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BACKGROUND: The article was developed as a compo-

nent of a project entitled The Social Costs of Alcohol, To-

bacco and Illicit Drug Use in the Czech Republic in 2007. The

direct costs of law enforcement, including substance

use-related crime, are an intrinsic part of these social costs.

AIMS: the main aim of the study was to identify and quan-

tify criminal offences related to the use of illegal drugs and

alcohol, including their shares of the total crime rate in the

Czech Republic in 2007. METHODS: Quantitative estima-

tions of primary and secondary crime are based on the

Goldstein Tripartite Model and EMCDDA differentiation of

drug-related crime. The methods were used analogically

for primary and secondary alcohol crime estimations.

DATA: The data sources were the statistical reports of law

enforcement bodies in 2007. RESULTS: Estimates show

that 15.5% of the criminal offences committed in the Czech

Republic were associated with alcohol use, while 11.1% of

the criminal offences were associated with the use of illegal

drugs. Drug offenders and alcohol offenders accounted for

17.0% and 5.1% of the prison population respectively.

CONCLUSIONS: Despite its specific limitations, the study

and its results represent (especially for alcohol-related

crime) the first attempt to comprehensively quantify sub-

stance use-related crime in the Czech Republic, with the

ambition of encouraging further research into this complex

topic.
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VÝCHODISKA: Èlánek vznikl jako souèást projektu Spo-

leèenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních

drog v ÈR za rok 2007. Mezi pøímé náklady zde patøí nákla-

dy na vymáhání práva, vèetnì nákladù na kriminalitu sou-

visející s užíváním tìchto látek. CÍLE: Cílem analýzy byla

identifikace a kvantifikace trestných èinù spojených s uží-

váním nelegálních drog a alkoholu vèetnì jejich podílù na

celkové kriminalitì v ÈR za rok 2007. METODY: Kvantita-

tivní odhady primární a sekundární drogové kriminality vy-

cházejí z Goldsteinova tripartitního konceptuálního rámce

a diferenciace užívané EMCDDA k vymezení trestné èin-

nosti související s drogami. Analogicky byl tento postup

využit i pro stanovení odhadù primární a sekundární alko-

holové kriminality. SOUBOR: Zdrojem dat byly statistické

výkazy orgánù èinných v trestním øízení za rok 2007.

VÝSLEDKY: Podle odhadù bylo 15,5 % všech odhalených

trestných èinù spácháno v souvislosti s užíváním alkoholu

a 11,1 % trestných èinù bylo spácháno ve spojení s užívá-

ním nelegálních drog. Oproti tomu bylo ve vìzení 17,0 %

všech odsouzených pachatelù umístìno za drogové (resp.

5,1 % alkoholové) trestné èiny. ZÁVÌRY: Prezentovaná

studie a její výsledky pøedstavují i pøes své limity (pøede-

vším pro alkoholovou kriminalitu) první pokus o komplex-

ní kvantifikaci kriminality související s návykovými látkami

v Èeské republice s ambicí podnítit další zkoumání této

komplikované problematiky.
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� 1 ÚVOD
Výdaje související s kriminalitou jsou standardní položkou

pøímých nákladù ve studiích Cost of Illness (dále jen COI),

jejichž cílem je vyèíslit ekonomickou zátìž, kterou spoleè-

nost nese v souvislosti s nejèastìji užívanými psychotropní-

mi látkami (Zábranský et al., 2001, Single et al., 2003). Stej-

nì tak byly zaøazeny i do studie Spoleèenských nákladù al-

koholu, tabáku a nelegálních drog v Èeské republice za rok

2007 (dále jen studie COI 2007). Klíèovou otázkou pro kvan-

tifikaci nákladù trestnìprávního sektoru je identifikace té

èásti trestné èinnosti, již lze pøiøadit užívání alkoholu a ne-

legálních drog1.

Zahranièní studie poukazují na pozitivní korelaci mezi

užíváním návykových látek a pácháním trestné èinnosti

(Johnson et al., 1994; Best et al., 2001; Kokkevi et al., 1993;

Turpeinen, 2001; Makkai & Feather, 1999). Aèkoliv nebyl

prokázán jednoznaèný kauzální nexus, lze v kriminologické

teorii najít rùzná pojetí tohoto fenoménu (Štefunková, 2011;

Štefunková, 2012). Nejvíce pozornosti je v tomto smìru vì-

nováno vztahu mezi trestnou èinností a užíváním nelegál-

ních drog. Jedno z možných vysvìtlení vzájemné souvislosti

pøedstavuje tzv. „Goldsteinùv tripartitní konceptuální rá-

mec“. Podle Goldsteina (1985) užívání drog a násilí vzájem-

nì souvisí tøemi možnými zpùsoby – psychofarmakologicky,

ekonomicky motivovanì a systemicky. Rùzné formy násilí

souvisejícího s drogami se pak dále liší v závislosti na typu

užívané látky, motivaci pachatele, typu obìti a vlivu sociál-

ního kontextu. Z tohoto dìlení vychází i Evropské monitoro-

vací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA). Na

rozdíl od Goldsteina však EMCDDA tyto modely aplikuje

nejen na vztah užívání drog a násilí, nýbrž na trestnou èin-

nost obecnì, a ke tøem základním modelùm pøidává i trest-

né èiny spáchané porušováním drogové legislativy a souvi-

sejících právních pøedpisù. Termín „trestná èinnost souvi-

sející s drogami“ („drug related crime“) tedy zahrnuje ètyøi

druhy trestné èinnosti (Carpentier, 2007):

1/ Psychofarmakologicky podmínìná trestná èin-
nost, která zahrnuje trestné èiny spáchané pod vlivem psy-

choaktivní látky, jako dùsledek jejího akutního nebo chro-

nického užívání.

2/ Ekonomicky motivovaná trestná èinnost (zejména

majetkové povahy), která je páchána za úèelem získání

prostøedkù na financování užívání drog.

3/ Systémová trestná èinnost, jež je páchána v rámci

fungování nezákonných drogových trhù jako souèást proce-

su nezákonné nabídky, distribuce a užívání drog.

4/ Trestné èiny porušování drogových zákonù, jimiž

jsou 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 zde vymezena zákonnou definicí.

Toto vymezení je akceptováno i v Èeské republice, nic-

ménì pro trestnou èinnost související s užíváním omam-

ných a psychotropních látek (dále jen OPL) se více vžilo dì-

lení na tzv. „primární a sekundární drogovou kriminalitu

(viz Zábranský et al., 2001; Miovský et al., 2003).

1/ Primární drogová kriminalita. Pojem zahrnuje trest-

né 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 charakte-

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

úplnì dekriminalizováno), tento druh trestné èinnosti by

neexistoval.

2/ Sekundární drogová kriminalita. Jako sekundární

drogovou kriminalitu oznaèujeme trestné èiny (pøedevším

majetkové a násilné povahy), které nezahrnují pøímo na-

kládání s nelegální drogou, ale jež jsou páchány v souvislos-

ti s jejich užíváním, zejména pod vlivem OPL nebo v souvis-

losti s potøebou obstarání si finanèních prostøedkù na

drogy, tedy v podstatì trestná èinnost dle Goldsteinova tri-

partitního rámce.

Z tohoto dìlení vychází i prezentovaná studie. Jelikož

souèástí metodologie v rámci studie COI 2007 byl i odhad

kriminality související s alkoholem, analogicky k nelegál-

ním drogám byla identifikována rovnìž:

1/ Primární alkoholová kriminalita. Do této skupiny lze

zaøadit trestné èiny, pøi nichž je užití, intoxikace nebo opat-

øování alkoholu za okolností zákonem pøedpokládaných

znakem skutkové podstaty trestného èinu.

2/ Sekundární alkoholová kriminalita. Do této katego-

rie patøí trestné èiny, pøi nichž sice konzumace alkoholu ne-

ní znakem skutkové podstaty, nicménì alkohol je hlavní

pøíèinou jejich spáchání. Relevantní v této souvislosti bude

zejména výše zmínìný psychofarmakologický model. Na-

vzdory tomu, že je potøeba zohledòovat situaèní faktory, ná-

rodní a kulturní odlišnosti (Holcnerová, 2010), vzorce uží-

váni (Adámková et al., 2009) a osobní predispozice jedince,

jde zejména o trestné èiny spáchané v opilosti, kde alkohol

mívá iniciaèní charakter a pùsobí na odstranìní sociálních

a morálních zábran (Kuchta, Válková et al., 2005). Z výše

uvedeného je zøejmé, že pùjde zejména o rùzné druhy násil-

ných trestných èinù, do úvahy rovnìž pøichází i trestné èiny

mravnostní nebo verbální. Také je možné pøedpokládat vy-

soký podíl nedbalostních trestných èinù. Oproti nelegálním

návykovým látkám lze naopak pøedpokládat nižší podíl

ekonomicky motivované majetkové kriminality (srov. Šte-

funková, 2011; Bennett, 1998).

Ani jasné teoretické východisko však nedává odpovìï

na otázku, jaký podíl spáchané trestné èinnosti lze pøiøadit

užívání nelegálních drog a alkoholu. Vzájemný vztah je spí-
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še podmínìný a interaktivní než nutnì kauzální a je ovliv-

nìn øadou vnìjších a vnitøních faktorù (Štefunková, 2011;

Štefunková, 2012). Proto lze podíl kriminálního jednání pøi-

øaditelný návykovým látkám vždy jen odhadovat. Jedním

z determinantù jsou dostupné zdroje dat, které prokazují

souvislost mezi trestnou èinností a užíváním návykových

látek. V zahranièních studiích se èasto využívají pro posou-

zení vzájemné souvislosti vlastní výpovìdi pachatelù (od-

souzených) o motivaci jejich trestné èinnosti v kombinaci

s údaji o jejich závislosti èi intoxikaci2 (Pernanen et al.,

2002; Brochu, Cousineau & Sun, 2005). V prostøedí Èeské

republiky zatím absentují studie, které by se systematicky

zabývaly touto problematikou, následující pøehled nicménì

pøedstavuje dosavadní pøíspìvky ke kvantifikaci objemu té-

to trestné èinnosti v ÈR.

� 1 / 1 Odhad pøiøaditelných podílù
a nákladù spojených s vymáháním práva
ve studii PAD COI
Odhad nákladù spojených s vymáháním práva s ohledem

na primární a sekundární drogovou kriminalitu byl poprvé

za ÈR proveden v roce 2001 v rámci studie PAD COI, Pro-

jekt analýzy dopadù drogové legislativy, resp. jejích ekono-

mických nákladù (Zábranský et al., 2001). K odhadu obje-

mu kriminality související s nelegálními drogami využili

autoøi tzv. etiologický faktor (etiologická frakce, pøiøaditel-

ný podíl, Fe), jenž v kriminologii mùžeme definovat jako de-

setinné èíslo (vyjádøitelné v procentech) udávající míru, jíž

je daný trestný èin pøiøaditelný existenci návykových látek

(Zábranský et al., 2001, p. 165). Etiologická frakce pro pri-

mární drogové trestné èiny byla 1 (resp. 100 %) a pro další

vybrané sekundární trestné èiny potom menší než 1. Pøiøadi-

telný podíl pro vybrané sekundární trestné èiny byl urèen na

základì metaanalýzy zahranièních studií jako vážený prù-

mìr odborných odhadù3 . Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1.

� 1 / 2 Odhad pøiøaditelných podílù a nákladù
spojených s vymáháním práva ve Výroèní
zprávì NMS 2006
Odhadem podílu drogové kriminality (primární i sekundár-

ní) se pravidelnì zabývá i Národní monitorovací støedisko

pro drogy a drogové závislosti (dále NMS). Pro rok 2007,

který byl rokem relevantním pro odhady studie COI 2007,

nebyly odhady drogové kriminality publikovány. Nicménì,

za rok 2006 byly ve speciální kapitole Výroèní zprávy NMS:

Výdaje z veøejných rozpoètù na øešení problematiky drog

(Mravèík et al., 2007) publikovány poèty primárních a se-

kundárních drogových trestných èinù za daný rok. Obdobnì

jako u studií COI byly odhady provedeny za úèelem násled-

né kvantifikace nákladù souvisejících s užíváním nelegál-

ních drog. Primární drogové trestné èiny (§ 187, 187a, 188

a 188a zákona è. 140/1961 Sb., trestního zákona) byly v sou-

vislosti s nelegálními drogami pøiøazeny na 100 % (Fe=1).

Podíly sekundární drogové kriminality spáchané uživateli

drog za úèelem získání prostøedkù na nákup drog pro vlast-

ní potøebu byly založeny na retrospektivních expertních od-

hadech okresních policejních øeditelství, které pro vybrané

trestné èiny zpracovala pro NMS Národní protidrogová cen-

trála (dále NPC). Výsledné pøiøaditelné podíly drogové kri-

minality na celkové kriminalitì èinily na úrovni policie 11,3 %,

státních zastupitelství 11,3 %, soudù 11,6 % a vìzeòské služby

17,2 %. Seznam trestných èinù zde však nelze považovat za

úplný. Výsledky této studie jsou shrnuty v tabulce 2.

� 2 CÍLE
Následující èlánek pøináší podrobný popis metodologického

postupu a výsledkù substudie realizované v rámci projektu

COI 2007. Cílem studie byla identifikace a kvantifikace

trestných èinù spojených s užíváním nelegálních drog a al-

koholu v ÈR v roce 2007. Konkrétnì tedy šlo o to urèit, jakou

èást agendy (trestné èinnosti), kterou se jednotlivé složky

trestnìprávního systému (Policie ÈR; státní zastupitelství;

soudy; Vìzeòská služba ÈR) zabývaly v daném roce, lze pøi-

øadit existenci návykových látek (OPL a alkoholu). Výsled-

kem pak byly pøiøaditelné podíly trestných èinù souvisejí-

cích s užíváním OPL a alkoholu na celkové kriminalitì, kte-

ré byly dále využity pro odhady spoleèenských nákladù na
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2/ Nicménì i tyto zdroje dat trpí svými specifickými limity.

3/ Pro ÈR v té dobì nebyla dostupná relevantní data.

Tabulka 1 / Table 1

Pøiøaditelné podíly drogové kriminality a oportunní náklady pøiøaditelné nelegálním drogám v roce 1998 pro oblast vymáhání práva, PAD 2001

Attributable fractions of drug-related crime and opportunity costs attributable to illegal drugs in 1998 for the law enforcement domain, PAD 2001

Celkový poèet zjištìných

pachatelù/trestných èinù

Poèet pachatelù/trestných èinù pøiøaditelných

zneužívání nezákonných drog

Etiologický faktor

Policie 129 271 11 296 8,74 %

Státní zastupitelství 185 957 15 203 9,83 %

Soudy 54 083 4 673 8,64 %

Vìzeòství 42 059 4 569 10,86 %



vymáhání práva v souvislosti s užíváním tìchto látek pro

úèely studie COI 2007 (Zábranský et al., 2011).

� 3 METODY
Metodologicky studie v jistém smyslu navázala na odhady

drogové trestné èinnosti prezentované výše (PAD COI; od-

hady NMS).

Pro úèely studie byly trestné èiny rozdìleny na tzv. pri-

mární a sekundární. Pøiøaditelný podíl tzv. primárních

trestných èinù, které jsou pomìrnì snadno identifikovatel-

né podle skutkových podstat, byl 100 % (Fe=1). Poèty tìchto

trestných èinù byly tedy zapoèteny všechny, bez ohledu na

to, zda byly spáchány pod vlivem nebo za úèelem obstarání

finanèních prostøedkù (viz dále tzv. sekundární kriminali-

ta). Tzv. sekundární kriminalitu, tedy tu èást obecné krimi-

nality, které se pachatelé dopustili v souvislosti s užíváním

návykových látek, bylo zapotøebí odhadnout na základì pøi-

øaditelného podílu menšího než 100 % (0<Fe<1).

Novinkou oproti starším studiím bylo hlavnì rozšíøení

konceptu primární a sekundární kriminality z nelegálních

drog i na legální alkohol (viz úvod) a možnost podrobnìjší

analýzy výsledných výpoètù. Odhad pøiøaditelných podílù

byl proveden jak pro celkový objem trestné èinnosti pro jed-

notlivé složky trestnìprávního systému (Policie ÈR, státní

zastupitelství, soudy, VSÈR), tak pro vybrané skutky

a druhy kriminality.

Východiskem pro odhad podílu sekundární drogové

i alkoholové kriminality (a jednotlivých skutkù) byl výše po-

psaný Goldsteinùv tripartitní rámec (Goldstein, 1985; Car-

pentier, 2007).

Na základì dostupných zdrojù dat byl pro drogovou

i alkoholovou sekundární kriminalitu urèen psychofarma-

kologický pøiøaditelný podíl vycházející z dostupných údajù

o vlivu návykových látek na pachatele. Psychofarmakolo-

gický pøiøaditelný podíl byl vypoèten jako podíl trestných èi-

nù oznaèených jako spáchaných pod vlivem návykové látky

na celkovém poètu registrovaných trestných èinù. Z dùvodu

absence pøesnìjších a spolehlivìjších dat o vzájemném kau-

zálním vztahu se pro další odhad vycházelo z tohoto údaje i

s vìdomím toho, že ne všechny trestné èiny, u kterých je

uvedeno, že byly spáchány pod vlivem alkoholu/drog, je

možné pøiøadit alkoholu/drogám4 jako zásadnímu krimino-

gennímu faktoru5.

Pro drogovou kriminalitu byl rovnìž urèen ekonomic-

ky motivovaný pøiøaditelný podíl vycházející z retrospektiv-

ních expertních odhadù, jež provedlo NPC pro NMS, který

byl u vybraných trestných èinù pøipoèten k psychofarmako-

logickému podílu.

V dùsledku znaèné latence a nedostatku informací

jsme se nezabývali odhadem složky systémové kriminality.

I pøes své zjevné limity6 byly základním zdrojem dat

pro odhady objemu sekundární kriminality zejména do-

stupné statistické údaje orgánù èinných v trestním øízení.

Na prezentovaný psychofarmakologický a ekonomicky mo-

tivovaný model je proto tøeba nahlížet jako na znaènì zjed-

nodušený, se všemi z toho vyplývajícími nedostatky (Perna-

nen, 1982; Pernanen et al., 2002).

� 3 / 1 Zdroje dat
Výpoèet pøiøaditelného podílu drogové a alkoholové krimi-

nality za rok 2007 pro úèely studie COI 2007 vychází z do-

stupných statistických výkazù orgánù èinných v trestním

øízení (policie, státní zastupitelství a soudy, dále jen

OÈTØ).

Zdrojem dat pro výpoèet pøiøaditelných podílù na úrov-

ni policie byly statistiky Policie ÈR, zejména Evidenèní sys-

tém statistik kriminality (dále jen ESSK) (Policejní prezidi-

um ÈR, statistický výkaz è. 1 za období 1. 1. 2007–31. 12.

2007), ve kterém se data evidují pomocí formuláøe o trest-

ném èinu a formuláøe o známém pachateli. Odhady vychá-
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Tabulka 2 / Table 2

Pøiøaditelné podíly u trestnìprávního sektoru (Mravèík et al., 2007, str. 76)

Attributable fractions for the criminal justice system (Mravèík et al., 2007, p. 76)

Orgán/

instituce

Všechny

trestné èiny

Drogovì trestné èiny Sekundární kriminalita Celkem

Poèet Pøiøaditelný

podíl (%)

Poèet Pøiøaditelný

podíl (%)

Poèet Pøiøaditelný

podíl (%)

Policie 133 695 2 758 2,06 12 388 9,27 15 146 11,33

Státní

zastupitelství

102 476 2 630 2,57 8 965 8,75 11 595 11,31

Soudy 90 199 2 314 2,57 8 123 9,01 10 437 11,57

Vìzeòství 9 997 432 4,32 1 286 12,86 1 718 17,19

4/ Resp. kdyby pachatel nebyl pod vlivem alkoholu/drog, daný trestný èin

by nespáchal.

5/ Jelikož tu mohly hrát dùležitìjší roli i faktory jiné – jako osobnost pachate-

le, situaèní faktory atd.

6/ Jednotlivé OÈTØ vykazují ve svých statistických sestavách údaje, které

referují k alkoholu nebo OPL. V pøípadì policie se vykazuje, zda byl èin spáchán

pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Státní zastupitelství a soudy

ve statistických listech trestních sledují mimo jiných okolností trestné èinnosti

i vliv alkoholu a vliv návykových látek. Hloubìji se však OÈTØ ve svých statistic-

kých sestavách tímto vztahem nezabývají. Srov. Zábranský et al., 2011.



zely z poètu objasnìných a dodateènì objasnìných trest-

ných èinù za rok 2007. Pro odhady na úrovni státních za-

stupitelství byly podkladem poèty trestných èinù za rok

2007 z trestní statistiky státních zastupitelství (Pøehled

o poètu stíhaných osob a poètu trestných èinù). Pro úro-

veò soudù byly zdrojem dat rovnìž statistiky státních

zastupitelství, konkrétnì údaje o poètu obžalob a poda-

ných návrzích na potrestání. Na úrovni Vìzeòské služby

jsme vycházeli z trestní statistiky soudù (Pøehled o pra-

vomocnì odsouzených osobách) za rok 2007, z poètu

odsouzení k nepodmínìnému trestu odnìtí svobody

a poètu uložených trestních opatøení nepodmínìného

odnìtí svobody.

Pro výpoèet psychofarmakologického pøiøaditelného

podílu byly použity dostupné nebo vyžádané údaje o vlivu

alkoholu/drog na pachatele ve výše uvedených datových

zdrojích.

Pro výpoèet ekonomického modelu sekundární dro-

gové kriminality byly využity retrospektivní expertní od-

hady NPC pro vybrané trestné èiny (viz kapitola 1 / 2).

Jedná se o odhad podílu trestné èinnosti, který byl za ob-

dobí roku 2007 a prvního pololetí roku 2008 spáchaný uži-

vateli drog zejména za úèelem získání prostøedkù na ná-

kup OPL pro vlastní potøebu. Odhady zaslalo 81 policej-

ních øeditelství z celkových 82. Pøi zpracování dat, které

realizovalo NMS, byly odhadované podíly váženy reál-

ným poètem objasnìných trestných èinù v jednotlivých

okresech.

Z dùvodu absence obdobných údajù na dalších stup-

ních trestnìprávního systému byly tyto odhady extrapolo-

vány i na úroveò státních zastupitelství, soudù a vìzeòství.

Pro zajištìní kompatibility údajù na jednotlivých úrov-

ních trestnìprávního systému (viz kapitola 5) byla vytvoøe-

na pro vybrané skutky pøevádìcí tabulka mezi policejní

takticko-statistickou klasifikací (dále jen TSK) a trestnými

èiny urèenými dle paragrafù (§§), vycházející z èíselníku è. 2

ESSK pro TSK, používaného Policií ÈR7.

� 4 VÝSLEDKY

� 4 / 1 Primární kriminalita
Primární kriminalita vztahující se k alkoholu a nelegálním

drogám obsahuje ty trestné èiny, jejichž skutkové podstaty

pøímo souvisejí s tìmito látkami.

4 / 1 / 1 Primární drogová kriminalita
Dle v té dobì platného a úèinného Trestního zákona

è. 140/1961 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, lze v roce

2007 za primární drogovou kriminalitu považovat trestné

èiny nedovolené výroby a držení omamných a psychotrop-

ních látek a jedù (§§ 187, 187a, 188) a šíøení toxikomanie

(§188a). K tomuto zaužívanému pojetí byla pøidána ještì

èást objemu dvou trestných èinù hrubì narušujících obèan-

ské soužití. Aèkoliv trestné èiny opilství a ohrožení pod vli-

vem návykové látky (§§ 201a a 201) jsou dále oznaèeny jako

primární alkoholová kriminalita, nemusí k nim docházet je-

nom v dùsledku požití alkoholu, ale i po užití OPL. Podle po-

mìru spáchání trestných èinù pod vlivem alkoholu nebo

OPL evidovaných na jednotlivých úrovních OÈTØ byly pro-

to pøiøazeny 2,0 % tìchto trestných èinù do primární drogo-

vé kriminality. Poèty primárních drogových trestných èinù

uvádí tabulka 3. Vyšší poèet pøípadù øešených státními za-

stupitelstvími než policií byl zpùsoben øešením pøípadù

z pøedchozích let. Z 2 803 trestných èinù primární drogové

kriminality øešených policií skonèilo ve vìzení 419 osob pøe-

devším za nedovolenou výrobu a držení omamných a psy-

chotropních látek a jedù pro jiného.
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Tabulka 3 / Table 3

Poèet primárních drogových trestných èinù v ÈR v roce 2007

Number of primary drug-related criminal offences in the Czech Republic in 2007

Paragraf TSK Trestný èin Policie Státní zastupitelství Soudy Vìzeòská služba

§ 187 635 Nedovolená výroba a držení omamných

a psychotropních látek a jedù pro jiného

2 023 2 006 1 526 373

§ 188a 636 Šíøení toxikománie 55 25 45 1

§ 187a 641 Nedovolená výroba a držení

psychotropních látek a jedù pro vlastní

potøebu

326 344 272 16

§ 188 642 Nedovolená výroba a držení

psychotropních látek a jedù- pøedmìt

k nedovolené výrobì

202 227 203 25

§§ 201,

201a

771 Ohrožení pod vlivem návykové látky,

Opilství

197 291 280 4

Celkem 2 803 2 893 2 326 419

7/ V tabulkách pak uvádíme spárované samostatné nebo agregované skut-

ky s oznaèením pøíslušného § a TSK a názvy skutkù vcházející z èíselníku policie.



4 / 1 / 2 Primární alkoholová kriminalita
Kromì trestných èinù opilství a ohrožení pod vlivem návy-

kové látky (§§ 201a a 201), které byly pøiøazeny k primární

alkoholové kriminalitì v objemu 98 %, byl do této skupiny

zaøazen ještì trestný èin nedovolené výroby lihu (§ 194a)

a trestný èin podávání alkoholických nápojù mládeži

(§ 218)8. Souhrn uvádí tabulka 4. Ve srovnání s primární

drogovou kriminalitou øešila policie podstatnì více trest-

ných èinù primární alkoholové kriminality (9 737), ve vìze-

ní však skonèilo mnohem ménì osob (216 osob za ohrožení

pod vlivem návykové látky nebo opilství).

� 4 / 2 Sekundární kriminalita
Výpoèet podílu sekundární drogové/alkoholové kriminality

vycházel ze zjednodušeného psychofarmakologického mo-

delu. V pøípadì drog jsme provedli odhad i pro ekonomický

model. U vybraných skutkù byly k psychofarmakologické

složce pøipoèteny podíly z expertních retrospektivních od-

hadù NPC (viz kapitola 1 / 2).

4 / 2 / 1 Sekundární drogová kriminalita
Expertní retrospektivní odhady, které zastupovaly ekono-

micky motivaèní složku, se netýkaly celkové trestné èinnos-

ti, ale jen 42 vybraných skutkù podle TSK, které se pro ten-

to druh sekundární kriminality jeví jako nejrelevantnìj-
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Tabulka 4 / Table 4

Poèet primárních alkoholových trestných èinù v ÈR v roce 2007

Number of primary alcohol-related criminal offences in the Czech Republic in 2007

Paragraf TSK Trestný èin Policie Státní

zastupitelství

Soudy Vìzeòská služba

§ 218 632 Podávání alkoholických

nápojù mládeži

51 52 36 0

§§ 201, 201a 771 Ohrožení pod vlivem

návykové látky, opilství

9 668 14 280 13 712 216

§ 194a 890 Nedovolená výroba lihu 18 18 6 0

Celkem 9 737 14 350 13 754 216

Tabulka 5 / Table 5

Poèet sekundárních drogových trestných èinù (ekonomický model) v ÈR v roce 2007

Number of secondary drug-related criminal offences (economic model) in the Czech Republic in 2007

Paragraf TSK Trestný èin Pøiøaditelný

podíl drogám

(%)

Policie Státní

zastupitelství

Soudy Vìzeòská

služba

§ 234 131 Loupeže 31,7 667 830 668 179

§§ 221, 222 151 Úmyslné ublížení na zdraví 7,5 359 416 307 20

§ 235 181 Vydírání 7,1 77 110 78 8

§ 231, 232 182 Omezování a zbavení

osobní svobody

2,5 6 10 5 0

§ 238 183 Porušování domovní

svobody

16,6 239 1 033 746 93

§ 247 311-

490

Krádeže celkem 24,3 9 400 7 692 5 731 811

§ 213 772 Zanedbání povinné výživy 6,8 695 686 536 62

§ 248 829 Zpronevìra 12,6 321 447 339 23

§ 250 830 Podvod 18,2 638 1 285 845 69

§ 249b 838 Neoprávnìné držení

platební karty

27,4 365 855 667 7

Celkem x 12 767 13 364 9 922 1 272

8/ Kromì uvedeného bylo zneužiti návykové látky jednou z alternativ objek-

tivní stránky skutkových podstat nìkterých trestných èinù vojenských (§ 280;§

281). Protože však tyto trestné èiny nebylo možné samostatnì identifikovat ve

vykazovaných datech, v odhadech jsme se jimi nezabývali. Lze nicménì pøed-

pokládat, že jde spíše o zøídkavou trestnou èinnost, jejíž nezaøazení do primární

kriminality neovlivnilo celkové výsledky.



ší/nejfrekventovanìjší (zejména rùzné druhy krádeží,

loupeže, apod.). Pro ostatní trestné èiny jsme ekonomicky

motivovaný podíl neurèovali.

Po pøevodu TSK na §§ podle èíselníku takticko-sta-

tistické klasifikace šlo v pøípadì vybrané sekundární eko-

nomicko-motivaèní kriminality o níže uvedené trestné èiny

(viz tabulka 5). Jedná se pøedevším o trestné èiny majetko-

vé (pøedevším krádeže), pøibližnì desetina pachatelù konèí

ve vìzení.

Vybrané sekundární drogové (i alkoholové) trestné èi-

ny podle psychofarmakologického modelu (tabulka 6) obsa-

hují trestné èiny, pro které byl urèen ekonomicko-motivaèní

podíl, a další vybrané trestné èiny ze statistik policie podle

TSK, na které navazují skutky ze statistiky státních zastu-

pitelství a soudù podle paragrafù. Jde o skutky zejména ná-

silné povahy, u kterých je ve vyšší míøe u pachatelù evido-

váno jejich páchání pod vlivem návykových látek (zejména
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Tabulka 6 / Table 6

Poèet sekundárních drogových trestných èinù a pøiøaditelné podíly (psychofarmakologický model) v ÈR v roce 2007

Number of secondary drug-related criminal offences and attributable fractions (psychopharmacological model) in the Czech Republic in 2007

Paragraf TSK Trestný èin Policie Státní zastupitelství Soudy Vìzeòská služba

Poèet trest-
ných èinù

Pøiøaditelný
podíl (%)

Poèet trest-
ných èinù

Pøiøaditelný
podíl (%)

Poèet trest-
ných èinù

Pøiøaditelný
podíl (%)

Poèet trest-
ných èinù

Pøiøaditelný
podíl (%)

§ 219 101-106 Vraždy celkem 3 1, 54 6 2,45 4 2,20 1 0,43

§ 234 131 Loupeže 32 1,50 25 0,95 20 0,95 0 0,00

§§ 153, 154/1,
155, 156/1,2

141–143 Násilí na veøejném èi-
nitelovi

11 1,26 14 1,31 12 1,29 0 0,00

§§ 221, 222 151 Úmyslné ublížení na
zdraví

16 0,33 12 0,22 10 0,24 0 0,00

§ 196 171 Násilí a vyhrožování
proti skupinì obyva-
telstva

0 0,00 1 1,28 1 1,47 0 0,00

§ 197a 173 Nebezpeèné vyhrožo-
vání

13 0,75 10 0,50 6 0,52 0 0,00

§ 235 181 Vydírání 5 0,46 13 0,84 10 0,91 2 1,89

§ 231, 232 182 Omezování a zbavení
osobní svobody

0 0,00 5 1,25 5 2,30 0 0,00

§ 238 183 Porušování domovní
svobody

8 0,56 68 1,09 47 1,05 2 0,36

§ 215a 186 Týrání osoby žijící ve
spoleèném obydlí

5 0,83 6 1,15 6 1,31 0 0,00

§ 241 201 Znásilnìní 3 0,62 3 0,60 3 0,93 0 0,00

§ 247 311-490 Krádeže celkem 272 0,70 228 0,72 128 0,54 7 0,21

§ 249 530 Neoprávnìné užívání
cizí vìci

0 0,00 24 1,04 18 1,24 0 0,00

§ 257 589 Poškozování cizí vìci 5 0,31 79 1,59 43 1,20 0 0,00

§ 248 829, 521 Zpronevìra 5 0,14 4 0,11 4 0,15 0 0,00

§ 250 830, 511 Podvod 6 0,09 1 0,01 1 0,02 0 0,00

§ 249b 838 Neoprávnìné držení
platební karty

13 0,98 28 0,90 27 1,11 0 0,00

§ 161 846 Úplatkáøství - podplá-
cení

1 1,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00

§§ 202, 202a 611 - 612 Výtržnictví 9 0,35 23 0,32 18 0,30 2 1,71

§§ 179, 180,
180d, 184,
201, 201a,
223, 224, 257

730 - 742 Dopravní nehody 38 0,41 72 0,36 54 0,30 1 0,13

§§ 223, 224 750 - 751 Ublížení na zdraví
z nedbalosti

0 0,00 12 0,25 10 0,40 4 3,05

§ 213 772 Zanedbání povinné
výživy

4 0,04 2 0,02 1 0,01 0 0,00

Ostatní trestné èiny 133 0,29 116 0,32 102 0,37 8 0,49

Celkem 582 0,44 752 0,50 530 0,46 27 0,28



alkoholu).9 Policie øešila 582 trestných èinù spáchaných pod

vlivem nelegálních drog, 27 osob skonèilo ve vìzení.

4 / 2 / 2 Sekundární alkoholová kriminalita
Aèkoliv nebyly pro alkohol k dispozici expertní odhady po-

dobné tìm pro nelegální návykové látky (alespoò pro vybra-

né èiny), je možno usuzovat, že v pøípadì alkoholu hraje zá-

sadní roli zejména psychofarmakologický efekt spojený
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Tabulka 7 / Table 7

Poèet sekundárních alkoholových trestných èinù a pøiøaditelné podíly v ÈR v roce 2007

Number of secondary alcohol-related criminal offences and attributable fractions in the Czech Republic in 2007

Paragraf TSK Trestný èin Policie Státní zastupitelství Soudy Vìzeòská služba

Poèet trest-
ných èinù

Pøiøaditelný
podíl (%)

Poèet trest-
ných èinù

Pøiøaditelný
podíl (%)

Poèet trest-
ných èinù

Pøiøaditelný
podíl (%)

Poèet trest-
ných èinù

Pøiøaditelný
podíl (%)

§ 219 101–106 Vraždy celkem 44 24,44 27 10,93 27 14,84 14 12,96

§ 212 121 Opuštìní dítìte 2 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00

§ 234 131 Loupeže 200 9,51 114 4,35 110 5,22 17 3,00

§§ 153,
154/1, 155,
156/1,2

141–143 Násilí na veøejném èinite-
lovi

348 39,90 255 23,79 237 25,51 14 14,00

§§ 221, 222 151 Úmyslné ublížení na zdra-
ví

1 229 25,65 660 11,90 561 13,70 34 12,98

§ 219 161 Rvaèky 5 38,46 36 32,14 31 34,07 0 0,00

§ 196 171 Násilí a vyhrožování proti
skupinì obyvatelstva

13 27,08 16 20,51 13 19,12 0 0,00

§ 197a 173 Nebezpeèné vyhrožování 505 29,12 240 11,94 169 14,68 6 23,08

§ 235 181 Vydírání 58 5,38 54 3,47 47 4,28 6 5,66

§ 231, 232 182 Omezování a zbavení
osobní svobody

21 9,59 15 3,75 13 5,99 0 0,00

§ 238 183 Porušování domovní svo-
body

216 15,01 238 3,83 183 4,07 15 2,67

§ 215a 186 Týrání osoby žijící ve spo-
leèném obydlí

139 22,98 71 13,55 64 13,97 4 9,09

§ 241 201 Znásilnìní 92 19,13 43 8,63 37 11,46 5 6,02

§ 247 311–490 Krádeže celkem 1 434 3,70 380 1,20 282 1,19 23 0,69

§ 249 530 Neoprávnìné užívání cizí
vìci

25 20,33 274 11,92 253 17,40 8 11,94

§ 257 589 Poškozování cizí vìci 373 23,05 409 8,22 303 8,42 2 6,67

§ 248 829 Zpronevìra 11 0,25 5 0,14 4 0,15 0 0,00

§ 250 830 Podvod 13 0,21 0 0,00 6 0,13 0 0,00

§ 249b 838 Neoprávnìné držení pla-
tební karty

20 1,50 35 1,12 34 1,40 0 0,00

§ 161 846 Úplatkáøství - podplácení 22 37,93 18 24,00 15 23,08 0 0,00

§§ 202,
202a

611– 612 Výtržnictví 947 36,90 1 333 18,66 1 149 19,40 23 19,66

§§ 179,
180, 180d,
184

730–742 Dopravní nehody 4 110 44,63 2 303 11,60 2 220 12,64 44 5,51

§§ 223, 224 750–751 Ublížení na zdraví z ne-
dbalosti

15 4,89 249 5,27 219 8,80 65 49,62

§ 213 772 Zanedbání povinné výživy 19 0,19 14 0,14 11 0,14 1 0,11

§ 198 787 Hanobení národnosti, pøe-
svìdèení a rasy

8 36,36 10 21,74 8 20,00 2 50,00

§ 198a 788 Podnìcování k národnost-
ní a rasové nenávisti

1 50,00 1 4,00 1 4,17 0 0,00

§§ 260,
261, 261a

789 Podpora a propagace
hnutí

31 42,47 19 18,27 22 23,16 0 0,00

Ostatní trestné èiny 2 957 6,49 1 122 3,13 1 058 3,84 15 0,92

Celkem 12 858 9,65 7 941 5,24 7 077 6,14 298 3,14

9/ Mezi ostatní trestné èiny byly zahrnuty TSK: 185, 212, 231, 511, 521, 588,

613, 637, 662, 663, 664, 785, 790, 816, 852, 860 a 881.



s odbouráváním zábran a zvýšenou agresí u pachatelù (tabul-

ka 7). Oproti nelegálním drogám jsou zde podstatnì více za-

stoupeny násilné trestné èiny, jako jsou vraždy a úmyslné ublí-

žení na zdraví. Témìø jedna tøetina trestných èinù pod vlivem

alkoholu šetøených policií je spojena s dopravními nehodami.

� 4 / 3 Drogová a alkoholová kriminalita
celkem
Pøiøaditelný podíl byl urèen pro vybrané trestné èiny a rov-

nìž i pro celkovou kriminalitu na jednotlivých úrovních

trestního øízení. Vybrané skutky byly dále rozdìleny do ka-

tegorií vycházejících z èlenìní používaného policií. Jelikož

šlo jen o vybrané èiny, byly kategorie pozmìnìny tak, aby

nejlépe odpovídaly úèelu. Èlenìní podle paragrafù a hlav

v té dobì platného trestního zákona è. 140/1961 Sb. bylo

shledáno jako nevhodné. Èlenìní používané policií lépe ko-

responduje i s èlenìním používaným v zahranièních studi-

ích (napø. Harwood, Fountain and Livermore, 1998; Perna-

nen et al., 2002). Nicménì, pøi jakémkoliv porovnávání mo-

hou kromì metodologických odlišností jednotlivých studií

existovat i zásadní rozdíly v obsahu (i zdánlivì totožných)

skutkových podstat jednotlivých trestných èinù a jejich za-

øazení do pøíslušné kategorie (napøíklad loupež je nìkdy za-

øazována mezi násilné a jinde mezi majetkové trestné èiny).

Shrnutí výše uvedených odhadù primární a sekundární

drogové a alkoholové kriminality uvádí tabulka 8.
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Tabulka 8 / Table 8

Drogová a alkoholová kriminalita

Drug- and alcohol-related crime

Policie Státní zastupitelství Soudy Vìzeòská služba

Poèet trest-
ných èinù

% z celkové
kriminality

Poèet trest-
ných èinù

% z celkové
kriminality

Poèet obžalo-
vaných osob

% z celkové
kriminality

Poèet
nepodmínìnì
odsouzených

% z celkové
kriminality

Celková kriminalita 145 771 100,00 168 698 100,00 131 348 100,00 10 118 100,00

Celkem drogová a alko-
holová kriminalita

38 747 26,58 39 300 23,30 33 609 25,59 2 234 22,08

Celkem drogová krimi-
nalita

16 152 11,08 17 009 10,08 12 778 9,73 1 720 17,00

Primární drogová krimi-
nalita

2 803 1,92 2 893 1,71 2 326 1,77 419 4,14

Sekundární drogová
kriminalita

13 349 9,16 14 116 8,37 10 452 7,96 1 301 12,86

v tom:
ekonomický
model

12 767 8,76 13 364 7,92 9 922 7,55 1 272 12,57

psychofarmako-
logický model

582 0,40 752 0,45 530 0,40 29 0,29

v tom:
násilné TÈ
(vèetnì vražd)
a znásilnìní

1 444 0,99 2 562 1,52 1 928 1,47 307 3,03

majetkové TÈ 11 026 7,56 10 643 6,31 7 803 5,94 917 9,06

ostatní vybraná
kriminalita

746 0,51 795 0,47 619 0,47 69 0,68

ostatní kriminalita 133 0,09 116 0,07 102 0,08 8 0,08

Celkem alkoholová kri-
minalita

22 595 15,50 22 291 13,21 20 831 15,86 514 5,08

Primární alkoholová kri-
minalita

9 737 6,68 14 350 8,50 13 754 10,47 216 2,14

Sekundární alkoholová
kriminalita

12 858 8,82 7 941 4,71 7 077 5,39 298 2,95

v tom:
násilné TÈ (vèetnì
vražd) a znásilnìní

2 872 1,97 1 769 1,05 1 492 1,14 115 1,14

majetkové TÈ 1 898 1,30 1 121 0,66 897 0,68 33 0,33

ostatní vybraná
kriminalita

5 131 3,52 3 929 2,33 3 630 2,76 135 1,33

ostatní kriminalita 2 957 2,03 1 122 0,67 1 058 0,81 15 0,15



Podíl drogové kriminality na celkové kriminalitì èinil

v roce 2007 na úrovních policie 11,1 %, státních zastupitel-

ství 10,1 %, soudù 9,7 % a vìzeòské služby 17,0 %. O nìco

vyšší byl podíl alkoholové kriminality, jenž pøedstavoval

u policie 15,5 %, u státních zastupitelství 13,2 %, u soudù

15,9 % a u vìzeòské služby 5,1 %. Primární drogová krimi-

nalita na úrovni policie, státních zastupitelství a soudù tvo-

øila pøibližnì šestinu celkové drogové kriminality. Nejvyšší

podíl byl na úrovni vìzeòské služby, kde primární drogová

kriminalita tvoøila témìø ètvrtinu z celkové pøiøaditelné

drogové trestné èinnosti. Co se týèe sekundární drogové kri-

minality, na všech úrovních pøevládal ekonomický model.

Psychofarmakologický model tvoøil jen maximálnì 5 % se-

kundární kriminality. Na úrovni vìzeòské služby dokonce

ménì než 2 %.

Pokud jde o jednotlivé druhy sekundární drogové trest-

né èinnosti, podle pøedpokladu dominovaly majetkové

trestné èiny oproti násilným. Na jednotlivých úrovních

trestního øízení lze nicménì s výjimkou vìzeòské služby

(9,06 %) pozorovat pro majetkovou trestnou èinnost klesají-

cí tendenci (policie 7,56 %, státní zastupitelství 6,31 %, sou-

dy 5,94 %). Spíše opaèný trend naproti tomu vykazuje sekun-

dární násilná drogová kriminalita (policie 0,99 %, státní za-

stupitelství 1,55 %, soudy 1,47 %, vìzeòská služba 3,03 %).

V pøípadì alkoholové kriminality je podíl primární

trestné èinnosti vyšší. Pro policii a vìzeòskou službu jde

o více než 2/5 a pro státní zastupitelství a soudy o témìø 2/3

z celkové pøiøaditelné alkoholové kriminality. Na sekun-

dární alkoholové kriminalitì jsou výraznìji zastoupeny ná-

silné èiny pøed majetkovými. Na úrovni policie je to 1,97 %

násilných a 1,30 % majetkových trestných èinù. Na úrovni

vìzeòské služby je tento rozdíl ještì vyšší (1,14 % násilné;

0,33 % majetkové).

� 5 DISKUSE
V porovnání s dalšími prezentovanými studiemi realizova-

nými v ÈR (PAD COI, odhady NMS) vycházejí pøiøaditelné

podíly pro drogovou kriminalitu vesmìs podobnì. Výsledky

všech tøí studií ukazují na vyšší podíl trestné èinnosti souvi-

sející s OPL na úrovni Vìzeòské služby ÈR. Mùže to nazna-

èovat, že u pachatelù drogové kriminality existuje vyšší ri-

ziko, že skonèí ve výkonu trestu odnìtí svobody, což mùže

souviset napøíklad i s faktem, že èasto jde o recidivující pa-

chatele (uživatele drog), u kterých v dùsledku opakovaného

páchání trestné èinnosti dochází ke zvyšování trestních sa-

zeb nebo k promìnám uložených podmínìnì odložených tres-

tù10. Na ostatních úrovních se podíly pohybují kolem 10 %.

Výsledky tedy naznaèují urèitý stabilní trend, je však nutné

brát v úvahu metodologické odlišnosti11 jednotlivých studií.

Ve srovnání se zahranièními studiemi je podíl trestné

èinnosti pøiøaditelné alkoholu a nelegálním drogám v Èeské

republice nižší (srov. napø. Rehm et al., 2006; Collins &

Lapsley, 2008; Pernanen et al., 2002). Nicménì v tomto pøí-

padì vzájemné porovnávání znaènì znesnadòují a relativi-

zují nejen metodologické, ale i kulturní, sociální a právní

odlišnosti.

Co se týèe alkoholu, odhad trestné èinnosti s ním souvi-

sející pøedstavuje v èeském prostøedí novinku. Objem této

trestné èinnosti však ukazuje na to, že v žádném pøípadì

nejde o okrajovou záležitost12 a bylo by bezesporu na místì

se této problematice více vìnovat. Z pøepoètu urèených pøi-

øaditelných podílù na pøímé náklady (Zábranský et al.,

2011, p. 40) vyplývá, že odhalování a postih trestné èinnosti

spojené s návykovými látkami pøedstavuje nejvìtší zátìž

pro policii (63,9 %, resp. 4,7 mld. Kè). V pøípadì alkoholu ne-

sla v daném roce policie témìø 3/4 celkových pøiøaditelných

nákladù. V pøípadì OPL lze zaznamenat oproti alkoholu vyšší

podíl nákladù vynakládaných Vìzeòskou službou ÈR (34,3 %).

V kontextu celkových nákladù urèených v rámci studie COI

2007 tvoøí náklady související s trestnou èinností dominant-

ní èást pøímých nákladù na vymáhání práva (alkohol 68,7

%, OPL 71,3 %). Z celkových spoleèenských nákladù užívání

alkoholu a nelegálních drog v ÈR v roce 2007 tvoøí náklady

spojené s kriminalitou necelou ètvrtinu (22,9 %) všech ná-

kladù pøiøaditelných alkoholu, a dokonce víc než polovinu

(54,5 %) všech nákladù pøiøaditelných nelegálním drogám

(Zábranský et al., 2011). Navzdory tomu, že uvedené údaje

naznaèují, že jde o problematiku velmi významnou, možnos-

ti jejího hlubšího zkoumání jsou znaènì omezené.

V této souvislosti se ukázal jako problematický zejmé-

na nedostatek relevantních dat popisujících vzájemný

vztah mezi užíváním návykových látek a pácháním trestné

èinnosti. Orgány èinné v trestním øízení se touto problema-

tikou systematicky nezabývají a èasto lze mít pochyby o va-

liditì dostupných dat. I když se oproti roku sledovanému

v prezentované studii situace zaèíná zlepšovat, mnohé zá-

važné problémy pøetrvávají dodnes (srov. Pøecechtìl, 2013).

Problematická je zejména nekonzistentnost statistického

vykazování kriminálních skutkù na úrovni Policie ÈR a or-

gánù spadajících pod rezort Ministerstva spravedlnosti ÈR

(státní zastupitelství a soudy). Policie vykazuje v statistic-

kých sestavách skutky na základì své takticko-statistické

klasifikace (TSK). TSK nekoresponduje s jednotlivými pa-

ragrafy (§§), pod kterými vykazují trestné èiny státní zastu-

pitelství a soudy. Jedno TSK mùže obsahovat více §§, nebo

je jeden trestný èin (§) rozdìlen do více TSK, což znaènì

komplikuje možnosti vzájemné komparace. Odhady ekono-

micko-motivované trestné èinnosti, které sbírá NPC, je rov-

nìž nutné i pøes znaèná zpøesnìní považovat jen za orien-

taèní. Na ostatních stupních OÈTR navíc žádná takováto
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10/ Zajímavé by v tomto smìru bezesporu bylo zkoumání efektu uložené-

ho/absolvovaného léèení.

11/ Zejména zpùsob urèování pøiøaditelného podílu sekundární kriminality,

nebo okruh sledované trestné èinnosti.

12/ Na úrovni soudù pøesahovala kriminalita související s alkoholem drogo-

vou kriminalitu o víc než 6 %.



sledování neexistují. I pøes všechny tyto limity však prezen-

tované odhady pøedstavují cenný zdroj poznatkù o rozsahu

a struktuøe primární a sekundární kriminality spojené

s užíváním návykových látek. Nedostatkem údajù je však

v této dobì i jejich urèitá zastaralost. I vzhledem k podstat-

ným zmìnám v oblasti trestního práva, jako bylo napøíklad

pøijetí nového trestního zákoníku è. 40/2009 Sb., který na-

byl úèinnost 1. 1. 2010, by bylo jistì žádoucí poznatky o této

problematice aktualizovat.

Výroèní zpráva o stavu ve vìcech drog v Èeské republi-

ce publikovaná každoroènì Národním monitorovacím støe-

diskem pro drogy a drogové závislosti obsahuje kapitolu

Rozpoèty a financování, ve které se kromì jiného uvádìjí

úèelovì urèené výdaje na prosazování práva ze státního roz-

poètu. EMCDDA hodnotí kapitolu jako velmi kvalitní ve

srovnání s ostatními zemìmi, avšak doporuèuje doplnit

údaje o odhady úèelovì neurèených výdajù, jejichž metodi-

ka a pøíklad za rok 2007 pro oblast snižování nabídky byly

popsány v tomto èlánku. Z tohoto dùvodu by bylo užiteèné

nastavit sbìr tìchto dat a zautomatizovat jejich zpracování

pro každoroèní publikování.

� 6 ZÁVÌR
Autoøi se v èlánku pokusili popsat metodologický postup

a výsledky substudie realizované v rámci projektu COI

2007, jejímž cílem byla kvantifikace trestné èinnosti souvi-

sející s užíváním návykových látek v roce 2007. Z výsledkù

vyplývá, že v daném roce bylo možno až pøibližnì ètvrtinu

trestné èinnosti, jíž se zabývaly jednotlivé složky trestnì-

právního systému, pøiøadit užívání návykových látek.

I navzdory významu, na který výsledky poukazují, se

problematice kauzálního vztahu mezi užíváním OPL a kri-

minalitou v Èeské republice nevìnuje dostatek pozornosti.

Absentuje systematické zkoumání a relevantní data. Pre-

zentovaná studie a její výsledky i pøes své limity pøedstavu-

jí (pøedevším pro alkoholovou kriminalitu) první pokus

o komplexní kvantifikaci kriminality související s návyko-

vými látkami s ambicí podnítit další zkoumání této kompli-

kované problematiky.

Role autorù:

Michaela Štefunková – design a realizace studie, hlavní au-

tor manuskriptu, Jiøí Vopravil – statistická analýza, pøípra-

va a interpretace dat, pøíprava manuskriptu, Vendula Bì-

láèková – koordinátorka studie COI 2007, pøíprava manu-

skriptu, Tomáš Zábranský – metodologie studie COI 2007,

pøíprava manuskriptu.

Bez konfliktu zájmù.
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