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Úvod 

 

 Dnešní doba je plná shonu, stresu a nevšímavosti. Lidé se musí často umět 

rychle přizpůsobit realitě. To vše je velmi náročné na psychiku. A proto existuje jisté 

procento naší populace, které chce unikat před touto skutečností. Jejich útěk je 

směřován k drogám a alkoholu. To jim pomáhá dostat se do stavu, kdy vše je vyřešeno 

a nic není zakázáno. Dostávají se do stavu blaženosti.  

A zde sahají po návykové látce. Nejenže je člověk spokojen. Je bez starostí ve 

stavu spokojenosti. Je také nucen si tu to drogu obstarat. Protože jeho závislost a 

touha po droze stoupá.  Člověk se dostává do rozporu se zákonem. Uchyluje se ke 

krádežím a dalším deliktům. Sehnat drogu není dnes už tak těžké, ale její cena na 

černém trhu stoupá. 

Již v historii se společnost setkávala s drogami. Byly vydávány různé zákony a 

předpisy, které měly kontrolovat možnost užívání drog a jejích šíření. Ale nikdy moc 

tyto zákony a předpisy neuspěly. Prostě nikdy se už drog svět nezbaví.  

Na drogy a na jejich užívání se však nabaluje další trestná činnost. Jedná se o trestnou 

činnost, kterou páchají jak uživatelé drog, tak i lidé, kteří drogy nekonzumují. Jsou to 

lidé, kteří drogu dále šíří. 

Ve své absolventské práci bych se chtěla zabývat právě problémem drogových 

deliktů, které vznikají v důsledku zneužívání psychotropních, omamných látek, ale i 

jiných druhů drog. K výběru mě vedla moje praxe na drogovém centru v Kolíně.  

Práce se bude zabývat historií drogové problematiky, s tím souvisejícími 

základními pojmy o drogách a se šířením drog. Dále příčinami delikventního chování 

samotných narkomanů, včetně závažné drogové kriminality. Drogovou problematikou 

dětí. Vztahu rodina, škola, masmédia. Ale i legalizaci drog a jejich léčebnými účinky. 

Zaměřím se také na prevenci z obecného hlediska, poté s preventivními programy na 

místní úrovni. Budu se zabývat nejdůležitějšími zákony týkajících se této problematiky.  
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 V praktické části oslovím osobně klienty a provedu s nimi rozhovory. Cílem 

těchto rozhovorů  bude - uvědomování si páchání trestné činnosti. 
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1  Cíl absolventské práce 

 

        1.1 Hlavní cíl  

Zjistit do jaké míry si uživatelé drog uvědomují páchání trestné činnosti.  
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2.   Teoretická část 

2. 1.     Historie drog 

 Z historie a biologie víme, že užívání drog je pro člověka obvyklé. Člověka 

provází užívání drog od nepaměti. Historii najdeme největší podíl užívání drog 

s náboženskými rituály. [www.drogovaporadna.cz] 

  

2. 1. 2.  Pojem droga 

Slovo droga pochází z francouzského slova drogue, to znamená sušené 

živočišné nebo rostlinné suroviny. Nyní toto označuje léčivé rostliny a ve speciálním 

významu také psychoaktivní přirozené, polysyntetické a syntetické substance 

s potenciálem závislosti. Psychoaktivní substance je návyková látka, biochemicky 

působící na mozek a vyvolávající závislost.  

Narkotika jsou stará jako lidstvo samo. Opium, kokain a alkohol byly 

konzumovány již v mladší době kamenné. Nápoje podobné vínu se vyráběly už před 

10 000 let z datlí fíků a medu. Jihoameričtí indiáni užívají keř koky jako prostředek 

zvyšující výkon, tišící hlad a žízeň. 

*GÖHLER, 2001, s. 16+ 

 Na internetu v encyklopedii Wikipedie se můžeme dočíst, že droga má dva 

významy. 

a) Droga (léčivo) – sušené nebo jinak konzervované rostliny, živočichové, jejich 

části nebo produkty jejich metabolismu, sloužící jako lék nebo k podobným 

účelům. 

b) Psychoaktivní droga ( návyková látka, psychotropní látka) ovlivňující psychiku a 

je zpravidla návyková. Jsou to škodlivé, nelegální látky státem omezované. 

 

2. 1. 3. Drogy jako globální problém 

  V novodobé historii šíření a zneužívání drog se rozlišují na tři období: 

a) Do roku 1960 – jsou drogy pokládány za odborný problém, kterým se zabývá 

malá skupina klasifikovaných specialistů (kriminalisté, lékaři, psychiatři) 

http://www.drogovaporadna.cz/
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b) Od roku 1960 – 1990 – se drogy stávají problémem společenským, dotýká se 

mnoha sociálních vrstev a skupin 

c) Od roku 1990 – již mezinárodní společenství (v Globálním akčním plánu VS OSN 

z r. 1991) charakterizuje problém drog jako problém globální *Drogy a drogová 

závislost K. Kalina a kol. – díl 1+ 

 

 2. 1. 4.  Následky nadměrné užívání drog  

    Následky užívání drog může rozdělit do dvou skupin 

            - následky užívání pro jednotlivce 

            - následky užívání pro společnost 

Pro jednotlivce představují následky hlavně ohrožení jeho zdraví, společenské 

vyloučení, porušování zákonů. 

Pro společnost je hlavně finanční zátěž z hlediska zdravotního pojištění, sociálních 

dávek, ohrožování jejich majetku, zdraví. 

Následky z obou skupin se prolínají a projevuje se ve změnách sociálního 

charakteru. 

2. 1. 5. Proč lidé berou drogy? 

Chtějí většinou něco změnit ve svém životě. 

Chtějí zapadnout do kolektivu. 

Chtějí uniknout od reality. 

Chtějí zahnat nudu 

Chtějí se vzbouřit 

Chtějí experimentovat 

Drogy poškozují zdraví a kvalitu života, jak uživatelů drog, tak i jejich blízkých. 

Poškozují ale i vývoj celé společnosti. Způsobují změnu životních hodnot, narušování 

mezilidských vztahů, rozpad rodin a nárůstu kriminality.[www.drogy.cz] 

2. 1. 6. Drogy v ČR 

 Před rokem 1989 drogový trh nebyl příliš rozvinutý. Převládalo spíše čichání 

rozpouštědel nebo  domácí příprava opiátů. Největší rozmach byl po otevření hranic po 

roce 1990. Kdy se k nám začaly dostávat tvrdé drogy. Především levný heroin a 
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pervitin. V dnešní době je zde dostatečná základna uživatelů drog. Drogy jsou dobře 

přístupné a stoupá i nízká věková hranice začínajících toxikomanů.  

Dnes i děti začínají velmi v nízkém věku s požíváním alkoholu a kouřením tabáku. To je 

počátek rizika přechodu k návykovým látkám. Často kouření tabáku přechází na 

kouření marihuany. 

Podle průzkumu ESPAD v roce 2007 v ČR, potvrdilo užívání nelegálních drog 

19,3% studentů, problém s rodiči 14,1% a problém s přáteli 16,6%*www.drogy.cz+ 

Postoj společnosti v ČR je vůči návykovým látkám rozporný. Co se týká tvrdých 

drog, není pochyb o jejich záporném postoji, ale alkohol a kouření se nepovažuje za 

únosné. Pokud se používají v přiměřené míře. V součastném období je snaha některých 

vládních představitelů udělat i u těchto drog určitá opatření(zákaz kouření 

v restauracích, na autobusových zastávkách), ale to nemění nic na tom, že naše 

společnost je k těmto drogám shovívavější. 

2. 2.   Rozdělení drog 

Třídit drogy do kategorie lze podle mnoha způsobů a hledisek. Podle způsobu 

vzniku drogy ji můžeme rozdělit:  

a) Na drogy přírodní (konopné drogy, opium, psychotropní houby a rostliny) 

b) Na drogy semi – syntetické (heroin, kokain, LSD) 

c) Na drogy syntetické (extáze, amfetaminy, léky nebo rozpouštědla) 

Podle skupenství drogy dělíme na pevné, kapalné a plynné. 

 Podle míry nebezpečnosti a akceptovatelného rizika na drogy tvrdé a měkké.  

Měkké drogy 

Mezi měkké drogy patří konopí, tabák, kofein, čokoláda apod.  

Tvrdé drogy 

U nich je velmi vysoké riziko závislosti a nevratné poškození organismu. Patří sem 

heroin, pervitin, kokain. Mezi tvrdé drogy jsou zařazeny nelegální drogy.  

Psychostimulacia – stimulační látky, které celkově zvyšují duševní a tělesnou aktivitu 

jedince. Mizí únava, zvyšuje se svalové napětí. Vedlejším účinkem je nechutenství a 

rychlé hubnutí. [www.drogovaporadna.cz] 

Dělení drog na legální a nelegální 

Za legální drogy se považuje tabák, alkohol a některé léky, ale také rozpouštědla. 

http://www.drogovaporadna.cz/
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Nelegální drogy to jsou převážně drogy, které patří do tvrdých drog. 

§ 130 Návykové látky – návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, 

psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivňovat psychiku člověka 

nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.[trestní právo] 

2. 2. 1.  Drogy, které způsobují závislost 

a) Canabisového typu – marihuana, hašiš 

b) Halucinogenového typu – LSD, lysohlávky 

c) Látky s centrálně stimulačním účinkem – kokain, pervitin, extáze 

d) Látky s centrálně tlumivými účinky – sedativa, hypnotika 

e) Solvenciového typu – těkavé látky 

f) Opiátového typu – opium, morfin, heroin 

 

Drogy canabisového typu 

Jsou to látky získané z byliny konopí. Tato látka byla užívána i ve středověku, ale 

objevuje se až počátkem 60. let a stává se nejrozšířenější ilegální drogou v ČR po roce 

1989. Vyskytuje se ve dvou formách: 

a) Marihuana – směs sušených listů a samičích květů 

b) Hašiš – sušené květy konopné rostliny, které vylučují značné množství 

pryskyřice. 

 

Drogy halucinogenového typu 

Do první skupiny patří psilocin a psilocibin. Tyto látky obsahují houby 

lysohlávky. Do druhé skupiny patří představitelé LSD. *dietylamid kyseliny D – lisenové+  

 

Látky centrálně stimulační 

Povzbuzují centrální nervovou soustavu. Patří sem návykové látky přírodního 

typu, jako je kokain, nebo syntetického typu jako je amfetamin nebo pervitin. 

 

Látky s centrálně tlumivými účinky 
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Patří sem sedativa a analgetika. Mají zklidňující a tlumivé účinky. Mezi sedativa 

patří nejvýznamnější barbituráty. Ovšem při vysokých dávkách můžou způsobit smrt, 

respirační a srdeční zástavu. *Chmelík, str. 19+ 

Analgetika (morfin, brufen, aspirin) patří mezi látky snižující bolest. 

Na těchto látkách může vznikat jak psychická tak fyzická závislost. 

 

Drogy solvenciového typu 

Tyto látky jsou známy pod názvem těkavé látky (inhalační drogy) 

Jsou to různá rozpouštědla, ředidla, ale i plynné látky různého druhu. 

K legislativní změně došlo v oblasti prodeje těkavých látek, a to vyhláškou Ministerstva 

životního prostředí. Vyhláška č. 284/2006 Sb., stanoví seznamy nebezpečných látek a 

nebezpečných chemických přípravků, jejich uvádění na trh je zakázáno, nebo jejichž 

uvádění do oběhu je omezeno. 

Od 15. 6. 2007 nesmí se toluen uvádět na trh ve vyšší hodnotě než je 0,1% 

koncentrace. Samotný toluen se může prodávat jen živnostníkům a obchodním 

společnostem v souvislosti s provozováním jejich podnikání a jsou povinni při nákupu 

se prokázat živnostenským listem. Prodej ostatních přípravků obsahující toluen není 

vyhláškou omezen. 

 

Drogy opiátového typu 

Jsou to opět nejen přírodní ale i syntetické látky. Jsou to látky, které se 

v medicíně využívají jako nejsilnější tlumící látky na bolest (analgetika) 

Zdrojem opia je mák setý a surové opium slouží k výrobě dalších drog. Těmi jsou 

například: Galí – což je indická verze méně čistého opia – vkládá se pod jazyk a zapíjí se 

velmi koncentrovaným čajem.  

Dalším, tentokráte velmi čistým opiem, je Chandu – které se kouří v dýmce.  

Hlavním opiem, které se u nás používá, je morfin, způsobuje velký útlum činnosti 

mozkové soustavy a vyvolává eufórii.   

2. 2. 2.  Zneužívání léků na předpis 

 Léky, které předepisuje lékař se stávají vážným problémem, protože se mohou 

stát návykovými. Jsou to léky na bolest, sedativa, antidepresiva, léky na spaní. Stávají 
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se závažným problémem jak mezi náctiletými, tak i dospělými. Vznikají tu dva hlavní 

trendy. V prvním případě je to závislost na medikament. V druhém případě zneužívání 

těchto léků na výrobu drog. Toxikomany přitahují léky s psychoaktivními účinky, ze 

kterých lze omamné a psychotropní drogy vyrobit. K jejich získávání používají 

nejrůznější nezákonné postupy, jako jsou krádeže v lékárnách, falšování lékařských 

předpisů. Nakupováním větších množství léku na rýmu. Proto už dnes prodej těchto 

léku je většinou na předpis. 

2. 3. Příznaky podle druhů drog 

 Obecnými příznaky je nevysvětlitelné a neobvyklé chování, náladovost, úzkost, 

deprese, strach, špatné výsledky ve škole v práci, stálé popotahování, suchý kašel, 

loupání kůže kolem rtů. 

 

Příznaky podle druhu užívaných drog. 

Amfetaminy se užívají nitrožilně či šňupáním. Příznaky jsou hyperaktivita, 

ztuhnutí čelisti, a neustál komunikace. 

Opiáty se užívají inhalací nebo nitrožilně. Způsobují zvracení. Patří sem Opium, 

Morfin, Dosin a Kodein. Opiáty nesou sebou kromě závislosti i riziko nebezpečí 

předávkování.     

Kokainový typ užívání šňupáním. Zrychluje srdeční tep. Získává se z listů keře 

koky. Patří mezi nejnebezpečnější dogy. 

Halucinogeny užívají se formou papírků, které se namáčí v halucinogení látce a 

podávají se pod jazyk. Způsobují změny ve vnímání reality. Halucinogení účinky můžou 

vyvolat i drogy jiných skupin např. Pervitin nebo organická rozpouštědla. Halucinogeny 

mohou vyvolat tzv. flash-back, kdy se dostavuje pocit jako po požití drogy, i když požita 

nebyla.*NEŠPOR, 1992+ 

Barbituráty se užívají ve formě tablet. Způsobují laskavé, milé chování a pocit 

lásky. 

Cannabisový typ se projevuje stavem klidu, ospalostí, apatií  [ www.heo.cz] 

Alkohol 

Oslabuje centrální nervový systém, snižuje zábrany a schopnost úsudku. Způsobuje 

zpomalení reflexů, výpadky paměti. Může vést k násilnostem a konfliktnímu chování. 
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Návyk na alkohol je velmi nebezpečný u dětí a mládeže. Vytváří se velmi rychle, proto 

je snaha v civilizovaných společnostech děti a mladistvé před alkoholem chránit. 

 

Závislost 

Drogy vyvolávají závislost, jsou tím nebezpečné, čím rychleji působí, tím rychleji 

se vytváří zpětná vazba tento zážitek zopakovat. 

Závislost je stav, kdy se člověk bez dané látky nedokáže obejít, touží po ní, a bez 

ní se cítí psychicky i fyzicky špatně.     

Závislost může vzniknout nejen na návykové látky, ale i na hazardních hrách, 

práci atd. 

Příčiny závislosti jsou velmi komplexní. U někoho se závislost rozvijí z důvodů 

psychologických problémů, jinde jsou to genetické dispozice, sociální a společenské 

vazby. Nejčastěji se zde prolíná více faktorů * K. Kalina a kol. díl 1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                   

2. 3. 1.  Fáze závislosti 

 Počátek závislosti je první vyzkoušení drogy. Většinou se jedná o mladého 

člověka, který někde v partě získá sebevědomí.  

Kritickým stádiem se stává doba, kdy začínají mít problémy ze závislostí a s tím 

spojené problémy ve škole v zaměstnání, finanční problémy z důvodu zvyšování dávek 

drogy. Zdravotní problémy, kdy dochází k poškození některých orgánů. Nebezpečí 

onemocnění virovou hepatitidou typu A, B i C, HIV/AIDS a také sexuálně přenosnými 

chorobami. Dále je tu riziko předávkování.       

Závislost je velmi mocná a nedá se jen tak porazit.  Vyléčený kuřák, alkoholik, 

narkoman nemá nikdy vyhráno. Někdy stačí jedna cigareta nebo jedna sklenička a 

mnoholetá abstinence je tatam. Takže riziko k návratu závislosti je velmi vysoké.  

 

2.3.2. Klasifikace závislostí ve vztahu k rodinnému prostředí    

 Podle Cancriniho (1985) se závislost rozlišujeme  na: 
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- Závislost traumatická je reakcí na trauma, konflikt, úzkost, zlosti, které souvisejí 

s rodinou. 

- Závislost neurotická, která se vyvíjí v rodině s nahromaděným napětím, 

neřešenými vztahovými problémy. Tato závislost je nejčastější. 

- Závislost přechodová sem patří nestálost v osobních vztazích. Může se zde 

vyskytovat psychiatrická zátěž nebo těžká traumata. Rodiny mohou tíhnout 

k podivným sektám. 

- Závislost sociopatická je charakterizována tím, že závislý pochází z rodiny, kde 

byla lhostejnost, fyzické násilí, kriminalita, nebo vyrůstal v různých institucí.     

[K. Kalina] 

2. 4.   Rizikové oblasti 

 Problematika závislosti na návykových látkách v dnešní době není již problém 

úzké skupiny lidí na okraji společnosti, ale jedná se o problém celospolečenský, jež se 

dotýká každého z nás. 

  V sociální oblast se uživatelům drog rozpadají rodinné a partnerské vazby, 

ztrácejí přátelé, nejsou schopni řešit svou bytovou situaci a často se ocitají na ulici. 

Nejvážnějším problémům uživatelů drog se řadí páchání trestné činnosti, provozování 

prostituce pro potřebu získání peněz na drogu. Toxikoman je tak sociálně vyděděn. 

S tím souvisí i ekonomická rizika, které představují náklady společnosti na prevenci a 

léčbu, kterou musí společnost vydat například k vyplácení nemocenských dávek, 

sociálních dávek, podpora v nezaměstnanosti.  

2. 4. 1.  Abstinenční příznaky 

 Abstinenční příznaky se liší podle jednotlivých látek užívání. Odvykací stavy 

jsou, ale velmi nepříjemné a v případě opiátu ohrožují život. Mohou být fyzické nebo 

psychické a liší se v závislosti na dané látce.  

Odvykací syndrom je syndrom odnětí drogy. Dochází ke stavu, který porušuje 

rovnováhu v těle. A vyvolávají opačné efekty, něž byly původní akutní účinky drogy. 

Projevují se:  

a) Bolestmi 

b) Křečemi 
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c) Nevolností a zvracením 

d) Průjmem 

e) Zimomřivostí 

f) Poruchami spánku 

g) Pocením 

h) Zrychlením bušení srdce 

i) Zmateností 

j) Halucinacemi, zastřením vědomí  

k) Stresy 

[www.substitucni-lecba.cz] 

2. 4. 2.  Rizikové skupiny 

 Nejvíce ohrožená věková skupina uživatelů drog se pohybuje od 13 – 18 let. 

Jsou to například studenti, mladí nezaměstnaní, prostitutky, pracovníci v pohostinství. 

Individuální riziko zvyšují psychické problémy a poruchy učení a chování genetické 

predispozice. [www.drogy-info.cz] 

 

Velký vliv má i prostředí, ve kterém tato věková skupina vyrůstá. Důležitou roli zde 

hraje hospodářská situace společnosti. Výchova v rodině a citové vazby.  

2. 4. 3. Děti a riziko drog 

  Děti se setkávají s drogami často ještě před narozením. Matky, které v těhotenství 

užívají různé drogy, alkohol, často způsobují poškození mozku svým nenarozeným 

dětem, což může vést k snížení sebekontroly a k pravděpodobnému sklonu k násilí a 

zločinu těchto dětí. 

Děti se nejdříve seznamují s lehčími drogami, jako je kouření a alkohol. Pití 

alkoholu a užívání drog je spojováno v psychoanalytické literatuře orálním stádiem 

dítěte, tedy první rané období. [K. Kalina]  

Jak uvádí Výroční zpráva v roce 2011, kde se Česká republika zapojila do 

tematického průzkumu Eurometr, které se týkalo srovnání šetření postojů mladých lidí 

k drogám. V rámci šetření se ukázalo, že mladí lidé v ČR mají relativně snadnou 
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dostupnost k alkoholu, tabáku, konopným látkám, ale i hašiši. Více obtížné je pro ně 

obstarání heroinu nebo kokainu. 

Nejčastěji užívanými drogami v mladé populaci při návštěvě různých hudebních 

klubů je alkohol, tabák, marihuana a extáze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

2. 5.    Drogové delikty 

 Jak jsem se již zmiňovala v předchozích částech, člověk nejdříve drogy zkusí jen 

ze zvědavosti, ale postupem času, když vznikne závislost na drogách, začínají 

ekonomické problémy k sháněním financí na drogu. Mladí lidé, většinou studenti, 

začínají drobnými krádežemi v rodinách, prodejem cenných předmětů svých rodičů 

nebo známých.  

 

2. 6.   Kriminalita páchaná se spojením drog 

 Trestní činnost související s drogami je většinou spojena s další trestnou 

činností, která má charakter násilný, majetkový a mravnostní. Nelze říci, že by se 

pachatelé s drogovou závislostí dopouštěli nějakého určitého druhu trestné činnosti, 

kterou by pak bylo možné označit jako pro ně specificitou. Z policejních zdrojů vyplývá, 

že v ČR v roce 2010 bylo stíháno pro drogové delikty 2,5 tis. osob. Žen bylo 15% a 

nejvyšší podíl trestných činů byl spojen s výrobou, pašováním a prodejem drog. 

Samotný obchod s drogami se stal jedním z největších celosvětových druhů podnikání. 

Překupníci neprodávají jenom jeden druh drog, ale specializují se na více druhů. Jsou 

země kde výroba drog a jejich pěstování je jedním z hlavních způsobů obživy 

(Afgánistán, Střední Amerika). 
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2.6.1 Trestné činy spáchané v souvislosti se zneužíváním drog lze rozdělit 

do několika skupin 

    Za drogovou kriminalitu jsou považovány trestné činy spáchané pod vlivem drog, 

trestné činy spáchané za účelem získání drog, trestné činy související s fungováním 

nezákonných trhů s drogami. 

  

Rozdělení drogových deliktů 

1) Drogové delikty v užším smyslu – pachatelé jsou většinou konzumenti drog a 

osoby na nich závislé, ale i ti, kteří drogu sami zneužívají pro své obohacení, 

jako jsou překupníci, dealeři, apod. 

2) Drogové delikty v širším smyslu – zde se jedná především o jednání vedoucí 

k šíření toxikománie ve smyslu svádění, podporování. Pachateli jsou sami 

narkomani, kteří ovlivňují začínající nové uživatele drog. 

3) Trestné činy spáchané za účelem získání drog – jsou to trestné činy, které 

směřují k opatření finančních prostředků na drogu. Jedná se o majetkové 

delikty (krádeže, podvody) Hlava V - trestné činy proti majetku § 205 Krádež, § 

206 Zpronevěra, § 209 Podvod, § 210 Pojistný podvod.  

4) Trestné činy spáchané pod vlivem drog – Hlava II - §173 Loupež, §178 

Porušování domovní svobody. 

     Hlava III - trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti  

     § 185 Znásilnění. 

     Hlava IV-trestné činy proti rodině a dětem, § 196 Zanedbávání povinné výživy,  

     § 198 – 199 Týrání svěřené osoby nebo osoby žijící ve společném obydlí,  

     § 201 Ohrožování výchovy dítěte.  

     Hlava V - § 358 Výtržnictví, § 360 Opilství 

     Hlava VII-§ 274 Ohrožení pod vlivem návykových látek 

      Oběťmi těchto činů jsou lidé, kteří nejsou na drogách závislí.  

5) Trestné činy spáchané na samotných toxikomanech – Hlava II - § 168 

Obchodování s lidmi, § 171 Omezování osobní svobody,§175 Vydírání. 

Hlava III - § 185 Znásilnění, § 186 Sexuální nátlak, § 187 Pohlavní zneužití, § 189 

Kuplířství. 
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2.6.2. Vysvětlení některých pojmů 

  § 13 Trestný čin 

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a 

který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. 

(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li 

trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 

§ 111 Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivého 

ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, též příprava k trestnému činu, 

pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc 

 

§ 14 Přečiny a zločiny 

(1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny. 

(2) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž 

trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti 

let. 

(3) Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny, 

zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. 

 

§ 205 Krádež 

(1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 

a) Způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

b) Čin spáchá vloupáním, 

c) Čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě 

 

     § 173 Loupež 

(1) Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu 

zmocnit se cizí věci. 

2. 6. 3.  Trestní zákoník 

Dne 1. Ledna 2010 nabyl v účinnost zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník, který 

nahradil trestní zákon z roku 1961. Nový trestní zákoník přináší změny i pro oblast 
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drogové kriminality. Primární drogové trestné činy jsou v trestním zákoníku upraveny 

ustanoveních §283-287.  *Zaostřeno na drogy č. 1/2010+ 

 

2. 6. 4.  Změny související s přestupkovým řízením 

V souvislosti s vyřizováním přestupků na úseku ochrany před alkoholizmem a 

jinými toxikomaniemi došlo ke změně při projednávání přestupkům tzv. blokové řízení.  

Jedná se o zákon 200/1990 Sb., o přestupcích, v případě, kdy je přestupek spolehlivě 

zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. 

Změna zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky, provedená zákonem č. 

150/2011 Sb., říká, že v případě přestupků, které se týkají omamných nebo 

psychotropních látek, policie tu to látku zničí nebo předá pro účely výuky, výcviku. 

Dříve bylo nemožné zajistit drogu v blokové pokutě. 

 

2. 6. 5.  Změny zákona o návykových látkách 

 V roce 2010 došlo k nárůstu nových syntetických drog, jedná se nové druhy 

drog, které nejsou uvedeny v Jednotné úmluvě o omamných látkách z roku 1961 a 

Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971 a ve vnitrostátní normě zákon 167/1998 

Sb., o návykových látkách. To znemožňovalo stíhání osob, které s těmito látkami 

nakládali. Proto došlo k novelizaci tohoto zákona zákonem 106/2011. Došlo k rozšíření 

těchto látek o dalších 33, převážně syntetických.  

Nedovolené nakládání s látkami uvedenými v příloze zákona č. 167/1998 je 

stíháno jako trestný čin, případně jako přestupek. 

 

2. 6. 6.  Změny zákona k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. 

V červenci 2010 vešla v účinnost novela zákona č. 379/2005 Sb., o opatření k 

ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami. Cílem je novelizace zákona týkající se ochrany před škodami 

působenými tabákovými výrobky související s pasivním kouřením včetně vyšší ochrany 
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dětí a mládeže. Kvalitnější definici veřejných míst, kde je zakázáno kouřit, Zpřísnění 

sankcí za prodej tabákových výrobků, alkoholických nápojů osobám mladších 18 let. 

 

2. 6. 7.  Paragrafy zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 

   Od 1. 1. 2010 nahradil nový trestní zákoník č. 40/2008 Sb. Trestní zákon 

140/1961 Sb., který byl užíván od 1. 1. 1962 a doznal bezmála 70 novelizací. Nový 

trestní zákoník nově upravuje problematiku nedovoleného nakládání s omamnými a 

psychotropními látkami, jejich výrobou, držením, pěstováním. 

 

Nové paragrafy 

 § 283 - nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropnými látkami a s 

jedy.  

Upravuje různé způsoby nedovoleného nakládání s OPL (výroba, prodej, přechovávání 

OPL) 

Dochází k zpřísnění zejména pachatelů, kteří se tohoto trestního činu dopustí 

opakovaně. Hrozí zde trest odnětí svobody v trvání 2-10 let. 

 

§ 284 – přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu  

Zde je snaha odlišit přechovávání OPL s přihlédnutím k jejich zdravotním a 

společenským rizikům. Nižší tresty jsou zde pro uživatele OPL, kteří přechovávají pro 

vlastní potřebu množství větším než malé konopné drogy. Zde hrozí trest odnětí 

svobody až na jeden rok. Zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Pachatelé, kteří budou 

přechovávat pro vlastní potřebu v množství větší než malém jakoukoliv jinou OPL než 

konopné drogy bude hrozit odnětí svobody až na dva roky.  Zákaz činnosti a propadnutí 

věci. 

 

§ 285 – Nedovolené pěstování rostlin obsahující omamnou nebo psychotropní látku 

Zde došlo k zásadní změně. Pěstování pro vlastní potřebu malého množství konopí, 

hub nebo jiných rostlin nepodléhá trestně právní regulaci a je postihováno podle 

zákona o přestupcích.  
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§ 286 – Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky 

a jedu 

 

§ 287 – Šíření toxikománie upřesňuje okolnosti podmiňující použití trestní sazby, a to 

ohledně člena organizované skupiny.  

 

§ 288 – Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem 

 

§ 289 – Společné ustanovení[TZ] 

 

2. 6. 8. Nařízení vlády 

 Od 1. ledna 2010 je c ČR nový trestní zákoník. Nová právní úprava částečně 

diferencuje drogy podle zdravotních a společenských rizik, pokud se týče konopí pro 

vlastní potřebu a jeho držení pro vlastní potřebu. Vláda ve dvou nařízeních stanovila 

množství větší než malá drog, rostlin a hub obsahující omamné nebo psychotropní 

látky. 

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny 

nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní 

látku a jaké je jich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku je ve Sbírce 

zákonů pod č. 455/2009Sb. 

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje 

za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, 

přípravků je obsahujících a jedů, je ve Sbírce zákonů pod č. 467/2009 Sb. 

 

2. 6. 9.  Přehled limitů pro nejobvyklejší drogy 

 Typ drogy   

Množství větší než malé 

 

pervitin  
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metamfetamin  

více než 2 gramy 

 

heroin  

více než 1,5 gramu 

                                                                                                                                                                                                                                             

kokain   

více než 1 gram 

 

amfetamin   

více než 2 gramy 

 

 

 

extáze  

liší se dle druhu  

více než 4 tablety či kapsle nebo více než 0,4 gramu práškové či krystalické substance 

 

marihuana  

konopí  

více než 15 gramů sušiny 

hašiš  

pryskyřice z konopí  

více než 5 gramů 

 

lysohlávky a další halucinogenní houby  

psilocin, psilocybin  

více než 40 plodnic houby 

 

LSD  

pět papírků, tablet, želatinových kapslí nebo krystalů impregnovaných účinnou 

látkou*Ministerstvo spravedlnosti ČR+                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice 2011 uvádí, že nejvyšší 

počet uživatelů opiátů je Praha a Ústecký kraj. Podle informací soudně lékařského 

oddělení došlo v roce 2011 k poklesu počtu identifikovaných smrtelných předávkování 

nelegálními drogami a těkavými látkami. Uvádí se 28 případů. Smrtelné předávkování 

pervitinem se téměř nezměnil. Předávkování ostatními nelegálními drogami je téměř 

stejný. Přetrvává také relativně příznivá situace ve výskytu HIV, kde se pohybujeme 

stále pod 1%. 

Dále je zde uvedeno, že se zvyšuje počet uživatelů nealkoholických drog 

v lůžkových psychiatrických zařízeních. 

Počet osob stíhaných za drogové trestné činy dlouhodobě roste. Dochází k nárůstu 

drogových trestních činů spojených s pervitinem.   

 

 

2. 6. 10. Objekt trestného činu 

 Objektem trestného činu jsou majetková práva, ochrana života a zdraví lidí, 

občanské soužití, chráněné trestním zákonem. 

Každý trestní čin musí mít objekt, čin musí narušovat nebo ohrožovat chráněné 

hodnoty, jinak nemůže být trestním činem. 

Objekty rozlišujeme 

Obecný objekt – je souhrn všech vztahů a zájmů chráněných trestním zákoníku 

v nejobecnějším vyjádření 

Skupinový (druhový) – uvedený v názvech jednotlivých hlav a oddílů zvláštní 

části trestního zákona. 

Individuální objekt -  jednotlivý zájem, k jehož ochraně je určeno určité 

ustanovení (§) zvláštní části trestního zákona 

 

2. 6. 11. Subjekt trestného činu 

 Pachatelem trestného činu je osoba, která svým jednáním naplnila všechny 

znaky trestného činu. Pachatelem je i osoba, kterou podle trestního zákona 
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kvalifikujeme jako spolupachatele § 23 nebo účastníka §24. Podle trestního zákoníku je 

odpovědným pachatelem fyzická osoba, která je v době činu příčetná, dosáhla v době 

činu věku nejméně patnácti let a je rozumově a mravně vyspělá. 

Vyjádření subjektu v trestním zákoníku 

Obecný subjekt – je ve skutkové podstatě vyjádřen slůvkem „kdo“ rozumí se tím, že 

pachatelem může být každá trestně odpovědná osoba. 

 

Speciální subjekt – je vyjádřen slovy „úřední osoba“, svědek, znalec 

 

Konkrétní subjekt – např. řidič po dopravní nehodě. 

 

2. 6. 12. Drogy v cizině 

 Řada Čechů jezdila za zdrojem drog za hranice našeho státu. Jedním z hlavních 

států, kde bylo možné sehnat konopné drogy a legálně je používat v coffe barech bylo 

Nizozemsko. Nizozemsko, však od roku 2013 začalo uplatňovat úplný zákaz prodeje 

konopných drog cizincům. Pouze v Amsterodmu je dosud možný prodej marihuany, 

z obavy, že by to vedlo k nárůstu nelegálního pouličního prodeje. 

 

2. 7.    Vliv rodiny, školy, společnosti 

Základem společnosti je rodina, funkce rodiny je ochranná, výchovná, 

ekonomická a biologická. Fungující rodina jsou lidé, kteří žijí ve společné domácnosti, 

pomáhají si, mají se rádi a vytvářejí domov. Rodina jsou, ale všichni příbuzní, je to 

místo, kde se člověk cítí dobře a kam se rád vrací. Rodinu tvoří lidé. 

Existuje několik variant uspořádání rodiny. Rodina základní tvoří ji muž, žena a 

děti. A rodina rozšířená, zde jsou prarodiče a ostatní příbuzní. Dále je to rodina 

neúplná, kde chybí jeden z rodičů. Dnes je také dost diskutovaná rodina, kde spolu 

v páru žijí dvě ženy nebo dva muži. 

Pokud rodina funguje, tak jak by měla je tu malé riziko vzniku závislosti dětí na 

drogách. Dnešní doba, ale je dost problematická, rodiče často nemají dostatek času na 

své děti. Děti tráví svůj volný čas dost často osamoceni, nebo v nevhodné společnosti. 
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To vše nahrává k tomu, že dítě se dostává ke kouření, alkoholu a nakonec k ostatním 

drogám. Pokud je přílišná přetíženost rodičů v práci nebo v partnerském vztahu, dítě 

často tuto situaci řeší vstupem do nějaké party. Zde vzniká riziko, o jakou partu jde. 

Často se zde setkává s kouřením tabáku s pitím alkoholu a dostává se ke kouření 

marihuany a později k heroinu. 

Dokud se neztrácejí doma věci a ve škole je vše pořádku. Rodiče si většinou 

ničeho nevšimnou. 

Další možnou skutečností začátku užívání drog je odpoutání se dítěte od rodiny. 

Drogy umožňují zdánlivou samostatnost. 

Velký vliv má i závislost členů rodiny na některé druhy drog. Klinické zkušenosti a 

studie se shodují, že jedním z faktorů pro vznik závislosti u dětí je závislost jednoho ne 

obou rodičů na alkoholu. Rizikový vliv spočívá v tom, že se rodiče stávají modelem pro 

své dítě.* K. Kalina+ 

Rodiče by měli znát alespoň základní účinky drog. Pokud dojde ke včasnému 

rozpoznání, že naše dítě požilo drogu, tím je problém méně závažný a dá se docela 

dobře řešit. Účinky drog se liší, některé jsou podobné. 

 

2. 7. 1.   Změny v chování 

 Podrážděnost, časté konflikty s rodiči, časté změny nálad, zhoršení prospěchu, 

záškoláctví, stranění se dřívějších známých, kteří byli dříve považovány za důležité, 

zhoršení péče o zevnějšek, noví podivní přátelé, tmavé brýle na očích, lhaní, používání 

slangových slov, nedostatek peněz a s tím související se ztrácení peněz nebo cenných 

předmětů v rodině, rozprodávání svých věcí, problémy s policií, pozdní příchody atd. 

Je velmi těžké říci, co by měla rodina vše udělat proto, aby předešla možnosti 

zneužívání drog u svého dítěte. Měla by dítě motivovat k úspěšnosti, tvořivosti, 

seberealizaci atd. Rodiče by měli umět se svými dětmi komunikovat. Komunikovat i o 

drogách. Snažit se dávat dětem dobrý příklad. Rozhodně problém neskrývat. Poradit se 

s odborníkem. Dítě neodvrhovat, nepřestávat s ním mluvit. Snažit se opět navázat 

vztah rodič dítě. Ovšem omezit přísun peněz. 
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2. 8.  Prevence ve školách 

 Škola je druhým užitečným a přínosným aspektem v prevenci užívání drog. 

Často jako první zjišťuje, že se s dotyčným něco děje. Škola má právo informovat rodiče 

a dále příslušné pracovníky v oblasti sociální péče. Prostřednictvím výchovného 

poradce podávat informace o vhodné pomoci. Rodičům doporučit, aby se obrátili na 

poradenské služby. Škola by měla také sama provádět prvotní opatření z hlediska drog. 

Měla by mít ve svých osnovách zahrnuty učební programy o drogách a jejich 

škodlivosti. Ve škole, kde vládne nepříznivá společenská atmosféra a špatné mezilidské 

vztahy je drogová prevence neúčinná. 

 

2. 8. 1.  Prevence užívání drog 

 Primární prevence má za cíl odradit od prvního užití drogy, předejití problémů 

a následků spojených s rizikovými projevy chování, případně minimalizovat jejich 

dopad a zamezit jejich rozšíření* strategie prevence MŠMT 2009-2012].  

 

2. 8. 2.  Typy prevence 

 Specifická prevence – jsou to programy, které se zaměřují na určitou cílovou 

skupinu a snaží se hledat způsob, jak předcházet vzniku a rozvoji rizikových projevů 

chování. 

 

a) všeobecná – je zaměřena na skupinu, u které rizikové chování nejeví známky. 

b) selektivní – zaměřena na skupinu, u které chceme zamezit vzniku rizikového 

chování 

c) indikovaná – reaguje na konkrétní rizikový jev, který se už objevil  

 

Specifické aktivity v rámci prevence drogové kriminality realizovala v roce 2010 

Národní drogová centrála. Od roku 2009 probíhá projekt, Nepodporuji výrobu drog. Je 

zaměřen na prodej většího množství léků s obsahem pseudoefedrinu. Dále je to 
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spolupráce se zástupci energetických distribučních firem, kteří můžou upozornit na 

neúměrný odběr elektrické energie. Co může ukazovat na podezření pěstování 

konopí[Výroční zpráva o stavu ve věcech drog+ 

Nespecifická prevence – jsou to aktivity, které jsou součástí primární prevence. 

Jako jsou všechny metody, přístupy vedoucí k rozvoji osobnosti, rozvoje nadání, zájmů, 

sportovních aktivit. 

 

2. 8. 3.  Dále rozlišujeme prevenci podle rizikového jevu. 

Primární – snaha předcházet rizikovým jevům 

Sekundární – rizikové jevy se už objevily. Prevence se snaží zamezit jejich pokračování a 

šíření. 

Terciární – zmírňování vzniklých rizik a působících rizikových jevů. 

 

 2. 8. 4. Odborná pomoc 

  Česká republika svým umístěním v centru Evropy není dnes pouze tranzitní 

zemí, ale stává se důležitým odbytištěm a z toho plyne závažná trestní činnost. 

Léčba narkomana a jeho další opatření jsou možná na základě zákona o ochraně 

zdraví. 

Rada Evropských společenství podepsala jménem Společenství v říjnu 1990 

Úmluvu OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými psychotropními látkami 

z roku 1988. 

V článku 38 Jednotné úmluvy z roku 1961 stranám doporučuje, aby věnovaly 

zvláštní pozornost opatřením směřujícím k léčbě a zajištění rehabilitace poživačům 

drog. *Pikna, B. Současná česká legislativa upravující držení drogy ve světle 

mezinárodních závazků] 

 

V ČR je v současnosti systém služeb od primární prevence přes programy, kde pracují 

s klienty, kteří užívají drogy, až po léčebná zřízení a doléčovací centra. 

Pokud člověk, ale drogu užívá a zatím se nechystá to změnit. Jsou mu k dispozici 

služby, které mu pomohou udržet se při životě. Chrání jeho, ale i okolí před nákazami 
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infekčních chorob. Sem patří hlavně kontaktní místa, které nabízejí výměny injekčních 

stříkaček, poradenskou činnost, základní zdravotní činnost. S tím souvisí terénní 

programy, které zajišťují výměnu jehel a stříkaček. Streetworkeři odebírají použité 

jehly, které by končili na zemi, hrozilo by nebezpečí nákazy pro ostatní občany. A také 

zabraňují používání jehel více uživateli. Tento postup je založený na principu „když už 

bereš, tak ber tak, aby sis pokud možno ublížil co nejméně“. 

 

Kontaktní centra poskytují poradenství i pro rodiče uživatelů drog.  

Kontaktní místa nabízejí speciální adiktologické služby, zdravotnické služby, 

sociální služby podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Veškeré služby jsou 

poskytovány bezplatně. 

Pokud se uživatel drog rozhodne pro ukončení užívání narkotik, je to velmi 

zásadní rozhodnutí, záleží jen na něm samotném, zda bude mít dost síly podstoupit 

tuto velmi těžkou cestu. 

 

2. 9. Léčba uživatelů drog 

 Máme několik způsobů léčby na odvykání užívání drog. 

Substituční léčba 

Je jednou z forem lékařské péče pro uživatele drog, hlavně heroinu. Dělí se na 

udržovací, kdy pacientovy se podává podobná látka v dostatečném množství, aby se 

snížilo nebezpečí rizikového nebezpečí. V součastné době se k substituční léčbě 

převážně používá metadon. 

 

Druhá forma substituční léčby je detoxikace  

Detoxikace 

Smyslem je zbavení organizmu škodlivých látek a připravit klienta na další léčbu. 

Zařízení, které tuto proceduru provádí se nazývá detoxifikační centrum. Které je 

součástí speciálních zdravotnických zařízení, v nemocnicích nebo psychiatrických 

léčebnách. Klient je přijatý ještě intoxikovaný nebo s počínajícími abstinenčními 

příznaky. Je podávána látky,  která má podobný charakter jako droga, kterou dotyčný 
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užíval. Jde ale o její rychlé snižování. Detoxikace trvá cca 14 dnů a měla by být 

provázena psychoterapeutickou péčí se zaměřením na podporu a další motivaci 

k léčbě. 

 

Ústavní léčba 

  Tato léčba probíhá v psychiatrických léčebnách, kam jsou pacienti posílání 

z ambulantních zařízení. 

 

Protialkoholní a protitoxikomanická oddělení pro dospělé. 

Zařízení jako jsou terapeutické komunity, jsem přichází klient stabilizovaný, bez 

odvykacích příznaků a motivovaný k léčbě. Klienti se zde učí novému životu bez drogy. 

K nejznámějším terapeutickým komunitám patří Karlov a Němčice, které patří pod 

Občanské sdružení Sananim, White Light nebo Magdaléna. 

Klient v těchto zařízeních podstupuje bud krátkodobý, střednědobý nebo 

dlouhodobý pobyt. V krátkodobém pobytu probíhá tvz. detoxikace. 

Ústavní léčba je odborná péče je zde kvalitní léčební program, klientům se věnují 

kvalifikovaní pracovníci. 

 

Ambulantní léčba 

Spočívá ve strukturovaném programu v rozsahu 20 a více hodin týdně 3 – 4 

měsíce. Jde většinou o denní stacionáře. Ve své podstatě může být účinná jako léčba 

ústavní, jen s tím rozdílem, že klient zůstává v kontaktu s původním prostředím. 

 

Rezidenční léčba 

 Je střednědobá 6 – 8 měsíců nebo dlouhodobá 1 rok a více. Jde o program , 

v němž, jsou zahrnuty různé formy skupinové terapie, edukačních a volnočasových 

aktivit a práce na každodenním provozu zařízení např. starost o zvířata na farmě. 

2. 9. 1. Podpůrné programy 

 Slouží na podporu uživatelů drog po absolvování léčby. Jde především o služby 

následné péče. Ty zahrnují ambulantní doléčovací programy, rozšířené o podpůrné 

služby, jako chráněné bydlení, chráněné dílny. 
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Zákon o výkonu zabezpečovací detence  

 V roce 2008 ve Sbírce zákonů v části 41 jako zákon č. 129/2008 Sb., byl 

vyhlášen zákon o výkonu zabezpečovací detence a změně některých souvisejících 

zákonů. Ten to zákon přináší i změny v Trestním zákoně a souvisejících předpisů, a to 

nejen pokud jde o zakotvení zabezpečovací detence, ale i změny týkající se ochranného 

léčení. Například zakotvena délka trvání ochranného léčení, které může trvat nejvýše 2 

roky, může však být prodlouženo, pokud stanovená doba trvání nebude postačovat 

k naplnění léčby. Soud však musí minimálně jednou za rok přezkoumávat, zda důvody 

zabezpečovací detence stále trvají.  

Dále se toto ustanovení může vztahovat i na uživatele návykových látek, a to 

případě jejich zmenšené příčetnosti, jestliže se dopustili trestného činu, za který je 

stanoven trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 5 let je již pobyt na 

svobodě je nebezpečný. 

 

2.9.2. Ochranná opatření a jejich ukládání  

§ 98 Druhy ochranných opatření 

 

    (1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání          

         věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova. 

(2) Ukládání ochranné výchovy upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 

(3) Ochranné léčení nelze uložit vedle zabezpečovací detence. 

 

  § 99 – Ochranné léčení, určuje ochranné léčení, uložené soudem.  

  [Trestnízákoník] 

 

2. 10. Legalizace drog 

 Z různých průzkumů zaměřených na postoje veřejnosti k užívání drog, je česká 

populace poměrně tolerantní k užívání konopných látek a většina podporuje legalizaci 

pěstování konopných látek, především k léčebním účinkům. 
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Léčebné účinky některých drog jsou lidstvu známa po tisíciletí. Dnes jsou známi léčivé 

účinky těchto látek při léčbě šedého zákalu, zmírnění bolestí při onemocnění 

rakovinou. 

Marihuana by se podle připravované novely mohla legálně užívat jako 

podpůrná léčba u roztroušené sklerózy, AIDS, zmírnění Parkinsonovy choroby. 

V podávala by se formou tablet nebo kapek. 

 

2. 10. 1. Úprava zákonů o léčivech 

V roce 2007 byl s účinností od ledna 2008 přijat zákon 378/2007 Sb., o léčivech 

a o změnách některých souvisejících zákonů. Ten v § 39 odst. 3 udává novou kategorii 

výdaje léčivých přípravků s omezením. 

Do této kategorie spadají všechny léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu 

vydávané bez lékařského předpisu. Jedná se přípravky léčící příznaky nachlazení, a 

které bývají zneužívány k výrobě drog. Od 1. Května 2009 může být vydáno jen 

omezené množství těchto léčiv jedné osobě za kalendářní měsíc. Při výdeji musí 

lékárník zaevidovat identifikační číslo pojištěnce, aby byla možná kontrola. 
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3 Praktická část 

 

Svou absolventskou práci jsem si vybrala z důvodu praxe v Kontaktním centru 

o.s. Prostor. Je to nízkoprahové zařízení poskytující služby uživatelům omamných a 

psychotropních látek a jejich blízkým osobám. Cílem je snižování sociálních a 

zdravotních rizik vyplývajících z jejich životního stylu, motivovat je k vlastní aktivitě ke 

změně chování a soběstačnosti. Kontaktní centrum působí ve městě Kolín. 

 

Trochu historie 

Občanské sdružení Prostor vytváří programy, které předcházejí pádu a 

pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky rizikové jevy znesnadňují život. Pomáhají 

školám, žákům, mladým, rodičům, uživatelům drog. 

Sdružení provozuje od roku 2003 projekt K-centra Kolín a projekt Terénních programů 

Kolín a Kutná Hora. V roce 2006 se sdružení zaměřilo na poradenství pro uživatele drog 

a jejich rodinné příslušníky. Terénní programy zintenzivnily práci v jednotlivých 

lokalitách a začaly si předávat klienty mezi jednotlivými programy. V dalším roce 

rozšiřuje nové projekty a sociální projekty pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.  

Kontaktní a poradenské služby pro uživatele drog a osoby blízké jsou 

nízkoprahová zařízené, jedná se o kontaktní služby, poradenství, motivační trénink, 

zprostředkování léčby. Podle zákona č. 108/2006 Sb o sociálních službách spadají dle 

§59 Kontaktní centra do služeb sociální prevence. 

Kontaktní a poradenská služba řeší také obtíže v oblasti právní. Jedná se o konflikty 

uživatelů drog se zákonem. Nejčastěji nevykonávání OPP, nedostavování se na soudy, 

nevyzvedávání obsílek, vyhýbání se nástupu do výkonu vazby a výkonu trestu odnětí 

svobody, neschopnost splácet dluhy, neuvážené půjčky. 

 

Návštěvníci K. C. 

Perníkáři – uživatelé pervitinu, mají rozpory se zákonem, nepracují, a nejsou 

registrováni na úřadu práce. 

Punkeři – ti kteří spí u popelnic, užívají různé drogy, pijí alkohol, nemají velké 

hygienické návyky, pracují nárazově a jsou většinou registrováni na úřadě práce. 
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Sguateři – mladí lidé, žijící v sguatech a nádražích. Nemají většinou doklady. Užívají 

hlavně alkohol s kombinací s tím co je zrovna k mání. Jsou nestálí a objíždějí velká 

města. 

Uživatelé subutexu a heroinu – nahodile pracují, přivydělávají si krádežemi, neřeší své 

problémy se zákony. 

Experimentáři – mladí lidé, občasní uživatelé pervitinu, extáze. Většinou studující 

nepáchající trestnou činnost. Možné drobné krádeže v rodině. 

V praktické části shrnuji své poznatky a získané skutečnosti během praxe v K.C. 

Prostor. Docházela jsem dvakrát v týdnu, vždy v den, kdy je otevřena kontaktní 

místnost. Otvírací doba je vždy v pondělí ve středu a ve čtvrtek od 12 do 16 hod.. 

Klienti si zde za poplatek 1 koruny mohou dát čaj nebo kávu. Za poplatek 3 korun 

polévku. Mají možnost se vysprchovat a nechat si vyprat za 5 až 10 korun. V této 

místnosti se mohou zdržet jednu hodinu. Dále je zde možnost výměny použitého 

materiálu souvisejícího s používáním drog, mimo kontaktní místnost. Klienti jsou 

zapisováni podle určených kódů.  

Abych se s klienty lépe poznala, nejdříve jsem sem docházela jako stážistka. Tím 

jsem také získala přehled o jednotlivých klientech a oni tím ztratili nedůvěru. Sběr 

informací v terénu byl o něco složitější, protože klienti nebyli tak vstřícní, jelikož 

nedocházeli na smluvená místa včas a někdy nepřišli vůbec. I přesto se mi zde podařilo 

s několika z nich udělat rozhovor. 

Výhodou bylo, že jsem sběr svých poznatků prováděla v období leden, únor, 

březen. A právě leden byl měsícem vyhlášené rozsáhlé prezidentské amnestie, která se 

týkala i klientů, kteří navštěvují právě to zařízení. Amnestie se týkala nepodmíněných 

trestů do jednoho roku, nepodmíněných trestů do dvou let, které se netýkaly zabití, 

vraždy, těžkého újmu na zdraví, a trestů za činy, jejichž obětí nebyly děti. 

Sběr dat byl prováděn formou rozhovorů, jak se samotnými klienty, tak rozhory 

se zaměstnanci K. C. centra.  Abych získala spolupráci klientů, byla jejich ochota 

odměněna nějakou sladkostí. Je pravda, že potom bylo klientů, kteří byli ochotni dát 

rozhovor opravdu hodně. Rozhovor v K. C. centru byl veden o samotě, a byl rozdělen 

na tři úseky. Rozhory v terénu byly složitější a většinou jen pod křestním jménem. 

 První úsek se týkal pohlaví, věku, zahájení drogové činnosti, rodiny. Druhý úsek 

počátku kriminální činnosti, tedy prvních přestupků z důvodu obstarávání si drogy. 
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Poslední úsek se týkal jejich součastného života, zda si uvědomují svou součastnou 

situaci, zda jim odnětí svobody dalo nějaké ponaučení, a jak vidí svůj život do 

budoucna. Využila jsem i rozhorů s pracovníky s těmito lidmi a hlavně mě zajímal jejich 

názor, jak vidí pravdivost rozhoru s klienty. 

Pro upřesnění mé práce a se souhlasem klientů uvádím tři kazuistiky, které poukazují 

na příčiny a následky závislosti na drogách.  

 Kazuistiky jsou získány na základě rozhovoru. A se souhlasem zpracování jejich 

údajů ke kazuistice. Na počátku byly poleženy úvodní otázky. Poté se dotazovaní sami 

rozmluvili. Jejich vyprávění jsem naslouchala a zapisovala, je pravda, že některé údaje 

mohou být zkreslené, protože je nelze ověřit se soudním spisem. 

 

3.1.   Kazuistika č. 1 

Mára 

Narozen v Kolíně 1979 

Pochází z romské rodiny. Ve dvou letech byl dán do pěstounské péče do rodiny 

bílých rodičů. Podle jeho slov rodina fungovala velice dobře. Do své puberty neměl 

žádné problémy. Začal studovat střední odborné učiliště - obor zedník, který ovšem 

nedokončil. 

Kolem patnáctého roku se u něj začali projevovat romské geny. Začal 

vyhledávat tuto skupinu a s tím začala jeho kriminální činnost. Nejprve to byly drobné 

krádeže u svých rodičů. Později to přešlo na krádeže v obchodě. S těmito krádežemi 

bylo spojeno i používání drog. Nejdříve kouření trávy, které přešlo k užívání hašiše, 

užívá ho dodnes. Podle jeho slov ho k tomu vedlo právě to, že je Rom a romské geny, 

jak sám říká, se projevit musely. V 21 letech poprvé dostává podmínku na 2 roky za 

krádeže v obchodě.  V roce 2011 si již dostává 2 roky natvrdo podle § 205 odst. 

2,trestního zákona V letošním roce byl propuštěn na amnestii prezidenta. Snaží se 

nekrást a živí se tzv. fáráním. To znamená, že prohledává kontejnery a věci v nich 

nalezené se snaží prodat, jak sám říká – je to docela výnosné a může se s tím uživit. U 

soudu ale už neříká, že bere drogy, protože prý soudce usoudí, že to dělá právě pro 
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jejich získání a nahlíží na něj jako na narkomana. Nyní přespává na různých 

ubytovnách. V současné době žije sám. Již nevyhledává romskou komunitu a dokonce 

odsuzuje jejich chování. Drogu získává od překupníků za peníze, které utrží z prodeje 

věcí nalezených v kontejnerech a na ulici. Svou budoucnost si po amnestii vidí lépe, ale 

nijak se jí nesnaží změnit.  

 

Kazuistika č. 2 

Anička  

Narozena 1981 v Praze 

Pochází z rodiny, kde bylo 6 dětí. Byla jako malá asi čtyřletá dána do pěstounské 

péče svého dědečka. V 11 letech došlo k násilnému zavraždění jejího pěstouna. Matka 

nejeví zájem, a tak Anička je svěřena do péče své tety. Zde se setkává s požíváním 

alkoholu. Začíná utíkat z domu, dostavuje se záškoláctví.  Ale i přesto se vyučí 

prodavačkou. Po vyučení nastupuje do zaměstnání. Seznamuje se svým součastným 

partnerem. Který je ovšem uživatel drog. Anička pod jeho vlivem začíná páchat drobné 

krádeže, při některých je zadržena a její uložena bloková pokuta. Ona říká, že nejvýše 

2000 Kč. Její trestní činnost se však se rozvijí dále, a to nesplácením půjček a podvodů 

§209 trestního zákoníku. Na konec zpronevěrou §206 trestního zákoníku za fotoaparát 

v hodnotě 30 000 Kč, následně ho prodala a nezaplatila. Byl ji udělen podmíněný trest 

na 3 roky, zkušební dobou jednoho roku. V roce 2007 porodila zdravou holčičku. 

Vzhledem k tomu, že užívala dále drogy, holčička byla ponechána v kojeneckém 

ústavu. Anička dobrovolně nastoupila do léčebny. Léčbu však přerušila. Po sedmi 

měsících po porodu dává svolení k adopci. V součastné době žije na ulici se svým 

přítelem a ještě se dvěma muži. Dále páchají trestnou činnost krádežemi v obchodech 

a následným odprodejem, toho to zboží překupníkům. Svou budoucnost si neumí 

představit jinak. Protože má spoustu dluhů, které by, jak sama říkala, nemohla zaplatit. 
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Kazuistika č. 3 

Marek 

Narozen 1988 v Kolíně 

Pochází z dobře situované rodiny. Otec pracuje jako vedoucí a matka pracuje na 

úřadě. Mají ještě o pět let starší dceru. Která je bezproblémová a pracuje na úřadě 

práce. Žijí v rodinném domku s rodiči své matky. Marek do své puberty, tedy do svých 

14 let nemá žádné vážné přestupky. Ve svých 14 letech se velmi vážně zamiluje do 

dívky, která byla spojena s partou lidí užívající drogy. Marek poprvé zkusil marihuanu a 

začali jeho drobné přestupky. Jako u všech začínajících uživatelů drog. Nejprve utrácel 

své kapesné, které bylo nedostačující. A tak rozprodával věci, věci které ukradl svým 

praprarodičům. Ale ani to nestačilo.  Když nastoupil na učiliště, kde se začal učit 

automechanikem, začal krást věci i zde a snažil se je zpeněžit. Jeho krádeže se rozšířily i 

do obchodu, kde převážně kradl potraviny a alkohol. V devatenácti letech se mu 

narodil s jeho přítelkyní syn. Studium nedokončil, ale to už, jak sám říká, jel v heroinu a 

ve velkých krádežích. Které nakonec skončily loupežným přepadením s použitím 

zbraně. Byl odsouzen k 6 letům vězení, které bylo zkráceno na 4 roky. Nastoupil na 

odvykací léčku, ale nedokončil ji. V součastné době je na heroinu. Se svou přítelkyní, 

s kterou má syna už není. Bydlí u rodičů, nepracuje. I když prý se práci snaží hledat a 

chce vše zaplatit. Má i v úmyslu dokončit studium. Ale i přesto páchá stále trestnou 

činnost krádežemi v obchodech a následným prodej tohoto zboží. Nebo krádežemi na 

objednávku. Syna moc nevídá a alimenty za něj platí rodiče. 

 

Závěr plynoucí z kazuistik: 

Jak vyplývá z kazuistik je problém drog a s nimi související kriminalita je 

závažným problémem pro celou naší společnost. Lidé, kteří propadnou kouzlu drog, 

vlastně nemají šanci se tomuto problému vyhnout. Hlavním předpokladem je vliv 

rodiny. I když, jak je zde zmíněno ani dobrý vliv rodiny nedokáže mladého člověka 

odradit od tohoto pokušení. Důležitý je vliv party, do které se dostanou. V převážné 

míře z hlediska trestné činnosti, převažují krádeže a podvody při uzavírání půjček. 
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Kazuistiky jsem vypracovala podle vyprávění samotných klientů. Některé informace, 

které se týkaly jejich součastného života můžou být nadnesené, a i já si myslím, že jsou 

jenom jejich sny a nemusí se zakládat na pravdě. 

3. 1. 2 Rozhovory s klienty 

 Na základě své absolventské práce jsem prováděla rozhovory s klienty KC, které 

se týkaly jejich drogové problematiky a jejich kriminální činností. Oslovila jsem kolo 40 

klientů jak v KC, tak v terénu. V terénu byl rozhovor trochu problematický, protože 

klienti nebyli tak lehce ochotni spolupracovat. A pokud ano jejich odpovědi byly 

stručné a nevím, zda zcela pravdivé. Na kontaktní místnosti byla rozhovor příjemnější, 

z důvodu klidného prostředí, a i proto že klienti to tu znají a tím jsou uvolněnější 

Vyhodnocení rozhovorů 

Tabulka č. 1 – Terénní rozhovory 

Pohlaví muž žena 

Počet 15 10 

Průměrný věk 30 28 

Jak dlouho berete 12 10 

Trestná činnost ano ano 

Počet respondentů 25 

Z těchto rozhovorů vyplývá, že v terénním programu jsou převážně muži a 

dlouhodobí uživatelé drog nad 25 let. Pokud bych se však zaměřila na užívání drog jako 

takových, jako je alkohol nebo tabákové výrobky. Určitě bych se dostala na nižší 

věkové číslo. Co se týká kriminální činnosti těchto uživatelů, je zcela 100%. Protože ti to 

uživatelé jsou většinou v utajení a jejich pohyb je zcela nekontrolovatelný. Některé 

rozhovory byly naplánované, ale klienti na schůzky v danou dobu nedorazili. To byl 

právě problém terénního rozhoru.  Jejich trestná činnost se týkala převážně opět 

krádeží věcí a následného odprodeje. Tímto způsobem života si většinou vydělávají, 

podle jejich slov, na jídlo a na drogu, jako je marihuana, heroin, pervitin atd. Alkohol si 
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většinou opatří krádeží. Dost často se objevovaly pojišťovací podvody u různých 

bankovních společností. Na otázku, zda si uvědomují, co spáchali, většinou odpověděli, 

že ano, ale vzhledem situaci se nezmění. 

Tabulka č. 2 – Rozhovor s klienty KC 

Pohlaví                                         muž žena 

Počet                                      20  10 

Průměrný věk                        29    28           

Jak dlouho berete                 12     11            

Trestná činnost většinou ano většinou ano 

Počet respondentů                                     30 

Rozhovory, které byly vedeny přímo v kontaktní místnosti, byly otevřenější a 

klidnější. Už jen proto, že jsem sem docházela pravidelně, a i samotní klienti, zde byli 

častěji a mohli jsme se lépe poznat. Věk se jen nepatrně snížil, počet žen a mužů byl 

vcelku stejný. Trestná činnost byla u většiny stejná jako u klientů na ulici, ale jsou zde i 

klienti, kteří jsou opravdu jen uživateli drog, chodí do práce a nepáchají trestnou 

činnost. Dochází, jsem i ženy, které jsou na mateřské dovolené, a jsou pod dohledem 

sociální pracovnice, dochází jen na pravidelné testy. Proto uvádím v tabulce, že trestná 

činnost je většinou ano.  

Tabulka č.3 – charakteristika klientů 

Rodina úplná neúplná osvojení 

domov 

dětský domov  

 

V%   60% 25%                      10% 

 

              5% 

Drogy v rodině    ano              ano     ano  

V% 20%             30% 50%  

Sexuální 

obtěžování 

  ano             ano ne  

V% 3%             3%                 3%  

Charakteristiku klienta uvádím pro lepší orientaci, zda jeho život byl ovlivněn již 

během jeho dětství. Je zajímavé zjištění, že většina uživatelů drog, žila v úplné rodině a 



41 
 

bez známek násilí a kriminální činnosti. Jejich rodiče sice občas kouřili nebo požívali 

alkohol, ale ne natolik, aby to vedlo ke kriminální činnosti.  I když statistiky uvádějí, že 

právě rodiče mohou ovlivnit, zda jejich děti budou pít alkohol a brát drogy. Zde se 

ukázalo, že většina klientů se doma s drogou nesetkala, ale přesto se stali jejími 

konzumenty. Selhal tu asi druhý faktor, a to přiměřený dohled rodičů nad dítětem. V 

30% byla droga v rodině příčinou odebrání klienta rodině. V 3% se přiznali k sexuálnímu 

obtěžování ze strany některého člena rodiny.  

Tabulka č. 4 – drogové delikty klient 

pohlaví muž                  žena 

V kolika letech jste se dopustil/a trestné 

činnosti 

                    15                  17 

Byl/a jste odsouzen                      50%                   10% 

Pracujete sám/sama                  většinou ne        většinou ne 

Je lehké sehnat ve vězení drogu                       ano                   ano 

Sex za drogu                       ne                   ne 

Víte kolik g drogy může mít u sebe                       ano                   ano 

Uvědomujete si svoje delikty                       ano                   ano 

V rozhovorech o trestné činnosti byly klienti někdy v rozpacích, protože 

nevěděli, zda nebudou jejich odpovědi nějak zneužity. Proto jsem se jich neptala na 

jejich celá jména. Někteří sami uvedli, jak přesně si drogu obstarávají, jiní jen 

odpovídali ano, ne. Většina kupuje drogu pro svoji potřebu a menší množství prodávají 

dále mezi sebou. Mají i své stálé prodejce, pro které páchají trestnou činnost na 

objednávku, a za to od nich dostávají drogu. Ale i oni sami, většinou ve skupině kradou 

v obchodech, pro svoji potřebu. Většinou jídlo a oblečení. Všichni však odpověděli 

kladně na poslední otázku, zda si uvědomují svoje přestupky. I o množství drog pro 

vlastní spotřebu jsou velmi dobře informováni.  

V poslední části rozhovorů jsem se obrátila na samotné pracovníky kontaktního 

centra Kolín. Zajímalo mě hlavně, zda souhlasí s klienty, zda jejich údaje jsou podle nich 

pravdivé. Rozhovor byl souhrnný, jak s pracovníky, kteří pracují na kontaktním místě, 
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tak s pracovníky, kteří pracují v terénu.  Tito pracovníci zde pracují po dobu 3,5 až 5 let. 

Jejich odpovědi jsem uvedla v poslední tabulce č. 5. 

Tabulka č.5 -odpovědi pracovníků KC 

Kolik máte klientů                             520 

Pohlaví Mužů   73%     žen    26% 

Věková hranice             28                  29 

Páchají všichni trestnou činnost                        80% 

Jaká je nejčastější Krádeže, distribuce drog, pojiš.podvody 

porušení zákazu pobytu 

Provozují sex za peníze                           ano 

Jsou mezi mima i dealeři                           ano 

Jsou klienti v terénu jiní a v čem Nejsou rozmazlení, jsou samostatnější, na 

změny reagují lépe,  

Kolik je těch co nemají žádné delikty                            20% 

Z rozhovoru vyplývá, že mají celkem 520 klientů, jak v terénu, tak těch co 

docházejí přímo do KC. Převažují především muži a jejich trestná činnost je 80%. To 

odpovídá i samotným rozhovorům získaných od klientů. Trestná činnost se týká 

krádeží, distribuce drog, pojišťovacích podvodů, ale také porušování zákazu pobytu. Co 

sami klienti neuváděli v rozhovorech. Zřejmě ze strachu. O provozování sexu za peníze, 

také nemluvili a odpovídali, že za peníze nikdy. A to i v případě, kdy byli ve výkonu 

trestu.  
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4 Diskuze 

Ve své absolventské práci jsem se zabývala problematikou drogových deliktů 

jejich následků na život klientů, kteří se s ní potýkají. V teoretické části jsem se zaměřila 

na zmapování drog.  Informace jsem seřadila od vzniku drog a jejich závislosti přes její 

dopady, jak na zdraví, tak na celkový život a s tím související trestnou činnost až po 

jejich léčbu. Na to jak tuto problematiku řeší nová vyhláška 40 z roku 2010. V praktické 

části jsem se zaměřila na klienty kontaktního centra Kolín, kde jsem vykonávala praxi. 

Zabývala jsem se jejich trestní činností z minulosti, tak jejich současností. 

O drogové problematice se často hovoří a je dobře popsaná v odborné 

literatuře. Ale co se týká drogových deliktů, jsou často spojovány s lidmi, kteří berou 

jenom tvrdé drogy. Domnívám se, že odborná literatura se také spíše zabývá drogami, 

jako takovými a ne trestnou činností pod jejich vlivem páchanými. Ráda bych 

problematiku drog rozvedla do hlubších prostor, ale právě, že téma se týkalo spíše 

deliktů páchaných pod vlivem drog, musela jsem teoretickou část zpracovat tak, aby 

byla jakýmsi úvodem pro praktickou část. Proto pro mě bylo velice obtížné sehnat 

podklady pro mou absolventskou práci. Je překvapivé, že více informací o drogových 

deliktech se dozvídáme z internetových odkazů a výročních správ ministerstva vnitra, 

než ze samotné odborné literatury.  

Podle mého zjištění z rozhovorů, které jsem uskutečnila v KC, jsem zjistila, že 

většina mladších uživatelů drog pochází s úplných rodin. Z rodin, které neměli žádné 

zkušenosti s trestnou činností. Ale zřejmě jen neměli dostatek času na své děti. Co se 

týká starších ročníků, je to tak jak to popisuje literatura. Šetření ukázalo, že velmi velký 

vliv na mladší ročníky má skupina lidí, s kterou se setkávají ve věku kolem 13 až 16 let. 

Pro dívky je to hlavně jejich první láska, která má vliv na jejich postoj, jak k rodině, tak 

ke způsobu života. Potvrdilo se to, že klienti začínali převážně s krádežemi ve své 

vlastní rodině, a teprve potom se pokoušeli krást v obchodech.  

Při zpracovávání rozhovorů jsem narazila na rozdílné názory klientů a 

pracovníků KC. Jak uváděli klienti, jejich rodina většinou byla pro ně suprová. Ať 

vyrůstali ve své vlastní rodině, nebo v pěstounské péči. Projevoval se tu i vliv, jaká ta 

rodina byla. Bylo pro mě docela překvapující názor některých dotazovaných, romských 
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příslušníků, kteří byli odebráni své rodině a vyrůstali v rodině bílé, že tuto rodinu do 

dnes uznávají a Rómům se vyhýbají. Sami, ale uvádějí, že se u nich v určitém věku vliv 

původu, ze kterého pochází, projevil. A proto jejich cesta vedla ke drogám a k trestné 

činnosti.  To vše potvrdilo, pokud do KC přišel jiný Róm, tito klienti opouštěli tuto 

místnost a nikdy jsem je neviděla s dívkou nebo chlapcem Romem. Příkladem je 

uvedená kazuistika číslo jedna. 

Pracovníci KC tento fakt potvrdili, ale jinak jsou názoru, že rodina má hlavní 

klíčovou úlohu v životě těchto klientů a otázce jejich další působnosti. Rozhovory 

ukazují ovšem jiný názor z pohledu klientů. Další zjištující faktor byl, že klienti se na 

rodiče obracejí i v dnešní době, kdy mají už nějakou kriminální činnost za sebou. 

Hlavně jako ke své psychické podpoře. A to hlavně v době kdy se rozhodnou 

podstoupit odvykací proces, nebo při návratu z nápravného zařízení. Je ale opravdu 

málo těch, kteří se jen neohřejí a zase propadnou starému pokušení.  

Na základě použité literatury, ale i mého samotného zjištění je problém drog a 

jejich dalších souvisejících následků, problémem nejen jedince, ale i jeho rodiny. 

Rodiče často, pokud zjistí, že jejich potomek je uživatelem některých drog, ať to jsou 

lehké drogy, jako je alkohol nebo tabákové výrobky. Se snaží situaci řešit sám. Až po 

delší době vyhledává pomoc právě pracovníků, kteří mají s touto problematikou 

zkušenosti. Pokud začne uživatel drog páchat trestnou činnost, která je prokazatelná. 

Často rodiče se jsou ti, kteří ho chrání co nejdéle od trestu. Snaží se napravit něco, co si 

kladou za svoji vinu. V rámci rozhovorů se mi prokázalo, že právě rodiče zaplatili dluhy 

svých dětí, aby nebyli potrestáni, nebo aby se jim zmírnil jejich trest. Avšak při 

rozhovoru s těmito klienty se prokázalo, že páchají trestnou činnost dále. 

Co ale ti, kteří nemají, kdo by za ně platil jejich dluhy. Ti zůstávají většinou na 

ulici a sami říkají, že tuto situaci už nechtějí změnit a ve svých 30 letech ji vidí jako 

jedinou možnou cestu k uživení a získání drogy. 
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Závěr  

 Cílem mé práce bylo zjištění, do jaké míry si uživatelé drog uvědomují páchaní 

své trestní činnosti pod vlivem drog. Informace, které se týkají užívání drog a následné 

léčby jsem se dozvěděla z dostupných zdrojů a uvedla jsem je v teoretické část. Dále 

jsem zde uvedla jaký vliv má rodina, škola, společnost na rozvoj užívání drog. Velmi mě 

zaujalo zjištění, že většina respondentů nevidí svůj problém v rodině. A naopak svou 

rodinu hájí. Z toho vyplývá, že ani rodina není všemocná. Děti se dnes setkávají 

s drogou čím dále dříve, než tomu bylo v minulosti. Dostupnost ke drogám je čím dál 

snaží a vlastně tabákové výrobky a alkohol není problémem dospělých, ale hlavně 

mladistvých. Orgány, které jsou činné v trestním řízení se určitým způsobem snaží 

reagovat na mladistvé delikventy novými opatřeními. Jedním z řešení je snížení trestné 

zodpovědnosti. Myslím si, že je to málo účinné.  

Uvedla jsem zde důvody trestního stíhání za držení většího množství drog, za 

krádeže, různé pojistné podvody.  

V praktické části jsem se změřila na samotné rozhovory a práci klienty. 

Prostřednictvím kazuistik osob, docházejících do KC Kolín jsem popsala konkrétní život 

některých klientů. Rozhovory s ostatními klienty nebyli, až to takové hloubky, jako u 

kazuistik, týkaly se převážně jejich začátků s drogou, jejich počátečných deliktů a jejich 

součastného a budoucího života. Jak sami se snaží svou situaci řešit. Zda vidí nějaké 

východisko z této situace. Význam své ho šetření vidím v tom, že člověk, který není, až 

tak obeznámen s tou problematikou si neumí představit, jak takový narkomana vlastně 

žije. Vše se nechá vyčíst z literatury, ale vlastní vyprávění člověka, který je uživatel drog 

je docela zajímavé a poučné. Dozvíme se, jak si lacino obstarat drogu, jak je lehké něco 

ukrást. To že jsou lidé, kteří vlastní svůj obchod, kde prodávají zboží, které si objednali 

právě u těchto lidí. Ti ji obratně ukradnou u jiného prodávajícího. Jak se nechá přežít 

 ve vysokých mrazech na ulici, i to že ti co berou drogu déle, jak 6 let už těžko ustoupí 

nějaké léčbě. Tito lidé jsou subjekty trestných činů a to ve smyslu jak samotných 

pachatelů, tak účastníků nebo pomocníků trestného činu. Snad každý začínal drobnými 

krádežemi, řízením motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Tak zvanými méně 
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závažnými delikty, za které dostali bud napomenutí nebo blokovou pokutu, jednalo se 

zprvu o přestupky. Ovšem tím, že pokračovali, jejich činnost dostává charakter 

trestného činu. Jejich tresty jsou většinou podmíněné odnětí svobody do tří let, 

zkušební doba v rozmezí jednoho roku až pěti let. Ale i přesto, že jsou si dobře vědomi 

toho, co je čeká, dále porušují pravidla a dost z nich po čase opravdu končí 

v nápravném zařízení.  

   Cíl, který jsem uvedla ve své absolventské práci, byl tedy podle mého hlediska 

splněn. Uživatelé drog si plně uvědomují svoje chování, uvědomují si, že jejich způsob 

života je nezákonný. Ale jak sami uvádějí nelze ho změnit. Z důvodu, že v součastné 

době není taková práce, které by jim zabezpečila dostatek peněz, aby byli schopni 

splácet dluhy a ještě se uživit. Zůstanou raději pachateli trestných činů a svůj způsob 

života do budoucna jinak nevidí. Toto zjištění je velice smutné. Je otázkou zda se dá pro 

tyto lidi udělat ještě něco jiného, aby jejich způsob myšlení byl pozitivnější. Aby se 

jejich situace obrátila k lepšímu. Na závěr své absolventské práce bych se chtěla zmínit, 

k jakému závěru jsem dospěla. Jak jsem se již zmínila, tito uživatelé svou budoucnost 

nevidí nijak kladně. To že je pronásleduje hrozba nemocí je ani tak už netrápí. Oni 

prostě přežívají jen pro svou touhu pro získání drogy, a to i za cenu, že se pohybují a žijí 

v nepřijatelných životních podmínkách, že páchají trestnou činnost, že přicházejí o své 

zdraví.  

Moje práce vyplývala ze zkušenosti na kontaktním centru pro drogově závislé. 

Zjistila jsem, že tito lidé budou žít svým dosavadním způsobem života, i když se tato 

zařízení snaží jim pomoci. Je velmi těžké obrátit někoho, který žije takový život delší 

dobu, aby se vzdal tak snadno drogy. Drogové delikty se nepodaří odstranit úplně, ale i 

přesto má velký význam s těmi to lidmi pracovat, a když se to podaří jen u jednoho 

z mála, je to úspěch. Tato práce byla pro mě obohacující o zkušenosti s lidmi závislými 

na drogách. Pomohla mi k hlubšímu náhledu do kriminality těchto lidí. A usvědčila mě 

v tom, že je to problém celospolečenský a nemůžeme předním zavírat oči. Je to 

problém, který je třeba trvala řešit. 
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Быпускная работа  

Pезюме  

Правонарушения  связанные с напркотиками 

Настоящее время полнo шума и суеты, стрессов и безнадзорности. Люди 

часто к реальности должны быть в состоянии быстро адаптироваться к ним 

соответственно. Все это очень требовательнo на психику. И поэтому есть 

определенный процент нашего населения, которoe хочет вырваться из этого 

факта. Их побег направлен на наркотики и алкоголь. Это помогает им войти в 

состояние, в котором всё разрешено , и ничего не запрещено. Они попадают в 

состояние блаженства. 

И вот oни варьируются на привыкание наркотическому веществy. Не 

только, что человек удовлетворен. Он не имеет никаких забот, он находится 

состоянии довольства. Он также вынужден добиться  наркотикa. Из-за своего 

пристрастия oн увеличивает тягу к наркотикам.Человек вступает в конфликт с 

законом. Он приберает к воровству и другим преступлениям.  Получить препарат 

не так уж трудно сейчас, но цена на черном рынке растет .. 

Моя выпускная дипломная работa посвящена проблеме  преступлений, 

которые возниккают  в результате злоупотребления психотропными, 

наркотическими веществами, но и другими видами наркотиков. Привелa меня к 

выбору темы практика в центре  в Кельне. 

  В теоретической части работы рассматривается история проблем с 

наркотиками, с основными понятиями, связанными с наркотиками и 

распространением проблемы с наркотиками . Дальнейшие причины преступного 

поведения самых наркоманов. Проблемы с наркотиками у детей. Отношение 

семьи, школы, средств массовой информации. Внимание уделяется тoже к 

легализации  наркотиков и их терапевтическому эффекту и  профилактикy в 

целом. Я направлена на превентивные программы на местном уровне. Я также 

также занимаюсь важными законами касающимися этих вопросов . 
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В практической части я обращаюсь к клиентам лично и делаю интервью с 

ними. Цель этих собеседований - осознание преступления и наказания, а также 

являются ли они субъектами или обьектами  преступлений 

Ключевые слова 

проблематика  наркотиков 

правонарушения связанные с наркотиками  

законодательство 

правонарушитель 

субъект 

объект 

 центр от наркотиков 

проступок 
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