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SUMMARY: The article presents an overview of selected theoretical models that deal with the is-

sue of the interrelationship between substance use and criminality. Its main aim is to highlight the

particular complexity of the issue. Through the presentation of selected theoretical approaches it

seeks to point out the basic factors that need to be taken into account in determining the propor-

tion of crime which can be assigned to substance abuse. Besides foreign theoretical models, the

article also reflects the typical division of drug-related crime used in the Czech Republic, i.e. into

primary and secondary drug-related crime. In view of the different psychopharmacological ef-

fects, the legal or illegal nature of the substance, and the different degree of social acceptance of

its use, a distinction is made between drug-related crime and alcohol-related crime, but only the

issue of non-alcoholic illegal drugs is discussed in more detail. The article does not claim to be an

exhaustive summary. This brief excursion aims to draw the reader’s attention to the multifaceted

nature of the relationship between substance use and crime and to bring up new ideas which may

be useful for the further exploration of this issue.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: DROGY – ZÁVISLOST – INTOXIKACE – TRESTNÁ ÈINNOST – UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK –

VZÁJEMNÝ VZTAH

SOUHRN: Èlánek pøináší pøehled vybraných teoretických modelù, které se zabývají problema-

tikou vzájemných vztahù mezi užíváním návykových látek a pácháním trestné èinnosti. Pro-

støednictvím prezentace vybraných teoretických pøístupù se snaží autorka upozornit na základ-

ní faktory, které je tøeba zohledòovat pøi urèování podílu trestné èinnosti, jemuž je možné pøiøa-

dit užívání návykových látek. Kromì zahranièních teoretických modelù je v èlánku reflektováno

i typické dìlení trestné èinnosti související s drogami, jež je užíváno v prostøedí Èeské republi-

ky, na primární a sekundární drogovou kriminalitu. V dùsledku odlišného psychofarmakologic-

kého efektu, legální èi nelegální povahy látky, jakož i odlišné míry akceptace jejího užívání, je

zvláštní pozornost vìnována trestné èinnosti související s nealkoholovými nelegálními drogami

a trestné èinnosti související s alkoholem, pøièemž autorka se v èlánku podrobnìji vìnuje pouze

problematice související s nealkoholovými drogami. Èlánek si neèiní nárok na to být vyèerpáva-

jícím pøehledem. Cílem struèného exkurzu je upozornit ètenáøe na mnohorozmìrnost proble-

matiky vzájemného vztahu mezi užíváním návykových látek a pácháním trestné èinnosti a pøi-

nést nové podnìty pro další zkoumání tohoto tématu.
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� 1 ÚVOD
Z výsledkù vìdeckých studií vyplývá, že ve srovnání s obec-

nou populací se u pachatelù trestné èinnosti ve vyšší míøe

vyskytuje užívání návykových látek. Na stranì druhé se

mezi uživateli návykových látek ve vyšší míøe vyskytují

osoby páchající trestnou èinnost (Johnson et al., 1994; Best

et al., 2001; Kokkevi et al., 1993; Turpeinen, 2001; Makkai

& Feather, 1999).

Nicménì vztah mezi užíváním návykových látek

a trestnou èinností není ani jednoduchý, ani lineární a pøed-

stavuje ve své podstatì velmi komplikovaný problém

(EMCDDA, 2007).

Na vztah mezi užíváním návykových látek a kriminali-

tou lze nahlížet rùznými zpùsoby, z èehož vycházejí i zá-

kladní teoretická východiska (Hammersley, 2008). Mezi

nejužívanìjší pøístupy patøí (Benett & Holloway, 2007), že:

a/ užívání návykových látek zpùsobuje páchání trestné

èinnosti,

b/ páchání trestné èinnosti vede k užívání návykových

látek,

c/ páchání trestné èinnosti a užívání návykových látek na

sebe pùsobí vzájemnì oboustrannì (reciproèní model) – ten-

to model vychází z idey, že užívání nìkdy zpùsobuje krimi-

nalitu a na druhé stranì trestná èinnost nìkdy vede k uží-

vání drog (Menard et al., 2001),

d/ na užívání návykových látek a páchání trestné èinnosti

pùsobí spoleèná pøíèina – užívání návykových látek nezpù-

sobuje kriminalitu, tak jako kriminalita nezpùsobuje užívá-

ní. Místo toho jsou oba jevy zpùsobeny tøetí vnìjší spoleènou

pøíèinou (White & Gorman, 2000),

e/ model koincidence obou jevù – mezi užíváním a krimi-

nalitou neexistuje vzájemná pøíèinná souvislost. Oba jevy je

tøeba chápat jako souèást širšího spektra projevù deviant-

ního zpùsobu života, které mohou existovat vedle sebe (Per-

nanen, 1982).

V následujícím textu se budeme blíže vìnovat zejména

prvním dvìma prezentovaným modelùm, resp. pøímému

i nepøímému vzájemnému pùsobení obou jevù.

� 2 ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ VÝCHODISKA
POPISUJÍCÍ VZÁJEMNÝ VZTAH
V americké odborné literatuøe (Goode, 2008) se lze setkat se

tøemi základními modely, které popisují vzájemný vztah

mezi užíváním návykových látek a kriminalitou:

� 2 / 1 Model „zotroèení“ (lékaøský model)
Model, který dominoval hlavnì do 70. let minulého století,

vychází z toho, že v zásadì bezúhonní jedinci se vlivem ne-

pøíznivé životní situace dostávají k užívání návykových lá-

tek. Nelegální povaha drog pak nutí tyto uživatele páchat

trestnou èinnost. Tato teorie rovnìž operuje s hypotézou, že,

pokud by závislost byla posuzována jako nemoc a drogy by

byly legální (a tedy i ménì drahé), tyto osoby by se nemuse-

ly uchylovat k trestné èinnosti jako k prostøedku k jejich

získání (Lindesmith, 1965; Schur, 1962).

� 2 / 2 Model predispozice (kriminální model)
Tato teorie, která vnikla na pøelomu 50. a 60. let minulého

století v USA, je opakem výše zmínìného modelu. Podle je-

jích zastáncù (Gottfredson & Hirshi, 1990) nepáchají uživa-

telé trestnou èinnost proto, že by k tomu byli donuceni svou

závislostí (nebo jinak), protože nejde o osoby, které by pøed

užíváním dodržovaly zákon. Naopak má vìtšina osob zkuše-

nosti s deviantním èi kriminálním zpùsobem života již pøed

zapoèetím užívání drog. „Spojitost mezi drogami a krimina-

litou existuje, protože ,kriminálníci‘ jsou deviantní antisoci-

ální osoby, které mají predispozice pro oboje – páchání

trestné èinnosti i užívání drog – a protože pachatelé a uživa-

telé jsou ty samé osoby“ (Goode, 2008, p. 335). Podle tohoto

pøístupu by legalizace nic nevyøešila, protože tyto osoby by

trestnou èinnost páchaly i nadále. Spojitost mezi užíváním

návykových látek a kriminalitou spoèívá v tom, že obì èin-

nosti jistému typu osob pøináší okamžitý a lehko dosažitel-

ný požitek (Gottfredson & Hirshi, 1990, p. 41).

� 2 / 3 Model zesílení
Tato nejmladší teorie pøedstavuje do jisté míry kritickou re-

vizi a syntézu obou shora uvedených modelù. Stoupenci to-

hoto pøístupu (Inciardy, 1992) nevyluèují, že užívaní drog

a páchání trestné èinnosti vycházejí ze stejných tendencí

zapojovat se do nelegálního, hédonistického a riskantního

konání, na stranì druhé ale podle nich užívání návykových

látek minimálnì zvyšuje poèet a závažnost páchané trestné

èinnosti. Ze zahranièních studií vyplývá, že v období absti-

nence uživatelù heroinu se snižuje i poèet jimi spáchaných

trestných èinù (Ball et al., 1981; Ball, Shaffer & Nurco,

1983). Vzájemný vztah užívání drog a kriminality je jistým

zpùsobem lineární. Èím intenzivnìjší užívání, tím vyšší po-

èet trestných èinù (zejména majetkové povahy). Jednoduše

shrnuto – užívání drog vede k trestné èinnosti, která je zin-

tenzivnìním již existující kriminální kariéry.

� 3 JAK URÈIT VZÁJEMNOU SPOJITOST?
Jestliže pøijmeme tøetí z prezentovaných modelù, tedy, že

užívání návykových látek má jistý vliv na páchání trestné

èinnosti, resp. bez ohledu na predispozice pachatele existu-

je pøímá souvislost s urèitým poètem trestných èinù, které

by se bez užívání nestaly, je možné mluvit o tzv. trestné èin-

nosti související s drogami/alkoholem (drug/alcohol related

crime).

Obtížné je ale zejména stanovení kvality vzájemné

souvislosti, která musí být pøítomna, aby bylo možno spá-

chaný trestný èin pøiøadit užívání alkoholu nebo drog.
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� 3 / 1 Intoxikace pachatele
V nìkterých pøípadech je jako dostaèující pro odvození pøí-

èinné souvislosti považován fakt, že pachatel byl v dobì spá-

chání trestného èinu intoxikován. Hlavním dùvodem této

volby je pøedevším to, že data o intoxikaci pachatele jsou

èasto jedinou informací, která nìjakým zpùsobem pojí jeho

trestnou èinnost s užíváním návykových látek. Kriminální

statistická data evidují vìtšinou ovlivnìní pachatele návy-

kovou látkou v dobì spáchání trestného èinu, hloubìji se ale

vztahem mezi užíváním a kriminalitou nezabývají. Podle

statistického výkazu policie bylo v ÈR v roce 2010 spácháno

19 567 trestných èinù pod vlivem návykových látek, což

pøedstavuje témìø 15 % všech objasnìných a dodateènì ob-

jasnìných skutkù. Nejèastìji se jednalo o ohrožení pod vli-

vem návykové látky a opilství (10681) a nedbalostní silnièní

dopravní nehody (2818) (Policejní prezidium ÈR, 2011).

Nicménì je nutné k takovéto spojitosti pøistupovat velmi

obezøetnì, jelikož je více než pravdìpodobné, že nìkteré

trestné èiny by se staly bez ohledu na to, zda byl pachatel

pod vlivem alkoholu nebo drog. Na stranì druhé je možno

pøedpokládat, že uživatelé zejména nelegálních drog se do-

pouštìjí trestné èinnosti i mimo doby akutní intoxikace.

� 3 / 2 Absence svobodné volby
Další pøístup, který pro vyvození vztahu mezi užíváním ná-

vykových látek a trestnou èinností vychází z mnohem

striktnìjších kritérií, je založen na pøítomnosti, nebo absen-

ci svobodné volby pachatele. Podle této teorie by za „trest-

nou èinnost související s návykovými látkami“ mìly být po-

važovány jen pøípady, kdy se vlivem užívání návykových lá-

tek pachatel „nedobrovolnì“ dopustil trestné èinnosti.

Jednak vlivem akutní intoxikace, nebo v dùsledku dlouho-

dobého užívání v souvislosti se svou závislostí (Pernanen et

al., 2002).

V jistém smyslu je však takovýto pøístup až pøíliš

striktní a v pøípadì jeho pøísného dodržování, kdy by šlo jen

o èiny spáchané v nepøíèetnosti, by podíl trestné èinnosti

spáchané v souvislosti s návykovými látkami byl v podstatì

rovný podílu trestného èinu opilství1.

Reálný podíl psychofarmakologicky podmínìné trest-

né èinnosti související s alkoholem a drogami se pravdìpo-

dobnì nachází nìkde mezi tìmito dvìma pøístupy (Perna-

nen et al., 2002). Tedy, kdy se pachatel vlivem intoxikace

nebo své závislosti dopouští trestné èinnosti, kterou by ji-

nak nespáchal, ale zároveò není úplnì vylouèená jeho ovlá-

dací a rozpoznávací schopnost.

� 3 / 3 Další faktory
Kromì samotné intoxikace je však vždy nutné zohledòovat

i další faktory, které mùžou mít na pachatele vliv. Zejména

jde o typ návykové látky a zpùsob její konzumace, osobu uži-

vatele a socio-politický kontext, ve kterém se tato èinnost

odehrává (Pernanen et al., 2002).

Užívání návykových látek nemožno posuzovat izolova-

nì, ale vždy v kontextu s dalšími èiniteli, které mùžou mít

vliv na zaèátek, trvání a frekvenci páchání trestné èinnosti

konkrétního jedince. Vlivem jednotlivých ochranných a rizi-

kových faktorù se zabývají zejména multifaktorové krimi-

nologické teorie (socializaèní teorie) nebo vývojová krimino-

logie, která se soustøeïuje na zkoumání otázek, proè a ja-

kým zpùsobem se kriminalita mìní v prùbìhu životního

cyklu (Kuchta & Válková et al., 2005). Škála rizikových fak-

torù, které mohou vést k asociálnímu vývoji a v koneèném

dùsledku ke kriminálnímu konání, je velice široká. Ku pøí-

kladu Farrington (2007) mezi rizikové faktory øadí: indivi-

duální rizikové faktory (nízká inteligence a úroveò vìdo-

mostí, nízká schopnost empatie, impulzivita, hyperaktivi-

ta, nízká sebekontrola, neuvážené chování, vyhledávaní

senzací, špatné komunikaèní dovednosti, špatná schopnost

øešit konflikty, neschopnost èekat na odmìnu a jiné), rodin-

né rizikové faktory (kriminalita a antisociální chování rodi-

èù èi sourozencù, velká rodina, nekonzistence výchovných

postupù, nedostateèný zájem a chladný pøístup k dítìti…),

faktory socio-ekonomické (nízký pøíjem rodiny, pøíslušnost

k urèité sociální skupinì…) (Waller & Weiler, 1984).

K tìmto vlivùm se mùže pøidružit i užívání návyko-

vých látek, které však ve vztahu k trestné èinnosti nemusí

být nutnì kauzativní.

Není proto možné urèit nìjaký univerzální model a pøi-

øaditelný podíl trestné èinnosti související s návykovými
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1/ § 360 zákona è. 40/2009 Sb., trestní zákoník. I navzdory svému trochu za-

vádìjícímu názvu má tato skutková podstata význam i v souvislosti se zneužívá-

ním jiných návykových látek, nejenom alkoholu. Skutková podstata trestného

èinu opilství vychází z koncepce tzv. „Rauschdeliktu“. Tento pøístup pøedstavuje

„støední cestu“ mezi dvìma krajnostmi. Podle první je trestní odpovìdnost pa-

chatele v dùsledku jeho nepøíèetnosti vylouèena i navzdory tomu, že si nepøí-

èetnost pøivodil sám požitím návykové látky (a èin spáchal v tomto stavu). Dru-

hou variantou je aplikace plné trestní odpovìdnosti v pøípadì, že si pachatel pøi-

vodil nepøíèetnost vlivem návykové látky, na nepøíèetnost jako okolnost

vyluèující trestní odpovìdnost se tedy vùbec nepøihlíží. Trestného èinu opilství

se tedy dopustí pachatel, který se požitím nebo aplikací návykové látky pøivede,

byť i z nedbalosti, do stavu nepøíèetnosti (tedy v dobì spáchání trestného èinu

nemùže ovládat své konání nebo rozpoznat jeho protiprávnost, což by za jiných

okolností trestnou odpovìdnost vyluèovalo), v nìmž se dopustí èinu jinak trest-

ného. Pachatel se tedy nepotrestá za trestný èin, kterého se v nepøíèetnosti vy-

volané požitím návykové látky dopustil, ale bude vùèi nìmu vyvozena trestná

odpovìdnost za spáchání trestného èinu opilství. V této souvislosti je ještì

možné zmínit pøípady „actio libera in causa“. Jde o pøípady, kdy se pachatel do

stavu nepøíèetnosti pøivede pøímo v úmyslu trestný èin spáchat. V takovém pøí-

padì se i navzdory nepøíèetnosti vùèi nìmu vyvodí plná trestní odpovìdnost

podle obecných zásad a trestný èin opilství se nepoužije („actio libera in causa

dolosa“), tzv. napití se na „kuráž“. Druhou formu pøedstavuje „actio libera in

causa culposa“. Jde o pøípady, kdy pachatel spáchal trestný èin z nedbalosti

a tato nedbalost spoèívá právì v tom, že se pøivedl do stavu nepøíèetnosti. Na-

pøíklad opilý øidiè jinému z nedbalosti zpùsobí ublížení na zdraví. V pøípadech

stavù abstinenèního syndromu (který lze považovat za duševní poruchu), kdy

pachatel v jejím dùsledku nemùže v dobì spáchání trestného èinu ovládat své

konání nebo rozpoznat jeho protiprávnost, tedy absentuje složka pøíèetnosti,

lze dokonce uvažovat o úplném vylouèení trestní odpovìdnosti (pozn. autora).



látkami se nutnì bude lišit v závislosti od konkrétních

okolností.

� 4 DROGY A KRIMINALITA
Existuje více teorií, které se snaží vnést alespoò trochu

svìtla do komplikovaných vzájemných vztahù mezi užívá-

ním návykových látek a kriminalitou. I když mnohé z pre-

zentovaných modelù je možné vztahovat jak na užívání ne-

legálních drog, tak na užívání alkoholu, budeme se v dalším

textu vìnovat jen kriminalitì, která souvisí s nealkoholový-

mi nelegálními drogami. Kriminalitì související s alkoho-

lem nebude vìnována osobitá pozornost. Kromì odlišného

psychofarmakologického úèinku je dùvodem pro toto dìlení

zejména legální charakter užívané látky (jakož i odlišná mí-

ra spoleèenská akceptace jejího užívání).

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové

závislosti (EMCDDA, 2007) užívá termínu „trestná èinnost

související s drogami“ („drug related crime“) k oznaèení ètyø

druhù trestné èinnosti:

1/ psychofarmakologicky podmínìná,

2/ ekonomicky motivovaná,

3/ systémová,

4/ trestné èiny porušování drogových zákonù.

Uvedené dìlení vychází z Goldsteinova tripartitního

konceptuálního rámce. Podle Goldsteina (1985) užívání

drog a násilí vzájemnì souvisí tøemi možnými zpùsoby –

psychofarmakologicky, ekonomicky motivaènì a systemic-

ky. Rùzné formy násilí souvisejícího s drogami se pak dále

liší v závislosti na typu užívané látky, motivaci pachatele,

typu obìti a vlivu sociálního kontextu.

Na rozdíl od Goldsteina aplikuje EMCDDA tyto mode-

ly nejen na vztah užívání drog a násilí, nýbrž na trestnou

èinnost obecnì a k tøem základním modelùm pøidává

i trestné èiny spáchané porušováním drogové legislativy

a souvisejících právních pøedpisù.

� 4 / 1 Primární a sekundární drogová
kriminalita
V Èeské republice se v tomto smyslu užívá dìlení trestné

èinnosti, která je zpùsobena v souvislosti s užíváním drog

(Zábranský et al., 2001), na dvì základní skupiny:

� 4 / 1 / 1 Primární drogová kriminalita
Jde o trestné èiny, které postihují nakládání s nelegálními

drogami. Tato skupina trestných èinù v podstatì splývá se

skupinou trestných èinù, které EMCDDA oznaèuje jako

„trestné èiny porušování drogových zákonù“. Pøiøaditelnost

existenci drog v tomto pøípadì vychází z nelegálního cha-

rakteru drog. Kdyby nakládání s drogami bylo legální (resp.

úplnì dekriminalizováno), tento druh trestné èinnosti by

neexistoval. Dle zákona è. 40/2009 Sb., trestního zákoníku

v platném znìní, se jedná o tyto trestné èiny:

• nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psy-

chotropními látkami (OPL) a jedy (§ 283),

• pøechovávání OPL a jedu (§ 284),

• nedovolené pìstování rostliny obsahujících OPL (§ 285),

• výroba a držení pøedmìtu k nedovolené výrobì OPL a je-

du (§ 286),

• v širším smyslu sem lze zaøadit i trestný èin šíøení toxiko-

manie (§ 287), kterého se dopustí pachatel, jestliže svádí

jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu ne-

bo ho v tom podporuje anebo zneužívání takové látky ji-

nak podnìcuje nebo šíøí. K faktické manipulaci s nelegál-

ní drogou tedy nemusí nutnì dojít.

Postih neoprávnìného nakládání s OPL prostøednic-

tvím norem trestního práva vyjadøuje zamìøení protidrogo-

vé politiky státu. Hlavním úèelem je prostøednictvím trest-

ní represe (jako jednoho z pilíøù protidrogové politiky, Sek-

retariát RVKPP, 2010) pùsobit na stranu nabídky a snížit

dostupnost OPL. Úprava tìchto skutkových podstat vychá-

zí z konsenzu, že jde o jednání natolik spoleèensky škodlivá,

že nelze k jejich potlaèení použít prostøedky mírnìjší pova-

hy. „Ale ani kvalitní legislativa nezaruèuje sama o sobì

úspìšné øešení pøíslušného problému, neboť zásadní vliv na

její úèinnost v praxi má zpùsob její aplikace subjekty, které

jsou k tomu urèeny“ (Trávnièková & Zeman, 2008, p. 7). Je

tedy na místì vìnovat vývoji, úèelnosti a dopadùm jednotli-

vých prostøedkù trestního práva2 využívaným k potlaèová-

ní a postihu primární drogové kriminality patøiènou pozor-

nost (viz napøíklad Zábranský et al., 2001; Trávnièková &

Zeman, 2007; Trávnièková & Zeman, 2008; Mravèík et al.,

2010).

Nový trestní zákoník, který nabyl úèinnosti 1. 1. 2010,

pøinesl oproti pøedešlé právní úpravì zmìny i pro oblast

drogové kriminality. Co se týèe primární drogové kriminali-

ty, jako hlavní zmìny je možno uvést zavedení nové skutko-

vé podstaty nedovoleného pìstování rostlin obsahujících

OPL, stanovení trestnìprávnì relevantního množství jed-

notlivých druhù drog a rostlin obsahujících OPL vládním

naøízením, ale i další zmìny pùvodních formulací „drogo-

vých“ skutkových podstat. Znaèný význam pro oblast posti-

hu drogové kriminality má i pøechod z materiálního pojetí

trestného èinu na pojetí formální, které vyplývá z celkové

zmìny koncepce trestního práva hmotného (Zeman, 2010).

� 4 / 1 / 2 Sekundární drogová kriminalita
Jako sekundární drogovou kriminalitu oznaèujeme trestné

èiny (pøedevším majetkové a násilné povahy), které nezahr-

nují pøímo nakládání s nelegální drogou, ale jež jsou zpùso-

beny v souvislosti s jejich užíváním, zejména pod vlivem

OPL nebo v souvislosti s potøebou obstarání si finanèních

prostøedkù na drogy. Trávnièková a Zeman (2010) ve svém

výzkumu zamìøeném na kriminální kariéru pachatelù dro-
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gové kriminality3 dospìli k závìru, že pachatelé primární

drogové kriminality, nejde-li vyslovenì o osoby, které se

trestné èinnosti dopustily jen výjimeènì, páchají také èasto

kriminalitu majetkovou. U témìø poloviny pachatelù, kteøí

byli odsouzeni i za jinou než primární drogovou trestnou èin-

nost (pøechovávání OPL pro sebe podle § 187a), byl nejèastìj-

ším nedrogovým trestným èinem trestný èin krádeže. Dalším

zajímavým poznatkem je, že pachatelé, kteøí se dopouštìli

i jiných druhù trestné èinnosti, byli ve významnì vyšší míøe

odsouzeni již jako mladiství a mìli i významnì delší krimi-

nální kariéru. Jako o možných pøístupech pøi urèování vzá-

jemné souvislosti lze uvažovat o Goldsteinovì tripartitním

rámci (pøípadnì o ostatních prezentovaných teoretických

pøístupech). Odhadem sekundární drogové kriminality se

pravidelnì zabývá i Národní monitorovací støedisko pro dro-

gy a drogové závislosti (NMS). Tyto odhady vycházejí z dat

Národní protidrogové centrály (NPC). Data obsahují expert-

ní retrospektivní odhady krajských øeditelství a územních

odborù Policie ÈR. Tyto subjekty za pøíslušné období odha-

dují u vybraných trestných èinù4 podíl spáchaný uživateli

drog (zejména za úèelem získání prostøedkù na nákup OPL

pro vlastní potøebu) ve svém územním obvodu. Podle posled-

ní výroèní zprávy NMS (Mravèík et al., 2010) se uživatelé

drog podílejí na tøetinì vybraných trestných èinù, z toho jde

nejèastìji o krádeže vìcí z automobilù (p. 92).

V roce 2010 probìhl menší výzkum zamìøený na se-

kundární drogovou kriminalitu (Škuba, 2010). Cílem vý-

zkumu bylo popsat specifické mechanismy a vlivy, které

utváøí chování uživatele krátkou dobu pøed spácháním

trestného èinu a které vycházejí z jeho závislosti na nelegál-

ních návykových látkách5.

I pøes urèitá omezení pøinesl výzkum zajímavá zjištì-

ní, zejména pokud jde o vliv jednotlivých druhù užívaných

látek na páchanou trestnou èinnost. Autor dospìl k závì-

rùm, že uživatelé pervitinu jednají více spontánnì èi impul-

zivnì. Pøiznávají více násilných trestných èinù. Naopak pro

uživatele opiátù je naprosto prvoøadý rychlý zisk penìz,

nicménì také díky tlumivým úèinkùm jsou schopni si své

jednání více dopøedu promyslet. Pro obì skupiny uživatelù

hraje hlavní roli možnost okamžitého a lehko dostupného

zisku, mezi sekundární drogovou trestnou èinností dominu-

jí krádeže v obchodì (Škuba, 2010).

� 4 / 2 Psychofarmakologicky podmínìná
trestná èinnost
Do této kategorie je možno øadit trestné èiny spáchané pod

vlivem psychoaktivní látky jako dùsledek jejího akutního

nebo chronického užívání.

V dùsledku odlišného psychofarmakologického efektu

jednotlivých typù nelegálních drog je tento model pøíèinné

souvislosti relevantní zejména pro tzv. „trestnou èinnost

související s alkoholem“ (pøedevším násilná trestná èin-

nost). Aèkoliv i v oblasti nelegálních drog má svùj význam,

zvláštì v souvislosti s užíváním stimulantù, které mùže

vést k páchání trestné èinnosti tím, že zhorší stávající psy-

chopatologické a sociální problémy, nebo zvýší riziko para-

noidních nebo psychotických stavù (EMCDDA, 2007). Co se

týèe jiných typù drog, napø. heroinu, je naopak v souvislosti

s výskytem agresivního až kriminálního konání rizikovìjší

období abstinenèního syndromu než akutní intoxikace dro-

gou (ta pùsobí v tomto pøípadì spíš opaènì).

� 4 / 3 Ekonomicky motivovaná trestná
èinnost
Jako ekonomicky motivovaná je v tomto pøípadì oznaèová-

na trestná èinnost páchaná za úèelem získání penìz (nebo

drog) na financování užívání drog6. Opakované užívání

drog se velice èasto a rychle stane i finanènì nároèným.

„Majetkovì motivovaná trestná èinnost je mnohdy po-

važována za neodmyslitelný následek drogové závislosti

a snížení objemu této trestné èinnosti je obvykle vnímáno

jako mìøítko úspìchu opatøení zamìøených na závislé uži-

vatele drog“ (EMCDDA, 2007).

Zapojení uživatelù drog do trestné èinnosti kromì jiné-

ho bude podmínìno i tím, do jaké míry mají jiné možnosti

pro získání prostøedkù na financování své závislosti. V ze-

mích se „štìdrým“ sociálním systémem (který zabezpeèuje

finanèní podporu i pro problémové uživatele návykových lá-

tek) je možné pøedpokládat menší tlak na zapojení se do

trestné èinnosti (Pernanen et al., 2002, p. 27).

I v tomto pøípadì ale Brochu (2006) varuje pøed gene-

ralizací. Model totiž nereflektuje všechny uživatele, ale jen

ty, kteøí konzumují drogy v pomìrnì velkém množství, ne-

mají jiný legitimní zdroj pøíjmu a ve vìtšinì pøípadù již mají

za sebou kriminální minulost.

� 4 / 4 Systémová kriminalita
Mezi systémovou kriminalitu se øadí trestné èiny spáchané

v rámci fungování nezákonných drogových trhù jako sou-
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3/ Pøedmìtem výzkumu byla kriminální kariéra pachatelù, kteøí byli v letech

2002 èi 2003 odsouzeni za nìkterý ze dvou drogových trestných èinù uprave-

ných v § 187 a § 187a v té dobì platného trestního zákona. Oba soubory byly

zkoumány zvlášť a bylo provedeno i jejich následné srovnání. V této souvislosti

byly zkoumány anonymizované údaje z rejstøíku trestù k 1213 pachatelùm

a 45 trestních spisù k 31 pachatelùm drogové kriminality.

4/ 42 vybraných skutkù podle èlenìní Evidenèního systému statistik krimi-

nality (ESSK), zejména jde o majetkovou a násilnou trestnou èinnost.

5/ V rámci kvantitativní èásti výzkumu bylo provedeno dotazníkové šetøení

s klienty rùzných druhù protidrogových služeb (celkem 66 dotazníkù klientù,

kteøí spáchali 3 a více deliktù), kvalitativní èást obsahovala polostrukturované

rozhovory se dvìma uživateli, které mìly za cíl zaplnit mezery v souvislostech,

jež se nedají v dotaznících zachytit.

6/ Nemusí jít nutnì o majetkovou trestnou èinnost, ale lze sem zaøadit i ji-

nou (trestnou) èinnost, které je páchána za úèelem zisku urèeného na financo-

vání drog (napø. prodej drog, prostituce).



èást procesu nezákonné nabídky, distribuce a užívání drog.

V tomto pøípadì neexistuje jasné spojení mezi kriminalitou

a užíváním drog. Trh s drogami se vzhledem ke své nelegál-

ní povaze pojí s urèitými druhy trestných èinù, které pøesa-

hují rámec trestných èinù souvisejících s nabídkou a distri-

bucí drog. Èasto se jedná o násilné trestné èiny, ale napøí-

klad i o korupci èi jiné formy kriminality, které mohou

zásadnì ovlivòovat život místní komunity (EMCDDA,

2007). Násilí je užíváno jako jedna z forem „vymáhání prá-

va“ a ochrany „soukromého vlastnictví“, ale i regulace sféry

vlivu na drogových trzích. Pøítomnost násilí na drogových

trzích zvyšuje pravdìpodobnost, že se uživatelé drog stanou

pachateli nebo obìťmi násilných trestných èinù, na druhé

stranì je možné v tomto pøípadì pøedpokládat vysokou la-

tenci, kvùli nelegální povaze aktivit je tento druh násilné

trestné èinnosti jen velice málo oznamován a registrován

(Kreuzer, 1993).

� 4 / 5 Trestné èiny porušování drogových
zákonù
Jak již bylo uvedeno, pro tuto skupinu trestných èinù se uží-

vá i pojmenování „primární drogová kriminalita“7. Jde

o trestné èiny spáchané porušováním drogové legislativy

a souvisejících právních pøedpisù, zejména tedy naplnìním

relevantních skutkových podstat upravených v trestním zá-

koníku. Souvislost mezi užíváním drog a trestnou èinností

je vymezena zákonnou definicí, nikoli vzájemným vztahem

obou forem chování.

� 5 ZÁVÌR
Vztah mezi užíváním návykových látek a kriminalitou

pøedstavuje ve své podstatì velmi komplikovaný problém.

Každá z prezentovaných teorií se snaží vnést alespoò tro-

chu svìtla do této problematiky. I když na každém modelu

je možné najít zrnko pravdy, ani jeden z prezentovaných

teoretických pøístupù nelze úplnì zobecnit a aplikovat ho

na celou problematiku vzájemného vztahu mezi užíváním

návykových látek a kriminalitou.

Problémù, které celou situaci ještì více komplikují, je

celá øada.

Vìtšina studií se totiž zamìøuje pouze na vzorce pá-

chání trestné èinnosti u „zachycené“ populace (léèených zá-

vislých nebo u vìzòù), a proto pøinášejí jen omezený pohled

na složitý vztah mezi návykovými látkami a trestnou èin-

ností v celkové populaci. Na uživatele, kteøí mají užívání

návykových látek více ménì pod kontrolou a prostøedky si

obstarávají pomocí legálních pøíjmù, není témìø vùbec brán

zøetel8.

Uživatelé návykových látek pøedstavují velmi hetero-

genní skupinu. Mnoho uživatelù se nedopouští jiné trestné

èinnosti, než je pøechovávání drog pro svou vlastní potøebu.

Tuto diverzitu je tøeba vždy mít na zøeteli pøi jakémko-

liv pokusu o urèení podílu trestné èinnosti, kterou lze pøiøa-

dit užívání drog. Z hlediska osobnostní charakteristiky uži-

vatele bude vztah návykové látky a kriminality ovlivnìn ze-

jména pøedešlými zkušenostmi s deviantním/kriminálním

zpùsobem života, možnými zdroji pøíjmu v kontextu s uží-

váním a cenou drog, frekvencí užívání a schopností „kontro-

lovat“ užívání.

Tak, jak se od sebe liší osoby uživatelù, je evidentní

rozdíl i mezi jednotlivými typy návykových látek. Ani pøi

striktním rozlišování mezi jednotlivými druhy není však

možné urèit univerzální kriminogenní efekt konkrétního

typu návykové látky. Svou nepochybnou roli hrají faktory

jako: dávka, zpùsob konzumace, tolerance, abstinenèní pøí-

znaky a biologické vlastnosti uživatele (pohlaví, vìk, váha,

metabolizmus…).

Neménì závažným problémem je i samotný zpùsob

zjišťování vzájemné souvislosti mezi užíváním a spáchanou

trestnou èinností. I kdyby trestná èinnost byla zpùsobena

užíváním návykových látek, co je možné považovat za po-

staèující kvalitu vzájemného vztahu v konkrétním pøípadì?

Samotná intoxikace v dobì spáchání trestného èinu, nebo

fakt, že jde o pachatele, který je závislým uživatelem, jako

kritérium pro pøiøazení jeho trestné èinnosti drogám roz-

hodnì nestaèí. Je zøejmé, že velká èást trestných èinù by se

odehrála i bez ohledu na tyto skuteènosti.

Jako pøesnìjší kritérium se jeví vlastní výpovìï sa-

motného pachatele o dùvodech a motivaci jeho trestné èin-

nosti. I v tomto pøípadì je ale zapotøebí k takovýmto odha-

dùm pøistupovat obezøetnì, protože je možné pøedpokládat

tendenci pachatelù zámìrnì se zbavovat svého zavinìní

a odsouvat „odpovìdnost“ za své úmyslné konaní na návy-

kové látky.

Spíše než se striktnì orientovat na teze, že užívání

drog je pøíèinou páchání trestné èinnosti, je tøeba oba jevy

chápat jako souèást širšího spektra projevù deviantního

zpùsobu života. Užívání návykových látek a trestná èinnost

se u nìkterých jedincù vyskytují souèasnì a závisí na stej-

ných sociálních, psychologických a demografických pro-

mìnných. Jak již bylo uvedeno, užívání návykových látek

èasto pøedchází ménì závažná trestná èinnost. Sociálnì

znevýhodnìné osoby s jistými predispozicemi si èastìji volí

deviantní zpùsob života, který mùže mít podobu zapojení se

do trestné èinnosti, jakož i užívání návykových látek. Podle

takovéhoto pojetí jedna z forem deviantního chování mùže

zvyšovat pravdìpodobnost výskytu jiné formy, ale není me-

zi nimi nìjaká obecnì platná pøímá pøíèinná souvislost.

Tento vztah je spíše oboustranný. Èasto deviantní èi krimi-

nální konaní pøedchází užívání návykových látek a na stra-
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7/ Ostatní trestné èiny souvisejíci s užíváním drog se pak oznaèují jako se-

kundární drogová kriminalita.

8/ Tyto uživatele je rovnìž velice tìžké vùbec zachytit.



nì druhé, užívání návykových látek dále ovlivòuje zapoèa-

tou kriminální kariéru.

Toto komplikované téma si jistì zaslouží další teoretic-

ké i empirické zkoumání. Prozatím mùžeme konstatovat, že

v urèitých pøípadech užívání návykových látek mùže být

pøíèinou páchání trestné èinnosti, ke které by jinak nedošlo.

Nicménì je potøeba vždy pøihlížet i na další okolnosti kon-

krétního pøípadu (tabulka 1).
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Tabulka 1 / Table 1

Pøehled vybraných teoretických pøístupù ke vztahu užívání návykových látek a páchání trestné èinnosti

Overview of selected theoretical approaches to the relationship between the use of addictive substances and offending

Základní toretická východiska Drogy a kriminalita

Primární drogová kriminalita Sekundární drogová

kriminalita

Užívání návykových látek zpùsobuje

páchání trestné èinnosti

Model „zotroèení“ (lékaøský

model)

Trestné èiny porušování

drogových zákonù

Psychofarmakologicky

podmínìná kriminalita

Ekonomicky motivovaná

kriminalita

Systémová kriminalita

Páchání trestné èinnosti vede

k užívání návykových látek

Model predispozice

(kriminální model)

Páchání trestné èinnosti a užívání

návykových látek na sebe pùsobí

vzájemnì oboustrannì (reciproèní

model)

Model zesílení

LITERATURA / REFERENCES

� Ball, J., Rosen, L., Flueck, J. & Nurco, D. (1981). The Criminality heroin ad-

dicts when adiicted and off opiates. In: Inciardy, J. (Ed.). The drugs-crime con-

nection (pp. 39–65). Newbury Park: Sage.
� Ball, J., Shaffer, J. & Nurco, D. (1983). The Day-to-Day criminality of heroin

addicts in Baltimore. A Study in the continuity of offense rates. Drugs and Al-

cohol Dependence 12 (10), 119–142.
� Benett, T. & Holloway, K. (2007). Drug-Crime connections. New York: Cam-

bridge University Press.
� Benett, T. & Holloway, K. (2005). Understanding drugs, alcohol and crime.

Open University Press.
� Best, D., Sidwell, C., Gossop, M., Harris, J. & Strang, J. (2001). Crime and

expediture among polydrug misusers Peking treatment. British Journal of Cri-

minology 41, 119–126.
� Brochu, S. (2006). Drogue et criminalité. Une relation complexe. Montréal:

Presses de ¾ Université de Montréal.
� Brochu, S., Da Agra, C. & Cousineau M. (Eds.). (2002). Drugs and crime de-

viant pathways. Hampshire: Ashgate Publishing.
� EMCDDA (2007).Drugs and crime — a complex relationship. In:

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index36331EN.html [16.11.2010].
� Farrington, D. P. (2007). Childhood risk factors and risk-focused preventi-

on. In: Maguire, M., Morgan, R. & Reiner, R. (Eds.). The Oxford Handbook of

Criminology (4th edition) (s. 604–640). Oxford: Oxford University Press.
� Goldman, M. S., & Roehrich, M. A. (1991). Alcohol expectancies and sexua-

lity. Alcohol Health & Research World,15, 126–132.
� Goldman, M. S., Brown, S. A., & Christiansen, B. A. (1987). Expectancy the-

ory: Thinking about drinking. In: Blane, H. T. and Leonard, K. E., (Eds.) Psycho-

logical theories of drinking and alcoholism. New York: Guilford Press.
� Goldstein, P. (1985). The Drugs/violence nexus: A Tripartite conceptual fra-

mework. Journal of Drug Issues v. 39, 143–174.
� Goode, E. (2008). Drugs in American society–7th ed. New York:

McGraw-Hill.

� Gottfredson, M. & Hirshi, T. (1990). A General theory of crime. Stanford:

Stanford University Press.
� Hammersley, R. (2008). Drugs & crime. Polity Press.
� Inciardy, J. (1992). The War on drugs II: The Continuing epic of heroin, co-

caine, crack, AIDS, and public policy. Mountain View. CA: Mayfield.
� Johnson, B. D., Natarajan, M., Dunlap, E. & Elmoghazy, E. (1994). Crack

abusers and noncrack abusers- profiles of drug use, drug sales and nondrug

criminality. Journal of Drug Issues 24 (1-2), 117–141.
� Kokkevi, A., Liappas, J., Boukouvala, V., Alevizou, V., Anastassopoulou, E.

& Stefanis, C. (1993). Criminality in a sample of drug abusers in Greece. Drug

and Alcohol Dependence 31, 111–121.
� Kreuzer, A. (1993). Drugs and delinquency. EuroCriminology, 5–6.
� Kuchta, J. & Válková, H. et al. (2005). Základy kriminologie a trestní politiky.

Praha: C. H. Beck.
� Lindesmith, A. R. (1965). The Addict and the law. Bloomington: Indiana

University Press.
� Makkai, T. & Feather, M. (1999). Drug use monitoring in Australia (DUMA):

Preliminary results from the Southport site (Trends and issues in crime and cri-

minal justice, No. 142). Canberra: Australian Institute of Criminology.
� Menard, S., Mihalic, S. & Huizinga, D. (2001). Drugs and crime revisited,

Justice Quartely 18 (2), 269–299.
� Mravèík, V. et al. (2010). Výroèní zpráva o stavu ve vìcech drog v Èeské re-

publice v roce 2009. Praha: Úøad vlády Èeské republiky.
� Pernanen, K. (1982). Theoretical aspects of the relationship between alco-

hol use and crime, In Drinking and Crime, Collins, J. J. ed. Tavistock, London

and New York.
� Pernanen, K., Brochu, S., Cousineau, M., Cournoyer, L. G. & Sun, F. (2000).

Attributable fractions for alcohol and illicit drugs in relation to crime in Cana-

da: conceptualization, methods and internal consistency of estimates. Bulle-

tin on Narcotics, Volume LII, Nos. 1 and 2, United Nations Drug Control

Programme.



ADIKTOLOGIE164 ŠTEFUNKOVÁ, M.

� Pernanen, K., Cousineau, M., Brochu, S. & Sun, F. (2002). Proportions of cri-

mes associated with alcohol and other drugs in Canada. Canadian Centre on

Substance Abuse.
� Policejní prezidium ÈR. (2011). Statistický výkaz è. 1 – kriminalita za období

od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Ministerstvo vnitra.
� Schur, E. M. (1962). Narcotic addiction in Britain and America: The Impact

of public policy. Bloomington: Indiana University Press.
� Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. (2010). Národ-

ní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018. Úøad vlády Èeské

republiky.
� Stevens, A. (2007). Weighing up crime: The estimation of criminal

drug-related harm. Prezentováno na: the Conference of the International Soci-

ety for the Study of Drug Policy, Oslo, 22.–23. March 2007.

� Škuba, J. (2010). Sekundární drogová kriminalita. Praha: Univerzita Karlova

v Praze, 1. lékaøská fakulta, Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky. Notes:

Nepublikováno, bakaláøská práce oboru Adiktologie.
� Trávnièková, I. & Zeman, P. (2007). Možnosti trestní justice v protidrogové

politice I. vývojové aspekty. Praha: IKSP.
� Trávnièková, I. & Zeman, P. (2008). Možnosti trestní justice v protidrogové

politice II. Empirická èást. Praha: IKSP.

� Trávnièková, I. & Zeman, P. (2010). Kriminální kariéra pachatelù drogové kri-

minality. Praha: IKSP.
� Turpeinen, P. (2001). Outcome of drug abuse in a 20-year follow-up study

of drug-experimenting school children in Finland. Nordic Journal of Psychiatry

55 (4), 263–270.
� Waller, I. & Weiler, R. (1984). Crime prevention through social develop-

ment. Canadian Council on Social Development.
� White, H. R. & Gorman, D. M. (2000). Dynamics of the drug-crime relation-

ship. In G. LaFree (Ed.), Criminal justice 2000. The nature of crime: Continuity

and change (pp. 151–218). Washington, DC: U.S. Department of Justice.
� Williams, K. (2008). Textbook on criminology-6th ed. Oxford University

Press.
� Zábranský, T., Miovský, M., Gajdošíková, H., Mravèík, V., Kalina, K. & Vop-

ravil, J. (2001). Ekonomické náklady spoleènosti na zneužívání nelegálních

(„poulièních“) drog v Èeské republice 1998. Adiktologie Supplementum: Vy-

brané substudie Analýzy dopadù novelizované drogové legislativy v ÈR 1(1),

143–189. Praha/Tišnov: SCAN.
� Zeman, P. & Gajdošíková, H. (2010). Nový trestní zákoník. Zmìny v postihu

(nejen) drogové kriminality. Zaostøeno na drogy 1/2010. Úøad vlády ÈR.

EUROPEAN ASSOCIATION OF SCIENCE EDITORS K O N F E R E N C E

11th EASE General Assembly and
Conference

Editing in the Digital World

8–10 June 2012

Tallinn, Estonia

EASE Secretariat

www.ease.org.uk

As more and more aspects of science

publishing move into the digital environment,

the conference will examine how this affects

editors in their daily work and how they can

exploit new technologies to improve their

services to authors, their journals and their

businesses/organizations.

This topic will be addressed in four plenary

sessions and multiple parallel sessions.




