístupu k léčbě a navyšovat kapacity terapeutických služeb.

 Podněcovat a posilovat regionální a mezinárodní spolupráci 
 v oblasti rozvoje a implementace iniciativ zaměřených 
 na léčbu, zlepšovat technickou podporu a rozvoj kapacit 
 a dále zajišťovat nediskriminující přístup k širokému spektru 
 adekvátních intervencí, včetně psychosociální, behaviorální 
 a farmakologicky asistované léčby, realizovaných ve vhod-
 ných případech a v souladu s národní legislativou, jakož 
 i k programům rehabilitace, sociální reintegrace a podpůrným 
 zotavovacím programům, včetně přístupu k takovým 
 službám ve věznicích i po propuštění z výkonu trestu 
 či vazby, přičemž je třeba v tomto ohledu věnovat zvláštní 
 pozornost specifickým potřebám žen, dětí a mládeže.

 Rozvíjet a případně dále posilovat kapacitu zdravotnických, 
 sociálních a represivních orgánů tak, aby v rámci svých 
 mandátů mohly spolupracovat na implementaci komplexního, 
 integrovaného a vyváženého řešení problematiky zneužívání 
 drog a poruch způsobených užíváním návykových látek 
 na všech úrovních státní správy.
  
 V případě vhodnosti a v souladu s národní legislativou 

 se zasazovat o rozšíření národních protidrogových politik 
 o prvek prevence a léčby předávkování návykovými látkami, 
 zejména opioidy, včetně využívání antagonistů opioidových 
 receptorů, např. naloxonu, v zájmu snižování úmrtnosti 
 v důsledku užívání drog.
 
 Podněcovat spolupráci a technickou podporu tranzitním 

 zemím, a to zejména v oblasti rozvoje a implementace 
 komplexních a integrovaných politik, jejichž prostřednictvím 
 by bylo případně možné řešit dopad pašování drog 
 na rostoucí míru jejich užívání v takových zemích, mimo jiné 
 také formou zkvalitňování národních programů zaměřených 
 na prevenci, včasnou intervenci, léčbu, rehabilitaci 
 a sociální reintegraci.

 Vyzvat příslušné státní orgány, aby v souladu s národní 
 legislativou a mezinárodními úmluvami v oblasti kontroly drog, 
 zvážily možnost rozšíření národních opatření a programů 
 zaměřených na prevenci, léčbu, péči, zotavení, rehabilitaci 
 a sociální reintegraci v kontextu komplexních a vyvážených 
 aktivit v oblasti snižování poptávky po drogách o efektivní 
 opatření, jejichž cílem by bylo minimalizovat nepříznivé 
 veřejnozdravotní a sociální dopady užívání drog, včetně 
 adekvátních programů farmakologicky asistované terapie, 
 programů výměny jehel a injekčních stříkaček, jakož 
 i antiretrovirové terapie a dalších relevantních intervencí, 
 jež slouží k prevenci šíření HIV, virových hepatitid a jiných 
 krví přenosných onemocnění souvisejících s užíváním drog, 
 a aby současně zvážily možnost zajištění přístupu 
 k takovým intervencím, které zahrnují léčebné a terénní 
 služby i ve výkonu trestu odnětí svobody, vazby či detence 
 a možnost propagace případného využívání odborné 
 metodiky vydané Světovou zdravotnickou organizací, 
 Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu a Společným programem 
 OSN pro HIV/AIDS, na jejímž základě by jednotlivé země 
 mohly vymezit univerzální přístup k prevenci HIV, léčbě 
 a další péči o injekční uživatele drog.

 Prosazovat a implementovat standardy týkající se léčby 
 poruch způsobených užíváním návykových látek, jež byly 
 vypracovány Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu a Světovou 
 zdravotnickou organizací, případně jiné relevantní meziná-8 International Standards on Drug Use Prevention
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 rodní standardy odpovídající národní legislativě a mezinárod-
 ním úmluvám v oblasti kontroly drog, a zajistit metodické 
 vedení, pomoc a proškolení zdravotnického personálu 
 potřebné k jejich správné aplikaci a zvážit rozvoj standardů 
 a akreditace pro služby na vnitrostátní úrovni, aby byly 
 příslušné kroky  realizovány kvalifikovaným a vědecky 
 podloženým způsobem.

 S ohledem na konkrétní podmínky intenzifikovat smysluplné 
 zapojení organizací občanské společnosti a subjektů podíle-
 jících se na službách zdravotní a sociální péče v souvislosti 
 s drogami, a to v souladu s národní legislativou a v rámci 
 jednotných a koordinovaných národních protidrogových 
 politik, jakož i jejich podporu a aktivity zaměřené na zvyšo-
 vání jejich odborné kvalifikace a podněcovat úsilí občanské 

 společnosti a soukromého sektoru o vyvážené a inkluzivní 
 rozvíjení podpůrných sítí pro prevenci a léčbu, péči, zotavení, 
 rehabilitaci a sociální reintegraci.

 Vybízet Úřad OSN pro drogy a kriminalitu a Mezinárodní radu 
 pro kontrolu narkotik k posílení spolupráce se Světovou 
 zdravotnickou organizací a dalšími příslušnými subjekty 
 Organizace spojených národů v rámci jejich mandátů při 
 současném zachování komplexního, jednotného a vyváženého 
 přístupu k posilování zdravotních a sociálních opatření 
 v rámci řešení světového problému drog, mimo jiné formou 
 účinné prevence, včasné intervence, léčby, péče, zotavení, 
 rehabilitace a sociální reintegrace, za případné spolupráce 
 občanské společnosti a odborné veřejnosti, a průběžně 
 o aktuálním vývoji informovat Komisi OSN pro narkotika. ×

 Opětovně konstatujeme, že jsme pevně odhodláni zlepšit
přístup ke kontrolovaným látkám pro lékařské a vědecké účely 
tím, že budeme pracovat na odstraňování existujících překážek 
v této oblasti, a to mimo jiné v oblasti legislativy, regulač-
ních systémů, zdravotnických systémů, finanční dostupnosti, 
proškolování pracovníků ve zdravotnictví, edukace, osvěty, 
odhadů, posuzování a podávání zpráv, referenčních hodnot 
spotřeby kontrolovaných látek a mezinárodní spolupráce 
a koordinace, za současného předcházení nedovolenému 
nakládání s těmito látkami, včetně jejich zneužívání a pronikání 
na černý trh, přičemž doporučujeme následující opatření:

 V rámci legislativních systémů jednotlivých členských států 
 zvážit možnost revize domácí legislativy, regulačních a
 správních mechanismů a postupů, včetně vnitrostátních 
 distribučních kanálů, v zájmu zjednodušení a optimalizace 
 těchto procesů a odstranění případných neadekvátně 
 restriktivních úprav a omezení, a zajistit tak přístup ke 
 kontrolovaným látkám pro lékařské a vědecké účely, včetně 
 léků na mírnění bolesti a utrpení, tak jak se stanoveno 
 v mezi národních úmluvách v oblasti kontroly drog 
 a v národních legislativách, při současném předcházení 
 jejich zneužívání a dalšímu nedovolenému nakládání s nimi, 
 a podněcovat koncipování a implementaci regulačních, 
 finančních, vzdělávacích, správních a dalších opatření, jež 
 budou založeny na výměně informací, získaných poznatků 
 a příkladů dobré praxe.
 
 S ohledem na konkrétní podmínky posilovat adekvátní 

 fungování národních kontrolních systémů a vnitrostátních 
 hodnotících mechanismů a programů, a to ve spolupráci 
 s Mezinárodní radou pro kontrolu narkotik, Úřadem OSN 
 pro drogy a kriminalitu, Světovou zdravotnickou organizací 
 a dalšími relevantními subjekty systému Organizace spoje
 ných národů, a dále identifikovat, analyzovat a odstraňovat 
 překážky v dostupnosti a přístupu ke kontrolovaným látkám 
 pro lékařské a vědecké účely, a to v rámci odpovídajících 
 kontrolních mechanismů zakotvených v ustanoveních 
 mezinárodních úmluv v oblasti kontroly drog a s přihlédnutím 

Prováděcí doporučení pro oblast zajišťování dostupnosti 
kontrolovaných látek a přístupu k nim výlučně 
pro lékařské a vědecké účely za současného předcházení 
jejich zneužití

 k textu publikace s názvem „Zajištění vyváženého přístupu 
 ke kontrolovaným látkám v rámci národních politik: 
 metodický pokyn k zajištění dostupnosti a přístupu 
 ke kontrolovaným lékům“9 a současně za tímto účelem zvážit 
 poskytnutí technické a finanční pomoci rozvojovým zemím, 
 vznesou-li v tomto směru příslušný požadavek.

 V souladu s národní legislativou urychlit proces vydávání 
 povolení k dovozu a vývozu kontrolovaných látek pro
 lékařské a vědecké účely za využití výše uvedené metodiky 
 a dodržení podmínek Mezinárodního systému dovozních 
 a vývozních povolení Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik.

 Zabývat se na národní i mezinárodní úrovni otázkami 
 týkajícími se finanční dostupnosti kontrolovaných látek 
 pro lékařské a vědecké účely za současného zajištění jejich 
 kvality, bezpečnosti a účinnosti, včetně omezených 
 finančních prostředků a problémů se získáváním těchto 
 látek, a to mimo jiné v případné spolupráci se soukromým 
 sektorem, a dle potřeby rozšiřováním národních distribučních 
 sítí tak, aby pokrývaly i venkovské oblasti, otevíráním 
 otázky návaznosti na státní regulace, licence a zdanění 
 a udělováním oprávnění adekvátně proškoleným
 a kvalifikovaným odborníkům k předepisování, vydávání 
 a podávání kontrolovaných léčiv na základě jejich všeobecné 
 profesní licence, jakož i k případné výrobě bioekvivalentních 
 a nákladově efektivních generických farmaceutických 
 přípravků.

 V souladu s národní legislativou přijímat opatření k zajištění 
 budování kapacit a vzdělávání, a to mimo jiné s podporou 
 relevantních subjektů Organizace spojených národů, jako 
 např. Světové zdravotnické organizace a Úřadu OSN pro 
 drogy a kriminalitu, jež budou zaměřena na příslušné 
 národní orgány a pracovníky ve zdravotnictví, včetně 
 farmaceutů, ve vztahu k otázce adekvátního zpřístupnění 

9 „Ensuring Balance in National Policies on Controlled Substances: 
Guidance for Availability and Accessibility of Controlled Medicines“
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 Opakovaně vyjadřujeme naše odhodlání chránit bezpečnost 
a zajistit bezpečí jednotlivcům, společenstvím a komunitám 
tím, že dojde k zintenzivnění našeho úsilí týkajícího se 
prevence a potírání nezákonného pěstování, produkce, výroby 
a distribuce omamných a psychotropních látek, jakož 
i kriminality a násilí, jež se s drogami pojí, a to mimo jiné 
prostřednictvím efektivnějších opatření v oblasti prevence 
drogové kriminality a vymáhání práva, stejně jako rozkrýváním 
jejích vazeb na další formy organizovaného zločinu, včetně 
praní špinavých peněz, korupce a další trestné činnosti, 
s přihlédnutím k sociálním a ekonomickým příčinám 
a následkům takových aktivit, přičemž doporučujeme 
následující opatření:  

Prevence drogové kriminality
 Posilovat multidisciplinární opatření na mezinárodní, 

 regionální, národní, místní a komunitní úrovni s cílem 
 předcházet kriminalitě, násilí, viktimizaci a korupci,
 jež s drogami souvisejí, a současně podporovat sociální 
 rozvoj a inkluzi, integrovat tato opatření do aktivit v oblasti 
 vymáhání práva jako celku a do komplexních politik 
 a programů, jakož i podněcovat kulturu zákonnosti ve 
 smyslu textu Deklarace z Dauhá o integraci prevence 
 kriminality a trestní justice do širší agendy Organizace 
 spojených národů v zájmu řešení sociálních a ekonomických 

Prováděcí doporučení pro oblast snižování nabídky 
a dalších souvisejících opatření, efektivního vymáhání 
práva, řešení drogové kriminality a boje proti praní 
špinavých peněz a podpory justiční spolupráce

 otázek a prosazování právního řádu na národní i mezinárodní 
 úrovni a aktivní účasti veřejnosti na této problematice.11

 Podporovat realizaci komplexních aktivit v oblasti snižování 
 nabídky, mezi něž patří preventivní opatření zaměřená mimo 
 jiné na trestní justici a socioekonomické faktory, jež mohou 
 podněcovat, stimulovat, umožňovat a držet při životě 
 organizovaný zločin a drogovou kriminalitu.

 Zasazovat se o sběr dat, výzkum a sdílení informací, jakož 
 i o výměnu příkladů dobré praxe z oblasti prevence a potírání 
 drogové kriminality a opatření a praktických kroků zaměřených 
 na snižování nabídky v zájmu zvyšování efektivity intervencí 
 ze strany trestní justice v rámci platné legislativy.

Potírání nezákonného nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami
 Zvýšit spolupráci na všech úrovních a zintenzivnit opatření 

 zaměřená na prevenci a výrazné měřitelné snížení 
 či eliminaci nelegálního pěstování máku setého, keře 
 koky a rostlin konopí užívaných k výrobě omamných 
 a psychotropních látek, a to včetně jejich likvidace, 
 v rámci udržitelných strategií a opatření v oblasti regulace 
 rostlinné výroby.

11 „Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal 
Justice into the Wider United Nations Agenda to Address Social and 
Economic Challenges and to Promote the Rule of Law at the National 
and International Levels, and Public Participation“ (příloha Rezoluce 
70/174)

10 „Guide on Estimating Requirements for Substances under 
International Control“ (International Narcotics Control Board and World 
Health Organization, Vienna 2012)

 a užívání kontrolovaných látek pro lékařské a vědecké účely, 
 včetně léků na mírnění bolesti a utrpení, zvažovat možnost 
 rozvoje a širšího uplatňování příslušných klinických metodik  
 týkajících se racionálního využití kontrolovaných léčivých 
 přípravků a realizovat vhodné informační kampaně 
 koordinované příslušnými národními zdravotnickými orgány 
 ve spolupráci s dalšími zainteresovanými aktéry.

 Budovat národní systémy řízení nabídky kontrolovaných 
 látek, jež zahrnují proces výběru, kvantifikace, pořizování, 
 skladování, distribuce a užívání, posilovat schopnost 
 příslušných národních orgánů adekvátně odhadovat 
 a posuzovat potřebu kontrolovaných látek, kdy zvláštní 
 pozornost je třeba věnovat esenciálním léčivům ve smyslu 
 národních legislativ, při důsledném zohlednění Metodiky  
 pro stanovování odhadu požadavků na látky podléhající 
 mezinárodní kontrole10, a zdokonalovat  vnitrostátní  
 mechanismy sběru dat, aby bylo možné Mezinárodní radě 
 pro kontrolu narkotik předkládat odhady spotřeby 
 návykových látek užitých pro lékařské a vědecké účely.

 Pokračovat v průběžné aktualizaci Vzorového seznamu 
 esenciálních léčiv Světové zdravotnické organizace, 

 posilovat spolupráci mezi členskými státy a smluvními 
 subjekty s odpovědností za obsah seznamu kontrolovaných 
 látek, jejímž cílem mají být informovaná a koordinovaná 
 rozhodnutí o obsahu tohoto seznamu ze strany Komise OSN 
 pro narkotika, jež budou řádně zohledňovat všechny 
 relevantní aspekty tak, aby bylo zajištěno plnění cílů úmluv, 
 a revidovat seznamy kontrolovaných látek, resp. esenciálních 
 léčiv, jež používají jednotlivé státy. ×

foto: www.google.cz
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 Monitorovat aktuální trendy a trasy nedovoleného 
 obchodování s drogami a vyměňovat si zkušenosti, příklady 
 dobré praxe a poznatky  za účelem prevence a potírání 
 případů zneužívání mezinárodního obchodu k nezákonnému 
 nakládání s drogami a registrovat úspěchy dosažené v rámci 
 operačních iniciativ Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, včetně 
 iniciativ zaměře ných na potírání případů využívání 
 přepravních kontejnerů k pašování drog a na prevenci 
 a potírání případů nedovoleného nakládání s prekurzory 
 a nelegálních finančních toků plynoucích z nedovoleného 
 obchodování s drogami a další související trestné činnosti, 
 jakož i dalších činností v oblasti technické pomoci.

 Podporovat a posilovat výměnu informací a případně aktivity 
 orgánů činných v trestním řízení a orgánů zabývajících se 
 kontrolou hranic mimo jiné prostřednictvím multilaterálních 
 portálů a regionálních informačních center a sítí Úřadu OSN 
 pro drogy a kriminalitu, a současně podporovat společná 
 vyšetřování a koordinované operace v souladu s národní 
 legislativou a výcvikové programy na všech úrovních, 
 aby tak bylo možné identifikovat, rozložit a zneškodnit 
 skupiny organizovaného zločinu působící v nadnárodním 
 měřítku, jež jsou zapojeny do jakýchkoli aktivit souvisejících 
 s nedovolenou výrobou a distribucí omamných 
 a psychotropních látek, zneužíváním prekurzorů k jejich 
 výrobě a s tím spojeného praní špinavých peněz.

 Posilovat strategie koordinované ochrany hranic, jakož 
 i kapacity orgánů zodpovídajících za hraniční kontrolu 
 a orgánů činných v trestním řízení, mimo jiné prostřednictvím 
 technické pomoci, bude-li o ní požádáno, včetně případného 
 poskytnutí materiálních a technických prostředků společně 
 s nezbytnou podporou v oblasti proškolení, aby tak bylo 
 možné předcházet nedovolenému obchodu s drogami 
 a prekurzory k jejich výrobě a další drogové trestné činnosti, 
 jako je nedovolené obchodování se střelnými zbraněmi, 
 nelegální finanční toky, pašování velkých finančních obnosů 
 v hotovosti a praní špinavých peněz a současně takové 
 aktivity monitorovat a potírat.

 Posílit kapacity orgánů činných v trestním řízení ve vztahu 
 k vyšetřování drogové kriminality, včetně kvality a kapacity 
 laboratoří sloužících k analýze drog, aby tak bylo možné 
 shromažďovat, uchovávat a předkládat forenzní důkazy 
 nezbytné k efektivnímu stíhání osob za trestné činy spojené 
 s užíváním drog, a to mimo jiné eventuálním zajištěním 
 nejmodernějších detekčních zařízení, scannerů, testovacích 
 souprav, referenčních vzorků, forenzních laboratoří 
 a proškolením, bude-li v tomto ohledu vznesen požadavek. 

 S ohledem na konkrétní podmínky posílit regionální, 
 subregionální a mezinárodní spolupráci v trestních věcech, 
 včetně justiční spolupráce, mimo jiné v oblasti extradice, 

12 Organizace spojených národů, sbírka smluv OSN, sv. 2225, 2237, 
2241 a 2326, č. 39574.
13 Tamtéž, sv. 2349, č. 42146
4 Financial Action Task Force Recommendations on money-laundering

 vzájemné právní pomoci a předávání trestních řízení, 
 v souladu s mezinárodními úmluvami v oblasti kontroly drog 
 a dalšími mezinárodními právními nástroji a národní 
 legislativou, a snažit se poskytovat odpovídající prostředky 
 příslušným národním orgánům, mimo jiné poskytováním 
 odborné pomoci zemím, které o to požádají. 

 Maximalizovat efektivitu opatření v oblasti vymáhání práva 
 namířených proti skupinám organizovaného zločinu a jedno-
 tlivcům zapojeným do drogové kriminality, mimo jiné tím, že 
 se všichni v rámci své konkrétní působnosti odpovídajícím 
 způsobem zaměří na osoby, jež jsou zodpovědné za nelegální 
 aktivity většího rozsahu nebo závažné povahy.  

rozkrývání vazeb na další formy organizovaného zločinu, 
včetně praní špinavých peněz, korupce a další trestné 
činnosti
 Reagovat na závažné problémy představované rostoucími 

 vazbami mezi nelegálním obchodem s drogami, korupcí 
 a dalšími formami organizovaného zločinu, včetně 
 nelegálního obchodování s lidmi, se zbraněmi, 
 kyberkriminality a praní špinavých peněz, v některých 
 případech pak také terorismu, včetně praní špinavých peněz 
 v souvislosti s financováním terorismu, a to na základě 
 uplatňování jednotného multidisciplinárního přístupu, např. 
 prosazováním a podporou sběru spolehlivých dat, výzkumu 
 a případně sdílení zpravodajských informací a výsledků 
 analýz v zájmu zajištění efektivních politik  a intervencí.
 
 Nabádat k využívání stávajících subregionálních, regionálních 

 a mezinárodních mechanismů spolupráce v boji proti všem 
 formám drogové trestné činnosti, bez ohledu na místo jejího 
 páchání, včetně případné násilné kriminality související 
 s působením gangů, mimo jiné zkvalitňováním mezinárodní 
 spolupráce v zájmu úspěšného potírání a rozbíjení 
 skupin organizovaného zločinu, včetně těch působících 
 v nadnárodním měřítku.
 
 Posilovat národní, regionální a mezinárodní opatření 

 a případná pravidla a předpisy sloužící ke zkvalitňování 
 operační spolupráce, jejímž cílem je bránit nadnárodním 
 organizovaným kriminálním sítím zapojeným do nelegálních 
 aktivit souvisejících s drogami v pašování a získávání 
 střelných zbraní, jejich částí a komponentů a munice, 
 výbušnin a dalšího souvisejícího materiálu.

 Zvážit možnost ratifikace příslušných mezinárodních 
 právních nástrojů, včetně Úmluvy OSN o nadnárodním 
 organizovaném zločinu a jejích protokolů12, Úmluvy OSN 
 proti korupci13 a mezinárodních úmluv a protokolů týkajících 
 se boje proti terorismu, nebo přistoupení k těmto úmluvám 
 a vyzvat státy, jež jsou stranami těchto úmluv, aby přijaly 
 opatření k efektivnější implementaci těchto mezinárodních 
 právních nástrojů.
 
 Pokračovat v rozvíjení mezinárodní spolupráce implemento-

 váním ustanovení o boji proti praní špinavých peněz, 
 jež jsou obsažena ve všech relevantních mezinárodních 
 a multi laterálních nástrojích, jakými jsou například Úmluva 
 z roku  1988, Úmluva OSN o organizovaném zločinu 
 a Úmluva OSN proti korupci a s přihlédnutím k národní 
 legislativě pak také doporučení Finančního akčního výboru  
 v boji proti praní špinavých peněz14.
 

foto: www.google.cz
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Prováděcí doporučení pro oblast „průřezových“ témat: 
drogy a lidská práva, mládež, děti, ženy a komunity
 Opětovně vyjadřujeme naše odhodlání respektovat, chránit 

a podporovat veškerá lidská práva, základní svobody 
a přirozenou důstojnost všech osob a zákonnost při tvorbě 
a implementaci protidrogových politik, přičemž doporučujeme 
následující opatření:    

drogy a lidská práva, mládež, ženy, děti, ohrožení 
členové společnosti a komunity
 Zvyšovat informovanost činitelů zodpovědných za tvorbu 

 příslušných politik a případně kapacitu příslušných národních 
 orgánů ve vztahu k různým aspektům světového problému 
 drog tak, aby bylo zajištěno, že národní protidrogové politiky 
 realizované v rámci komplexního, jednotného a vyváženého 
 přístupu budou plně respektovat veškerá lidská práva 
 a základní svobody a chránit zdraví, bezpečnost a blaho 
 jednotlivců, rodin, ohrožených členů společnosti, komunit 
 a společnosti jako celku a v zájmu toho podněcovat 

 vzájemnou spolupráci s Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu, 
 Mezinárodní radou pro kontrolu narkotik, Světovou 
 zdravotnickou organizací a dalšími relevantními subjekty 
 Organizace spojených národů v rámci jejich mandátů, 
 včetně těch, do jejichž agendy výše uvedená problematiky 
 spadá, rovněž s relevantními regionálními a mezinárodními 
 organizacemi, a ve vhodných případech i s občanskou 
 společností a soukromým sektorem.

 Zajistit nediskriminační přístup ke zdravotním a sociálním 
 službám a péči  v rámci programů prevence, primární péče 
 a léčby, včetně těch nabízených osobám ve výkonu trestu 
 odnětí svobody či ve vazbě, jež musí svou úrovní odpovídat 
 službám poskytovaných na komunitní bázi, a současně 
 zajistit také ženám, včetně těch ve výkonu trestu 
 či ve vazbě, přístup k adekvátní zdravotní péči a poradenství, 
 včetně služeb, a to zejména v období těhotenství.

 Prosazovat efektivní dohled nad zařízeními sloužícími k léčbě 
 a rehabilitaci uživatelů drog, který budou provádět příslušné 
 vnitrostátní orgány, aby tak byla zajištěna odpovídající kvalita 
 těchto služeb a předešlo se tak možnosti krutého, nelidského 

15 Financial Action Task Force, „International Standards on Combating 
Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation“ 
(Paris, 2015)

 Posilovat a využívat stávající relevantní regionální a případně 
 subregionální a mezinárodní sítě sloužící k výměně operačních 
 informací v zájmu prevence a potírání praní špinavých peněz,
 nelegálních finančních toků a financování  terorismu.15

 Rozvíjet a případně posilovat koordinační mechanismy na 
 úrovni jednotlivých států a mechanismy včasné a účinné 
 výměny informací mezi orgány podílejícími se na odhalování 
 a potírání nelegálního obchodování s drogami, nedovoleného 
 nakládání s prekurzory pro jejich výrobu a s tím související 
 praní špinavých peněz, důsledněji zapojit finanční vyšetřování 
 do represivních operací, aby bylo možné odhalit osoby 
 a společnosti, které se na takových aktivitách podílejí, 
 a v souladu s národní legislativou podněcovat spolupráci se 
 soukromým sektorem, včetně finančních institucí, pověřených 
 nefinančních subjektů a profesí, jakož i poskytovatelů služeb 
 spočívajících v převodu peněžních prostředků nebo jiné 
 hodnoty, a to za účelem odhalení podezřelých transakcí, 
 které mohou následně vést k dalšímu vyšetřování a eliminaci 
 daného modelu nelegálního obchodu s drogami.

 Posilovat národní, regionální, subregionální, meziregionální 
 a mezinárodní kapacity potřebné k prevenci a boji proti praní 
 špinavých peněz a nelegálních finančních toků souvisejících 
 s nelegálním obchodem s drogami a další související 
 kriminalitou, včetně případného rozkrývání, vyšetřování 
 a stíhání takových aktivit, s ohledem na zajištění bezpečných 
 útočišť, a identifikovat a zmírňovat rizika praní špinavých 
 peněz související s novými technologiemi, jakož i s novými 
 metodami a technikami praní špinavých peněz, a to mimo 
 jiné za využití stávajících nástrojů technické pomoci Úřadu 
 OSN pro drogy a kriminalitu.

 Rozvíjet a posilovat bilaterální, subregionální a mezinárodní 
 mechanismy s cílem sdílet informace mezi příslušnými 
 orgány a podporovat jejich spolupráci, aby byly schopny 
 efektivně a včas odhalit, vystopovat, zmrazit, zachytit 
 a zkonfiskovat majetek a příjmy pocházející z drogové 
 trestné činnosti a zajistit jejich likvidaci, včetně jejich sdílení, 
 v souladu s Úmluvou z roku 1988, a ve vhodných případech 
 spjatých s korupcí související s nedovoleným nakládáním 
 s drogami, jejich návrat, a to v rámci ÚImluvy OSN proti 
 korupci, případně půjde-li o drogovou kriminalitu, na níž se 
 podílejí mezinárodní skupiny organizovaného zločinu, 
 jak o tom hovoří Úmluva OSN o organizovaném zločinu, 
 a současně podněcovat včasnou výměnu operačních 
 informací mezi relevantními orgány činnými v trestním řízení 
 a finančními zpravodajskými jednotkami.

 V rámci národních protikorupčních a protidrogových strategií 
 prosazovat efektivní opatření, jejichž prostřednictvím bude 
 možné rozkrývat spojitosti mezi drogovou trestnou činností 
 a korupcí, jakož i mařením výkonu spravedlnosti, mimo jiné 
 zastrašováním představitelů justice.

 Zvyšovat dostupnost a kvalitu statistických informací 
 a analýz týkajících se nedovoleného pěstování, produkce 
 a výroby drog, ilegálního obchodu s drogami, praní 
 špinavých peněz a nelegálních finančních toků, mimo jiné 
 proto, aby byly tyto údaje odpovídajícím způsobem 
 reflektovány ve zprávách Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu 
 a Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik, aby tak bylo 
 možné lépe měřit a vyhodnocovat dopad těchto trestných 
 činů a dále v tomto ohledu posilovat účinnost intervencí 
 v oblasti trestní justice. ×
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 nebo ponižujícího zacházení nebo trestání, a to v souladu 
 s vnitrostátní legislativou a platným mezinárodním právem.

 Pokračovat v identifikaci a zohledňování protektivních 
 a rizikových faktorů, jakož i podmínek, v nichž jsou ženy 
 a dívky nadále snadno vystavovány vykořisťování a účasti 
 na nelegálním obchodu s drogami, mimo jiné v roli kurýrů, 
 a předcházet tak jejich zapojení do drogové kriminality.

 V souladu s vnitrostátní legislativou prosazovat efektivní 
 koordinaci činností mezi sektory justice, vzdělávání 
 a vymáhání práva na jedné straně a sociálními službami na 
 straně druhé a zajistit tak, aby byly odpovídajícím způsobem 
 zohledňovány specifické potřeby nezletilých pachatelů 
 drogových deliktů a dětí ovlivněných drogovou trestnou 
 činností, včetně jejich duševních a fyzických potřeb, bude-li 
 to vyžadováno i v rámci trestního řízení, a to mimo jiné tím, 
 že bude těmto osobám v případě potřeby poskytnuta léčba 
 závislosti a další související podpůrné služby.

 Realizovat praktická opatření odpovídající věku a specifickým 
 potřebám dětí, mládeže a ohroženým členům společnosti 
 v legislativní, správní, sociální, ekonomické, kulturní 
 a vzdělávací oblasti, včetně opatření, jejichž záměrem bude 
 poskytnout těmto cílovým skupinám příležitosti ke zdravému 
 a udržitelnému životu, aby se u nich předešlo zneužívání 
 omamných a psychotropních látek, a zabývat se jejich 
 zapojením, využíváním a vykořisťováním při nedovoleném 
 pěstování rostlin používaných k výrobě zakázaných drog, 
 produkci, výrobě a distribuci omamných a psychotropních 
 látek a při dalších formách drogové kriminality, včetně 
 městské kriminality, násilí a zločinnosti mezi mládeží 
 a gangy, což odpovídá závazkům smluvních států 
 Úmluvy OSN o právech dítěte16 a zohledňuje obsah
 Metodického pokynu OSN k prevenci kriminality mládeže 
 („Rijádská směrnice“).17

 Systematicky zohledňovat aspekt pohlaví a zahrnout ženy 
 do tvorby, implementace, monitoringu a evaluace 
 protidrogových politik a programů na všech úrovních, 
 vytvářet a šířit opatření, jež budou adekvátně reflektovat 
 pohlaví a věk a citlivě tak reagovat na specifické potřeby 
 a podmínky žen a dívek ve vztahu k světovému problému 
 drog, a v případě smluvních států implementovat Úmluvu 
 OSN o odstranění všech forem diskriminace žen.18

 
 Zvážit, kdy v souladu s mezinárodními úmluvami v oblasti   

 kontroly drog a příslušnými rezolucemi Komise OSN pro 
 narkotika, na dobrovolné bázi poskytovat této Komisi 
 informace týkající se mimo jiné podpory dodržování lidských 
 práv a zdraví, bezpečnosti a blaha všech lidí, komunit 
 a společnosti v kontextu implementace těchto úmluv na 
 úrovni jednotlivých států, včetně nejnovějšího vývoje, 
 příkladů dobré praxe a aktuálních výzev.

 Zajistit opatření proti nedovolenému pěstování rostlin 
 obsahujících omamné a psychotropní látky a likvidaci 
 takových rostlin, respektovat základní lidská práva, 
 adekvátně zohledňovat tradiční způsoby legálního užívání 
 tam, kde je takové užívání historicky doloženo, a ochranu 
 životního prostředí, a to v souladu s mezinárodními úmluvami 
 v oblasti kontroly drog, a tam, kde je to vhodné a v souladu 

 s národní legislativou rovněž zohledňovat Deklaraci OSN 
 o právech původních obyvatel.19

adekvátní a efektivní politiky a řešení, jakož i právní 
záruky a pojistky ve vztahu k trestním řízením 
a sektoru justice
 Podněcovat tvorbu, přijímání a implementaci alternativních 

 nebo doplňujících opatření týkajících se odsouzení či trestu 
 v případech odpovídajícího charakteru, která budou 
 náležitě reflektovat národní, ústavní, právní a správní 
 systémy a budou odpovídat znění mezinárodních úmluv 
 v oblasti kontroly drog a dle situace zohledňovat příslušné 
 standardy a pravidla OSN, např. Standardní minimální 
 pravidla OSN pro opatření nespojená s odnětím svobody 
 („Tokijská pravidla“).20

  
 Zvážit možnost sdílet prostřednictvím Komise OSN 

 pro narkotika informace, poznatky, zkušenosti a příklady 
 dobré praxe týkající se koncipování, implementace a výsledků 
 národních politik v oblasti trestní justice, ve vhodných 
 případech zahrnující vnitrostátní praxe přiměřených trestů, 
 což souvisí s implementací mezinárodních úmluv v oblasti  
 kontroly drog, zejména článu 3 Úmluvy z roku 1988.

 Prosazovat na úrovni jednotlivých států politiku, praxi 
 a metodiku přiměřených trestních sazeb za drogové trestné 
 činy, aby míra postihu odpovídala závažnosti deliktu, a aby 
 byly zohledněny polehčující i přitěžující faktory, včetně 
 okolností specifikovaných v článku 3 Úmluvy z roku 1988 
 a dalších příslušných a platných ustanovení mezinárodního 
 práva, při současném dodržení národní legislativy.

 Zlepšovat přístup k léčbě poruch způsobených užíváním 
 drog pro osoby ve výkonu trestu a prosazovat efektivní 
 dohled a nabádat věznice k provádění vlastního hodnocení 
 s ohledem na standardy a normy OSN v oblasti prevence 
 kriminality a trestní justice, zejména Standardní minimální 
 pravidla OSN pro zacházení s vězni („Mandelova pravidla“)21, 
 v závislosti na konkrétních podmínkách realizovat opatření 
 zaměřená na řešení a odstraňování problému přeplněnosti 
 věznic a násilí ve věznicích a přispívat k budování kapacit 
 relevantních národních orgánů.

 Nabádat k zohledňování specifických potřeb a mnoha rizik, 
 jimž mohou být vystaveny ve výkonu trestu odnětí svobody 
 uživatelky drog, a to v souladu s Pravidly OSN pro zacházení 
 s vězněnými ženami a pro opatření nespojená s odnětím 
 svobody vůči pachatelkám trestné činnosti („Bangkokská 
 pravidla“).22

 
 Podporovat a implementovat efektivní intervence v oblasti 

 trestní justice zaměřené na drogové trestné činy a postih 
 jejich pachatelů, které budou skýtat právní záruky 
 a odpovídající procesní pojistky ve vztahu k trestním řízením, 
 včetně praktických opatření k prosazování zákazu neodůvod-
 něného zatýkání a věznění a mučení nebo jiného krutého, 
 nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání 
 a k zabránění beztrestnosti, a to v souladu s příslušnými 
 a platnými ustanoveními mezinárodního práva a při zohled-
 nění standardů a norem OSN v oblasti prevence kriminality 
 a trestní justice, a současně zajistit včasný přístup k právní 
 pomoci a právo na spravedlivý proces. ×

16 Organizace spojených národů, sbírka smluv OSN, sv. 1577, č. 27531
17 Příloha Rezoluce 45/112 
18 Organizace spojených národů, sbírka smluv OSN, sv. 1249, č. 20378

19 Příloha Rezoluce 61/295
20 Příloha Rezoluce 45/110
21 Příloha Rezoluce 70/175
22 Příloha Rezoluce 65/229
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Prováděcí doporučení pro oblast „průřezových“ témat 
v rámci řešení a potírání světového problému drog: měnící 
se realita, trendy a aktuální okolnosti, nové a přetrvávající 
výzvy a hrozby, včetně nových psychoaktivních látek, 
v kontextu ustanovení mezinárodních úmluv v oblasti 
kontroly drog a dalších relevantních mezinárodních nástrojů 
 Opakovaně vyjadřujeme odhodlání zvyšovat naše úsilí 

při řešení a odstraňování nových i přetrvávajících výzev 
a hrozeb ve vztahu ke všem aspektům světového problému 
drog a poukazujeme na potřebu efektivní reakce na měnící 
se realitu, trendy a aktuální okolnosti prostřednictvím 
komplexních, jednotných a vyvážených protidrogových politik 
a programů, jež budou zohledňovat nadnárodní dopad dané 
problematiky a budou v souladu s mezinárodními úmluvami 
v oblasti kontroly drog a dalšími relevantními mezinárodními 
nástroji, a zároveň budou posilovat naši mezinárodní, 
regionální a subregionální spolupráci, přičemž doporučujeme 
následující:      

řešení problematiky nových psychoaktivních látek, 
stimulancií amfetaminového typu, včetně metamfetaminu, 
zneužívání prekurzorů a pre-prekurzorů a (zne)užívání 
léčivých přípravků obsahujících omamné a psychotropní 
látky pro jiné než lékařské účely 
Jsme rozhodnuti posilovat národní i mezinárodní aktivity 
zaměřené na řešení nové výzvy v podobě nových psycho-
aktivních látek, včetně jejich neblahých zdravotních dopadů, 
a vznikající hrozby představované stimulancii amfetaminového 
typu, včetně metamfetaminu, a podtrhujeme význam dalšího 
rozvoje výměny informací a systémů včasného varování, 
rozvoje odpovídajících národních legislativních, preventivních 
a léčebných modelů a podpory na vědeckých důkazech 

založených analýz nejužívanějších, nejrozšířenějších 
a nejškodlivějších látek a jejich zařazování na seznamy 
kontrolovaných látek, poukazujeme na význam prevence 
zneužívání léčivých přípravků obsahujících omamné 
a psychotropní látky a prekurzorů a jejich pronikání na 
nelegální trh při současném zajištění jejich dostupnosti pro 
legitimní účely, přičemž doporučujeme následující opatření:

 Ve vhodných případech a v souladu s národní legislativou 
 podněcovat rozvoj a implementaci komplexních opatření 
 a programů nastíněných v prvním odstavci předkládaného 
 dokumentu, přizpůsobovat tato opatření rizikům a výzvám, 
 které představuje užívání nových psychoaktivních látek 
 a stimulancií amfetaminového typu, včetně metamfetaminu, 
 a (zne)užívání léčivých přípravků obsahujících omamné 
 a psychotropní látky pro jiné než lékařské účely, a aktivně 
 sdílet informace týkající se příkladů dobré praxe a poznatků 
 generovaných ze zkušeností s ohledem na vývoj v oblasti  
 zdraví na úrovni jednotlivých států.

 Posilovat schopnost orgánů činných v trestním řízení 
 odhalovat a identifikovat nové psychoaktivní látky 
 a stimulancia amfetaminového typu, včetně metamfetaminu, 
 a podněcovat přeshraniční spolupráci a výměnu informací, 
 aby bylo možné předcházet zneužívání těchto látek a jejich 
 pronikání na černý trh, a to mimo jiné využíváním stávajících 

foto: www.google.cz
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 nástrojů a projektů Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik 
 a Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu.

 Vytvořit a posilovat partnerství a výměnu informací s průmy-
 slovým odvětvím, zejména s chemickým a farmaceutickým 
 průmyslem a dalšími relevantními subjekty soukromého 
 sektoru, a vybízet k uplatňování Metodického pokynu 
 k nezávazným doporučením pro chemický průmysl23 
 vydaného Mezinárodní radou pro kontrolu narkotik, případně 
 vzorového memoranda o porozumění mezi vládami 
 a partnery ze soukromého sektoru rovněž zpracovaného 
 Radou, s přihlédnutím k důležité roli těchto aktérů
 z průmyslového odvětví, jež mohou hrát při řešení a potírání 
 světového problému drog.  

Nové psychoaktivní látky
 Pokračovat v identifikování a monitorování trendů ve složení, 

 produkci, prevalenci a distribuci nových psychoaktivních 
 látek, jakož i vzorců jejich užívání a nežádoucích důsledků, 
 a vyhodnocovat jejich rizika pro zdraví a bezpečnost 
 jednotlivců i společnosti jako celku a potenciální využití 
 nových psychoaktivních látek pro lékařské a vědecké 
 účely a na tomto základě následně rozvíjet a posilovat 
 vnitrostátní a národní legislativní, regulační, správní 
 a provozní intervence a postupy realizované vnitrostátními 
 a národními legislativními, policejními, justičními, sociálními, 
 vzdělávacími a zdravotnickými orgány.

 Angažovat se v oblasti realizace včasných a vědecky 
 podložených kontrolních a regulatorních opatření v rámci 
 legislativních a správních systémů jednotlivých zemí 
 zaměřených na potírání a řešení výzev souvisejících 
 s novými psychoaktivními látkami a již během analýzy 
 předmětných látek zvažovat možnost uplatňování 
 prozatímních kroků, jaké představují provizorní kontrolní 
 opatření, případně vydávat oznámení ve vztahu k ochraně 
 veřejného zdraví, jakož i vyměňovat si informace a odborné 
 poznatky týkající se těchto opatření.

 Sdílet relevantní informace se Světovou zdravotnickou 
 organizací, Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu, Mezinárodní 
 radou pro kontrolu narkotik a dalšími relevantními meziná-
 rodními a regionálními organizacemi a případně posilovat 
 jejich kapacity tak, aby bylo možné věnovat prvořadou 
 pozornost analýze nejužívanějších, nejrozšířenějších 
 a nejškodlivějších nových psychoaktivních látek a přispět tak 
 k tomu, aby byla Komise OSN pro narkotika schopna přijímat 
 informovaná rozhodnutí o jejich zařazování na seznamy 
 kontrolovaných látek.

 Aktivně se podílet na činnosti systémů včasného varování 
 a podporovat využívání relevantních seznamů sledovaných 
 látek a dobrovolných kontrolních opatření, jakož i sdílení 
 informací prostřednictvím Mezinárodní rady pro kontrolu 
 narkotik, Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu a Světové 
 zdravotnické organizace v rámci jejich mandátů, a rozvíjet 
 bilaterální, subregionální, regionální a mezinárodní spolupráci 
 při identifikaci a hlášení nových psychoaktivních látek 
 a mimořádných událostí souvisejících s těmito látkami 
 a posilovat za tímto účelem využívání zavedených národních, 
 regionálních a mezinárodních systémů hlášení a výměny 
 informací, jako jsou např. platforma Early Warning Advisory 
 sloužící výměně informací o nových psychoaktivních látkách 
 a celosvětový program SMART24 Úřadu OSN pro drogy 

 a kriminalitu zaměřený na monitoring, analýzu, poskytování 
 informací a mapování trendů v oblasti syntetických drog 
 a projekt ION25 Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik.

 Zvyšovat kapacitu a efektivitu národních laboratoří 
 a podněcovat jejich spolupráci na úrovni států, případně 
 regionů, za účelem odhalování a identifikace nových 
 psychoaktivních látek, mimo jiné využíváním stávajících 
 referenčních standardů a podpůrných aktivit Úřadu OSN 
 pro drogy a kriminalitu.

  Posílit sdílení informací na úrovni jednotlivých států 
 a podněcovat výměnu informací o efektivní prevenci 
 a léčbě a souvisejících legislativních opatřeních na regionální 
 a mezinárodní úrovni v zájmu podpory rozvoje efektivních 
 a na důkazech založených intervencí zaměřených na aktuální 
 výzvy, které nové psychoaktivní látky představují vzhledem 
 k jejich neblahým sociálním a zdravotním dopadům.  

Stimulancia amfetaminového typu, včetně 
metamfetaminu
 Podporovat stávající výzkum, sběr a vědeckou analýzu dat 

 týkajících se stimulancií amfetaminového typu prostřednictvím 
 celosvětového programu SMART a relevantních nástrojů 
 Mezinárodní rady pro narkotika, např. projektu Prizma26, 
 a posilovat spolupráci na všech úrovních při boji se 
 stimulancii amfetaminového typu, včetně metamfetaminu.

 S ohledem na konkrétní podmínky podporovat uplatňování 
 stávajících relevantních programů, mechanismů 
 a koordinovaných operací na všech úrovních a pokračovat 
 v rozvoji a sdílení příkladů dobré praxe a poznatků mezi 
 odborníky týkající se vyváženého a jednotného přístupu 
 k vznikající hrozbě, kterou představují stimulancia 
 amfetaminového typu.
 
Prekurzory a pre-prekurzory
 Posílit národní, regionální a mezinárodní monitoring 

 chemikálií užívaných k nelegální výrobě drog a nových 
 psychoaktivních látek, aby tak bylo možné efektivněji 
 předcházet zneužívání a nedovolenému nakládání s těmito 
 chemikáliemi, aniž by tím byl negativně poznamenán 
 legitimní obchod s těmito chemikáliemi a jejich používání, 
 a to mimo jiné využíváním národních, subregionálních 
 a mezinárodních systémů hlášení a nástrojů Mezinárodní 
 rady pro kontrolu narkotik, jakými jsou např. projekt Prizma 
 a komunikační a informační systémy PICS27 a PEN Online28.

 Přijmout odpovídající opatření k řešení problematiky 
 zneužívání, nedovolené výroby a distribuce prekurzorů 
 podléhajícími mezinárodní kontrole a potírat zneužívání 
 pre-prekurzorů  a náhražek či alternativ prekurzorů k nelegál
 ní výrobě drog a současně rozvíjet dobrovolné snahy, včetně 
 dobrovolně přijímaných etických kodexů ve spolupráci 
 s relevantními průmyslovými odvětvími a komerčními subjekty 
 na národní, regionální a mezinárodní úrovni, mimo jiné 
 uplatňováním relevantních nástrojů Mezinárodní rady pro 
 kontrolu narkotik.  

(zne)užívání léčivých přípravků pro jiné 
než lékařské účely
 Zlepšovat sdílení informací o zneužívání léčivých přípravků 

 obsahujících omamné a psychotropní látky a zvyšovat kvalitu 

23 „Guidelines for a Voluntary Code of Practice for the Chemical Indu-
stry“
24 Synthetics Monitoring: Analysis, Reporting and Trends

25 International Operations on NPS
26 Project Prism
27 Precursors Incident Communication System
28 Pre-Export Notification Online
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 a jednotnost uváděných dat, mimo jiné prostřednictvím 
 dotazníkové výroční zprávy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu.

 Rozvíjet a implementovat protiopatření a podpůrné 
 veřejnozdravotnické, vzdělávací a socioekonomické strategie 
 v zájmu efektivního potírání a řešení problému (zne)užívání 
 léčivých přípravků obsahujících omamné a psychotropní 
 látky pro jiné než lékařské účely při současném zajištění 
 jejich dostupnosti pro legitimní účely a podněcovat národní, 
 subregionální, regionální a mezinárodní spolupráci s cílem 
 předcházet jejich pronikání na černý trh, pašování 
 a zneužívání, a to mimo jiné využíváním stávajících projektů 
 a nástrojů Světové zdravotnické organizace, Úřadu OSN pro 
 drogy a kriminalitu a Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik.  

užívání internetu ve vztahu k činnostem souvisejícím 
s drogami 
 Podporovat výzkum, sběr dat, analýzy důkazů a sdílení 

 informací a posilovat orgány činné v trestním řízení, trestní 
 justici a legální řešení, jakož i mezinárodní spolupráci, v zájmu 
 prevence a potírání drogové trestné činnosti páchané 
 prostřednictvím internetu, a to v souladu s příslušnými 
 platnými zákony.

 Ve zvýšené míře na požádání poskytovat členským státům 
 technickou pomoc a prostředky k budování kapacit na všech 
 úrovních, jež jsou nutné k předcházení a potírání případů, 
 kdy pašerácké sítě a nadnárodní zločinecké organizace 
 využívají k páchání drogové kriminality moderní technologie, 
 včetně internetu.

 Posilovat schopnost národních orgánů, zejména orgánů 
 činných v trestním řízení, zajišťovat a analyzovat elektronické 
 důkazy týkající se nezákonných aktivit, včetně nelegálního 
 obchodu s drogami a praní špinavých peněz, a monitorovat 
 prodej nelegálních drog prostřednictvím internetu.

 S ohledem na konkrétní podmínky prosazovat uplatňování 
 Metodického pokynu pro vlády, jenž se týká prevence 
 nelegálního prodeje mezinárodně kontrolovaných látek 
 prostřednictvím internetu.29

 
 Podporovat opatření týkající se užívání internetu pro 

 preventivní účely, včetně poskytování odpovídajících 
 poradenských a informačních služeb, v souladu s národní 
 legislativou rozvíjet, implementovat a prosazovat 
 preventivní strategie, programy a opatření, a to mimo jiné 
 prostřednictvím sociálních médií a dalších sociálních sítí, 
 jež se budou mimo jiné zaměřovat na ochranu dětí 
 a mládeže před zneužíváním kontrolovaných a nových 
 psychoaktivních látek a před jejich účastí na nelegálním 
 prodeji a nákupu takových látek prostřednictvím internetu, 
 jakož i posilovat v tomto ohledu spolupráci na všech úrovních.  

měnící se realita, trendy a aktuální okolnosti, nové 
a přetrvávající výzvy a hrozby  
 S ohledem na konkrétní podmínky podporovat využívání 

 a analýzy relevantních, spolehlivých a objektivních 
 dat, jejichž zdrojem jsou monitorovací a evaluační aktivity na 
 národní a regionální úrovni, v zájmu zkvalitnění implementace 
 komplexních, jednotných a vyvážených národních strategií, 
 politik a programů v oblasti kontroly drog, a to v souladu 
 s mezinárodními úmluvami v oblasti kontroly drog a dalšími 
 relevantními mezinárodními nástroji, a podporovat sdílení 

 příkladů dobré praxe a získaných poznatků, mimo jiné 
 prostřednictvím Komise OSN pro narkotika a dalších 
 relevantních regionálních a mezinárodních organizací 
 v rámci jejich mandátů, a lépe tak mimo jiné porozumět 
 jejich dopadům na národní i nadnárodní úrovni.
  
 V kontextu programů zaměřených na dlouhodobý 

 a udržitelný rozvoj zintenzivnit úsilí zaměřené 
 na nejzávažnější socio-ekonomické faktory s vazbou 
 na problém drog, včetně nezaměstnanosti a sociálního 
 vyloučení, z nichž mohou následně těžit zločinecké 
 organizace zapojené do drogové kriminality.

 Ve spolupráci s relevantními subjekty Organizace spojených 
 národů a v rámci jejich mandátů apelovat na Komisi OSN pro 
 narkotika, aby případně zvážila možnost revize stávajících 
 pokynů a dle potřeby vypracovala ve vztahu k různým 
 aspektům světového drogového problému pokyny nové, 
 a to v zájmu navýšení kapacity příslušných národních orgánů 
 a posílení mezinárodní a meziresortní spolupráce.
  
 Podněcovat výměnu informací nutnou k lepšímu porozumění 

 rozsahu nepříznivých dopadů nelegálního obchodování 
 s drogami v malém množství, včetně dopadů zdravotních, 
 sociálních, ekonomických a bezpečnostních, aby tak bylo 
 případně možné přicházet s efektivními intervencemi 
 zaměřenými na potírání tohoto jevu známého jako 
 „microtrafficking“.

 Vyzývat Úřad OSN pro drogy a kriminalitu, Mezinárodní 
 radu pro kontrolu narkotik, Světovou zdravotnickou 
 organizaci a další subjekty Organizace spojených národů 
 disponující příslušnými technickými a provozními 
 prostředky, aby v rámci svých mandátů nadále na požádání 
 poskytovaly poradenství a pomoc členským státům, 
 jež pracují na revizi a aktualizaci svých protidrogových 
 politik, a to v souladu s mezinárodními úmluvami v oblasti 
 kontroly drog, při současném zohlednění národních priorit 
 a potřeb těchto států, mimo jiné podněcováním výměny 
 informací a příkladů dobré praxe v oblasti vědecky 
 podložených politik přijatých státy. ×

29 „Guidelines for Governments on Preventing the Illegal Sale of 
Internationally Controlled Substances through the Internet“ (publikace 
Organizace spojených národů, č. E.09.XI.6. 

Prováděcí doporučení 
pro oblast posilování 
mezinárodní spolupráce 
založené na principu 
společné a sdílené 
odpovědnosti
 Opakovaně deklarujeme naše odhodlání v rámci společné 

a sdílené odpovědnosti podporovat úsilí na všech úrovních, 
abychom tak mohli účinně řešit a potírat světový problém 
drog a posilovat mezinárodní spolupráci, za účelem čehož 
doporučujeme následující opatření:

 Posilovat specializovanou, cílenou, efektivní a udržitelnou 
 technickou pomoc, včetně případné adekvátní finanční 
 pomoci, vzdělávání, budování kapacit, vybavení a technolo-
 gického know-how, poskytovanou zemím, které o ni  
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 požádají, včetně tranzitních zemí, a to prostřednictvím 
 a ve spolupráci s Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu, jakož 
 i se Světovou zdravotnickou organizací a dalšími relevantními 
 subjekty Organizace spojených národů a mezinárodními 
 a regionálními organizacemi v rámci jejich příslušných 
 mandátů, a pomoci tak členským státům efektivně řešit 
 zdravotní, socioekonomické, lidskoprávní, soudní 
 a trestněprávní  aspekty světového problému drog.

 Posilovat spolupráci mezi členskými státy po linii sever-jih 
 a jih-jih, jakož i třístrannou spolupráci, a to ve spolupráci  
 s mezinárodním rozvojovým společenstvím a dalšími 
 klíčovými aktéry, aby tak bylo možné efektivně řešit a potírat 
 světový problém drog.

 Prostřednictvím Komise OSN pro narkotika a ve vhodných 
 případech i prostřednictvím jejích pomocných orgánů 
 posilovat pravidelnou výměnu informací, příkladů dobré 
 praxe a získaných poznatků mezi odborníky z různých oborů, 
 a na všech úrovních tak, aby byla zajištěna efektivní 
 implementace jednotného a vyváženého přístupu 
 k světovému problému drog a jeho různým aspektům 

 a zvažovat možnosti dalších opatření sloužících k dalšímu 
 rozvíjení smysluplné diskuse mezi odborníky z praxe.

 Vybízet Komisi OSN pro narkotika, aby v rámci svého 
 mandátu přispívala k navazujícím krokům na globální úrovni 
 a podporovala tematický přezkum dosavadního pokroku  
 dosaženého při plnění Cílů udržitelného rozvoje, při vědomí 
 integrovaného charakteru těchto cílů i jejich vzájemné 
 provázanosti, a prostřednictvím odpovídajícího institucionál-
 ního rámce zajistit, aby tyto informace tvořily součást 
 agendy vrcholných politických fór zabývajících se proble-
 matikou udržitelného rozvoje, při současném zohlednění 
 rezoluce Valného shromáždění 70/1 z 25. září 2015.

 Vybízet Komisi OSN pro narkotika a Úřad OSN pro drogy 
 a kriminalitu, aby v rámci svých příslušných mandátů při 
 poskytování pomoci členským státům zaměřené 
 na koncipování a implementaci komplexních, jednotných 
 a vyvážených národních protidrogových strategií, politik 
 a programů dále posilovaly spolupráci a partnerství se všemi 
 relevantními subjekty Organizace spojených národů 
 a mezinárodními finančními institucemi. ×

Prováděcí doporučení pro oblast alternativního rozvoje: 
regionální, meziregionální a mezinárodní spolupráce 
směrem k vyvážené a rozvojově orientované politice 
v oblasti kontroly drog; řešení socioekonomických otázek 
 Opakovaně vyslovujeme naše odhodlání řešit 

socioekonomická témata související s drogami, konkrétně 
s nedovoleným pěstováním rostlin s obsahem omamných 
látek a nedovolenou výrobou, produkcí a distribucí drog 
prostřednictvím uplatňování dlouhodobých, komplexních 
a udržitelných rozvojově orientovaných a vyvážených politik 
a programů v oblasti kontroly drog, včetně alternativního 
rozvoje a případně i preventivních programů zaměřených 
na alternativní rozvoj, jež jsou součástí udržitelných strategií 
kontroly rostlinné výroby, přičemž doporučujeme následující 
opatření:        

Socioekonomické otázky a alternativní rozvoj  
 Zaměřit se na nedovolené pěstování rostlin užívaných 

 k nelegální produkci a výrobě drog a zabývat se souvisejícími 
 faktory prostřednictvím realizace komplexních strategií, 
 zacílených na snižování chudoby a posilování vlády práva
 a transparentních, efektivních a inkluzivních institucí 
 a veřejných služeb, případně institucionálních rámců, jakož 
 i prostřednictvím podpory udržitelného rozvoje a legálních 
 alternativ zaměřených na zvyšování blaha zasažené 
 a ohrožené populace.

 Podněcovat prosazování inkluzivního ekonomického růstu 
 a podporovat iniciativy, jež přispívají k eliminaci chudoby 
 a udržitelnosti sociálního a ekonomického rozvoje, rozvíjet 
 opatření zaměřená na venkovské oblasti, zlepšovat 
 infrastrukturu a sociální inkluzi a ochranu, řešit dopady 
 nedovoleného pěstování rostlin používaných k výrobě 
 zakázaných drog a výroby a produkce omamných 

 a psychotropních látek na životní prostředí, a to za aktivní 
 účasti místních komunit, a ve vhodných případech zvažovat 
 možnost realizace dobrovolných opatření k propagaci 
 produktů pocházejících z opatření zaměřených na alternativní
 rozvoj, včetně preventivního alternativního rozvoje, v zájmu 
 zajištění jejich přístupu na trh, a to v souladu s platnými 
 multilaterálními pravidly obchodu a vnitrostátním 
 i mezinárodními právem a v rámci komplexních a vyvážených 
 strategií kontroly drog.

 Vyjadřovat znepokojení nad tím, že nedovolené pěstování 
 rostlin používaných k výrobě zakázaných drog a nedovolená 
 výroba, produce a distribuce zůstávají nadále vážným 
 problémem z hlediska řešení a potírání světového problému 
 drog a uvědomovat si potřebu posilování udržitelných 
 strategií kontroly rostlinné výroby, jež mohou mimo jiné 
 zahrnovat opatření zaměřená na alternativní rozvoj, likvidaci 
 a vymáhání práva pro účely prevence a výrazného 
 a měřitelného snižování míry nedovoleného pěstování rostlin 
 používaných k výrobě zakázaných drog, jakož i potřebu 
 zintenzivnit společné úsilí na národní, regionální a mezinárod-
 ní úrovni v souladu s principem společné a sdílené odpověd-
 nosti, mimo jiné prostřednictvím adekvátních preventivních 
 nástrojů a opatření, zvýšené a lépe koordinované finanční 
 a technické pomoci a na opatření orientovaných programů, 
 aby bylo možné tyto překážky překonávat.

 Zvažovat možnosti vypracování a implementace programů 
 zaměřených na komplexní a udržitelný alternativní rozvoj, 
 včetně případného preventivního alternativního rozvoje, 
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 jež budou podporovat udržitelné strategie kontroly rostlinné 
 výroby v zájmu prevence a výrazného, trvalého a měřitelného 
 snížení míry nedovoleného pěstování rostlin používaných 
 k výrobě zakázaných drog a dalších nelegálních aktivit 
 souvisejících s drogami, za současného zajištění větších 
 rozhodovacích a vlastnických práv a odpovědnosti na straně 
 místních komunit, včetně zemědělců a jejich družstev, 
 s přihlédnutím k rizikům a specifickým potřebám komunit 
 postižených nebo ohrožených nedovoleným pěstováním 
 rostlin používaných k výrobě zakázaných drog, a to ve 
 spolupráci s Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu, Organizací 
 OSN pro výživu a zemědělství, Mezinárodní organizací práce, 
 Rozvojovým programem OSN a dalšími relevantními 
 mezinárodními organizacemi, při zohlednění národních 
 a regionálních rozvojových politik a akčních plánů, s cílem 
 přispět k budování mírových, inkluzivních a spravedlivých 
 společností, a to ve smyslu Cílů udržitelného rozvoje 
 a v souladu s příslušným platným mezinárodním 
 a vnitrostátním právem.

 Posilovat subregionální, regionální a mezinárodní spolupráci 
 v zájmu podpory programů komplexního a udržitelného 
 alternativního rozvoje, včetně případného preventivního 
 alternativního rozvoje, jako podstatné součásti preventivních 
 opatření a úspěšných strategií prevence a kontroly rostlinné 
 výroby zaměřených na dosahování pozitivních výsledků 
 takových programů, zejména v oblastech postižených 
 a ohrožených nedovoleným pěstováním rostlin používaných 
 k výrobě zakázaných drog, při zohlednění hlavních zásad 
 alternativního rozvoje OSN.30

 
 Posilovat regionální a mezinárodní spolupráci v zájmu 

 podpory programů udržitelného alternativního rozvoje, 
 včetně případného preventivního alternativního rozvoje, 
 v úzkém partnerství se všemi relevantními aktéry na místní, 
 národní a mezinárodní úrovni a dále rozvíjet a sdílet příklady 
 dobré praxe směřující k implementaci hlavních zásad 
 alternativního rozvoje OSN, s přihlédnutím ke všem získaným 
 poznatkům a příkladům dobré praxe, zejména ze strany zemí 
 s rozsáhlými odbornými zkušenostmi v oblasti alternativního 
 rozvoje, a vzít mimo jiné na vědomí výstupy Druhé  meziná-
 rodní konference o alternativním rozvoji, která se konala 
 v Thajsku ve dnech 19.–24. listopadu 2015.

 Podněcovat členské státy v realizaci výzkumu, mimo jiné 
 prostřednictvím spolupráce s Úřadem OSN pro drogy 
 a kriminalitu a dalšími relevantními subjekty Organizace 
 spojených národů a mezinárodními a regionálními organiza-
 cemi, akademickými pracovišti a občanskou společností, 
 za účelem lepšího porozumění faktorům přispívajícím 
 k nedovolenému pěstování rostlin používaných k výrobě 
 zakázaných drog při současném zohlednění místních 
 a regionálních specifik, a zlepšovat dopad vyhodnocování 
 programů alternativního rozvoje, včetně těch zaměřených 
 na preventivní alternativní rozvoj, a tam, kde je to vhodné, 
 s ohledem na zvyšování efektivity těchto programů, mimo 
 jiné použiváním relevantních indikátorů lidského rozvoje, 
 kritérií souvisejících s udržitelností životního prostředí 
 a dalších opatření v souladu s Cíly udržitelného rozvoje.

technická a finanční spolupráce v oblasti komplexních 
a vyvážených rozvojově orientovaných protidrogových 
politik a životaschopných ekonomických alternativ
 Zvážit možnost posílení rozvojové perspektivy v rámci 

 komplexních, integrovaných a vyvážených národních 
 protidrogových politik a programů v zájmu odstraňování 

30  Příloha Rezoluce 68/196

 souvisejících příčin a dopadů nedovoleného pěstování, 
 výroby, produkce a distribuce drog, a to mimo jiné 
 zaměřením se na rizikové faktory ovlivňující jednotlivce, 
 komunity i celou společnost, mezi něž patří nedostatek 
 služeb, infrastrukturní nedostatky, násilí související 
 s drogami, vyloučení, marginalizace a sociální rozklad, 
 aby tak bylo možné přispívat k vytváření mírových 
 a inkluzivních společností.

 Apelovat dle potřeby na příslušné mezinárodní finanční 
 instituce, subjekty Organizace spojených národů, nestátní 
 organizace a soukromý sektor, aby zvážily možnost zvýšení 
 své podpory, mimo jiné prostřednictvím dlouhodobého 
 a flexibilního financování, poskytované v oblasti 
 implementace komplexních a vyvážených rozvojově 
 orientovaných programů kontroly drog a životaschopných 
 ekonomických alternativ, zejména alternativního rozvoje, 
 včetně případných preventivních alternativních rozvojových 
 programů zaměřených na oblasti a populace postižené 
 nebo ohrožené nedovoleným pěstováním rostlin 
 používaných k výrobě zakázaných drog, a to na základě 
 předchozího zjištění potřeb a priorit jednotlivých států, 
 za účelem prevence, omezení a eliminace takové činnosti, 
 a současně v maximální možné míře vybízet členské státy 
 k tomu, aby vytrvaly ve svém odhodlání poskytovat takovým 
 programům finanční podporu.

 Podněcovat rozvoj životaschopných ekonomických 
 alternativ, zejména ve vztahu ke komunitám postiženým 
 nebo ohroženým fenoménem nedovoleného pěstování 
 rostlin používaných k výrobě zakázaných drog a dalšími 
 formami nedovoleného nakládání s drogami ve městech 
 i venkovských oblastech, mimo jiné prostřednictvím 
 komplexních alternativních rozvojových programů, 
 a zvažovat v tomto ohledu možnost vytváření rozvojově 
 orientovaných intervencí, přičemž by mělo být zajištěno, 
 aby prospěch z těchto intervencí plynul rovnoměrně mužům 
 i ženám, a to mimo jiné formou pracovních příležitostí, 
 lepší infrastruktury a základních veřejných služeb, případně 
 formou možnosti získat a vlastnit půdu ze strany zemědělců 
 a místních komunit, což rovněž přispěje k prevenci, 
 omezování a eliminaci nelegálního pěstování a dalších 
 forem  nedovoleného nakládání s drogami.

 Zvažovat možnost vyvíjení iniciativ v oblasti udržitelného 
 městského rozvoje pro osoby postižené nelegálními 
 aktivitami provozovanými v souvislosti s drogami a usilovat 
 tak o zapojení veřejnosti do procesu prevence kriminality, 
 zajišťování soudržnosti komunit a ochrany a bezpečnosti, 
 jakož i podněcovat inovace, podnikání a zaměstnanost.

 Podporovat partnerství a iniciativy v oblasti inovativní 
 spolupráce se soukromým sektorem, občanskou společností 
 a mezinárodními finančními institucemi v zájmu vytváření 
 příznivějších podmínek pro produktivní investice zaměřené 
 na tvorbu pracovních míst v oblastech a komunitách 
 zasažených nebo ohrožených nedovoleným pěstováním, 
 produkcí, výrobou a distribucí drog a dalšími nelegálními 
 aktivitami spojenými s drogami tak, aby bylo možné jim 
 předcházet, minimalizovat je a eliminovat, a vyměňovat si 
 v tomto ohledu příklady dobré praxe, získané poznatky, 
 odborné kompetence a dovednosti.

 Vysoce oceňujeme inkluzivitu, transparentnost a otevřenost 
procesu příprav na zvláštní zasedání, v němž sehrávala vůdčí 
úlohu Komise OSN pro narkotika za podpory, vedení a aktivní 
účasti předsedy Valného shromáždění, jakož i veškerou 
další spolupráci na tomto přípravném procesu.
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  Národní monitorovací
středisko pro drogy
a závislosti ozNámeNí / odkazY

informace o drogové situaci a o situaci v oblasti 
hazardního hraní v čr 
http://www.drogy-info.cz/.

veškeré publikace vydané Národním 
monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, 
včetně všech čísel zaostřeno, 
jsou v elektronické podobě ke stažení
na https://www.drogy-info.cz/publikace/. 
Případné objednávky tištěných publikací zasílejte 
na e-mail: grygarova.marketa@vlada.cz.

mapa pomoci
http://www.drogy-info.cz/index.php/map/
– změny kontaktních údajů zasílejte na e-mail: 
grygarova.marketa@vlada.cz.

kalendář akcí
https://www.drogy-info.cz/kalendar-akci/ – informace 
o vzdělávacích akcích a seminářích v adiktologii nebo 
zajímavých pro obor adiktologie, které je možno v kalendáři 
zveřejnit, zasílejte na e-mail: grygarova.marketa@vlada.cz.

reedice projektu „když musíš, tak musíš“
DVD s 6 dokumentárními filmy o drogách – objednávky
zasílejte na e-mail: grygarova.marketa@vlada.cz.

aplikace unidata a Prevdata k evidenci
klientů a intervencí v drogových službách včetně
uživatelské podpory
http://www.drogovesluzby.cz/.

výběr z médií
https://www.drogy-info.cz/article/vyber-z-medii/.

internetová stránka evropského monitorovacího 
centra pro drogy a drogovou závislost (emcdda)
http://www.emcdda.europa.eu/.

evropská zpráva o drogách emcdda
http://www.emcdda.europa.eu/edr2016.

Národní stránky na podporu odvykání kouření
https://www.koureni-zabiji.cz/.
Národní linka pro odvykání kouření 800 35 00 00.

Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní
https://www.hazardni-hrani.cz/.

 Jsme odhodláni podniknout kroky k implementaci výše 
uvedených prováděcích doporučení, a to v úzké spolupráci 
s Organizací spojených národů a dalšími mezivládními 
organizacemi a občanskou společností, a sdílet s Komisí OSN 
pro narkotika, jako politickým orgánem OSN přímo 
zodpovědným za tvorbu opatření v oblasti kontroly drog, 
aktuální informace o dosaženém pokroku při implementaci 
těchto doporučení. ×

Toto Zaostřeno je českým překladem  původního dokumentu 
přijatého Valným shromážděním OSN our joint commitment 
to effectively addressing and countering the world drug 
problem A/RES/S-30/1.


