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S o u h I' n 

Áu tor ,e za bývú zmčnou ustanovc ní * 20 1 trestního zúkona. kdc byl dříve obsažen trestn)· č in 
.. opi lství". a ml 1.7. I<.JLJO v~' r aznč šířej i koncipovaný trestný či n .. ohrožc ní pod divcmn<Ívykové 
lútky". Srovnúv,i odlišno, t dřívčjší úpravy od nové. kterú UJl10žlíuj e shod n)' př ístup k ()',ohúm 
zncužívajícím ,ilk oholové i nea lko holové drogy. Zdůrazňuje ncjc n pozitiva. n)·hrž. i negativa pr;ív
ní úpravy . k níž 'c j iž v obdo bi připrav kriticky vyjadřoval \' odborné Jl1 ti,ku . , t cj n č jako ve Fe
dcr;tlnim , h romúždční. 

K I i (. o v Ú ,lov a: op i"t ví - n;lvyko\'é 1:ltk y - ohrožc ní - trcstnú (' innost - lHl\"cli zacc z,ikona. 

P. Va ntuch : CR IMI NAL OFFENCE OF TH REATEN ING UNDE R IN
FLUENCE OF HAB IT FORMING SUBSTANCES 

S um Jl1 ary 

T he aut hor deals with thc change, of thc rcgulatiolls of th c ~ 20 1 of the pcnal rode. in whích 
PIT \ iously thc niminal offc ncc .. drunkennes" was included. Fr()Jl1 the 1st July I<.J<.JO th at offence 
got a broadcr Jl1 ca ning as .. trca tening under thc intlucnec of habit forming suhstanccs". Thc fo r
mcr regulation i, cOJl1pared to thc ne\\' one . which allows thc same approach to\\'ards a lcohol abu
se r, and ,i!1use r, of no n-alcoholic drugs. Thc autlHlr strcssc, thc adva ntcgcs. but also disadvantagcs 
of the lega l rcgul ation. which hc criti ca ll y cOl1l mcntcd in thc profcssíonal prcss as wcll as in thc 
Fedcr,i! ASSC Jl1hl y during thc formin g of thc la\\' . 

K e y \\' o r d s: drunkennes - habit forming substances - threatc ning - críl1lín al actívit y - law 
a l1lc ndJl1 cnt. 

P. Va ntueh : STRAFTAT DER GEFÁ HRD UNG UNTE R GEWO HNH E ITS
STOFFE INFLUSS 

Zusa l1lJl1 c nfassun g 

Der Au tor bcschúftigt sieh mit der Bestimmung des ~ 20 I dcs Strafgese tzbuchcs. welehcr vorgcr 
dic Straftat .. Trunkcnhcit .. bestimmtc. und ab den I . Juli ILJLJO breitcre Bestímmung c rhic lt - .. Gc
fiihrdung unt.:r Gcwohnhei tsstoff Einfluss". Dcr Autor verglcicht die vorhcrigc Bcstímmung mit 
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der Neuen. die den gleiche n Zutritt zu Pe rsonen mit Alkohol Abusus und Abusus von nicht
alko ho lischen Droge n ermoglicht. De r Autor unterstre icht nicht nur die positiven Seiten der 
ne ue n Best immung. sonde rn auch die negativen, zu denen e r sich so in der wissenschaf\ichen Pres
se, wie a uch im Pa rl ame nt wahrend des Vorbereitungsverfahren kriti sch ausserte. 

s ch l i.i ss e I wo rl e : Trunkenheit - Gewohnheitsstoffe - Gefahrdung - Straftat - Gesetznovelle. 

TI . BaHTyx: TIPECTYTIHOE ,nEYlCTBME OIIACHOCTM IIO,n BJIJ.1H

HMEM BbI3bIBAIOlUErO HABbIKM BElUECTBA 

Pe310Me 

ABTOp yp;eJlReT BHI1MaHl1e 113MeHeHI11O § 201 yrOJlOBHOrO Kop;eKca, paHbllle BKJlIO'laBllle
ro B ce6R npecTynHoe p;eHCTBl1e "nbRHcTBO" , a Ha'lI1HaR C l. 07. 1990 r . cOp;ep)KaBlllerO 
HaMHoro 111l1pe nOHI1MaeMOe npecTynHoe p;eHCTBl1e "onaCHOCTb nop; BJlI1RHl1eM Bbl3blBalO
I.l.\ero HaBblKI1 Bel.l.\eCTBa" . OH CpaBHI1BaeT 06a 3TI1 o cpopMJleHI1R 11 y Ka3blBaeT Ha cpaKT, 'lTO 
HO Boe IOpl1p;l1'leCKOe o cpopMJleHl1e n03BOJlReT op;I1HaKOBbIH nop;xop; KaK K Jll1l..\aM, 3Jloyno
Tpe6JlRIOI.l.\I1M aJlKOrOJleM, TaK 11 K Jll1l..\aM, 3JloynoTpe6JIRIOI.l.\I1M HeaJlKOrOJlhHblM11 HapKO
TI1KaMI1. ABTOp nOp;'lepKI1BaeT He TOJlbKO nOJlO)KI1TeJlbHble, HO 11 HeraTI1BHble CTOpOHbl p;aH
Horo IOpl1p;l1'leCKOrO ocpopMJleHI1R, no nOBOp;y KOToporo y)Ke B nepl1op; ero nop;rOTOBKI1 OH 
Heop;HOKpaTHO BblCKa3blBaJl CBOI1 KpI1TI1'leCKl1e 3aMe'laHI1R B Cnel..\l1aJlbHOH JlI1TepaType 
11 B cpep;epaJlbHOM c06p aHI111. 

K Jl 10 'l e B bl e C Jl O Ba: nbRHCTBO - Bbl3blBalOI.l.\I1e HaBblKI1 Bel.l.\eCTBa - onaCHOCTb - npec
TynHaR p;eRTeJIbHOCTb - BHeCeHl1e p;OnOJlHeHI1R K 3aKoHy. 

Od če rve n ce L990 nabyla v ČSFR účinnosti novela trestního zákona č. 175/1990 Sb ., 
ve které došlo m.j. ke změně dosavadního ustanovení § 20 L, ve kterém byl dříve obsa
žen trestný či n "opilství" , který je nyní nazván "ohrožení pod vlivem návykové látky" . 
Považuj eme za vhodné zmínit se o podst a tě změny zmíněného ustanovení. 

Dřívější úprava 

V ustanovení § 201 trestního zákona Č . 140/1961 Sb . , ve znění novel a doplňků , byl 
do 30. 6. 1990 obsažen trestný č in opil ství, jehož se dopustil každý občan, který poté , 
co požil alkoholický nápoj, vykonáva zaměstn á ní nebo jinou či nnost , při níž by mohl 
ohrozit život nebo zdraví lidí , nebo způsobit značnou škodu na majetku . Za toto jed
nání hrozi l pachate li trest odnětí svobody až na jeden rok nebo nápravné opatře ní , 
zákaz činnosti nebo peněžitý trest. 

Po kud tedy občan řídil motorové vozidlo poté , co měl v krvi jedno promile alkoholu 
(za ztížených podmíne k, napřík lad při jízdě v noci, či v mlze pouze 0,8 promile) , do
pouštěl se trestného či nu opilství dle § 20 1 trestního zákona , i když nezpůsobil žádnou 
škodu na ž ivo tě, zd rav í, č i majetku . Trestný či n opi lství byl konstruován jako ohrožo
vací delikt, to znamená, že pro něj byli stíháni občané, kteří "pouze" o hrožova li životy, 
zdraví, č i majetek v zákonem stanoveném rozsa hu . Pokud řidič z nedbalosti způsobi l 
například těžkou újmu na zdraví nebo smrt , dopustil se kromě opilství také trestného 
činu ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 a v případě porušení dů ležité povinnosti 
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podle § 224 odst. 1, 2 trestního zákona se sazbou od šesti měsíců až do pěti let odnětí 
svobody. 

Pak byl stíhán, žalován a odsouzen jak pro opilství, tak pro ublížení na zdraví a trest 
se mu ukládal podle přísněj š í z obou trestních sazeb. 

Není pochyb o tom, že zmíněná trestněpráv ní úprava výrazně zvýhodňovala nealko
holové toxikomany před alkoholovými , i když zájem společnosti na ochraně života 
a zdraví lidí , stejně jako majetku , vyžaduje shodný přístup vůči všem osobám zneuží
vajícím drogy , bez ohledu na to, zda alkoholové, či nealkoholové (Vantuch, 1988). 

Přestože k zneužívání nealkoholových drog docházelo v Českos lovensku již od kon
ce šedesátých, či počátku sedmdesá tých let , byl příst up vůči občanům zneužívajícím 
nealkoholové drogy zce la bezdůvodně mírněj š í než vůči jiným osobám , zneužívajícím 
alkoholové drogy . Pokud bylo u občana řídícího motorové vozidlo zjištěno již uvedené 
promile alko holu v krvi neminulo jej trestní stíhání pro opilství. Pokud došlo k zjištění 
nealkoholové drogy v téže situaci byl řidič ohrožující jiné beztrestný. Tak tomu bylo 
přesto, že ohrožení pod vlivem alkoholu i nealkoho lové drogy je v podsta tě stejné. Po
ch opi telně, že taková právní úprava nij ak nenutil a řidiče pod vlivem nealkoholových 
drog zdržet se řízení motorových vozidel. Přes tože ohrožovali jiné, byli beztrestní, 
podle trestního práva nepostižite lní. 

Absurdnost a ne logičnost této právní úpravy vynikne při praktickém srovnání . Řidič, 
který řídi l automobil pod vlivem pět i piv byl odsouzen pro trestn ý čin opilství. Avšak 
řidiči , který před jízdou spolykal tubu lé ků s omamnými účinky, nafetoval se a nav íc 
si do svalu , či dokonce do žíl y píchl omamno u látku , žádný trestní postih nehrozil. Při 
tom není pochyb o tom, že ostatní účastníky silničního provozu ohrožoval svojí jízdou 
stejně , či více nea lkoholový toxikoman, tedy ten, který byl za řízení vozidla pod vlivem 
drogy trestněprávně nepostižite lný. 

Neodvažujeme se odhad nout , kolik osob závislých na drogách v období posledních 
20 let říd ilo motorová vozidla nebo jeřáby , č i vykonáva lo jiná povolání nebo činnos ti 
pod vlivem nealkoholových drog a tak ohrožovalo jiné, nic ne tušíci účastníky silničního 
provozu nebo své spolupracovníky . 

Na závažnosti těchto argumentů nic nemění fakt , že k postihu některých nealkoho
lových toxikomanů řídících motorová vozidla docháze lo. Avšak pouze v případě, že 
způsobili dopravní nehodu a při ní zranili, č i usmrtili jiného č lověka. Tyto si tuace však 
nemusely vznikat , či být tak časté , pokud by tito lidé zneužívající drogy byli postižitelní 
již pro ,.pouhé" ohrože ní jiných , tj . v době , kdy svým jednáním pod vlivem nealkoho
lové drogy , nezpůsobi li žádný škodlivý následek. Přitom ně kteř í nealko holoví toxiko
mané si byli dobře vědomi své nepostižitelnosti pro ohrožovací delikt dle § 20 1 trestní
ho zákona a motorové vozidlo řídi li pod vlivem nealkoholových drog celkem běžně, 
opakovaně tak dlouho , dokud nezpůsobili zranění , č i smrt nevinného člověka. 

Nová právní úprava 

Trestný čin dle § 201 trestní zákon pojímá zcela nově, a proto je vhodné přesně cito
vat toto ustanovení. obsažené pod názvem .. ohrožení pod vlivem návykové látky". 

" Kdo vykonává ve stavu vylučuj ícím způsobilost , který si přivodil vlivem návykové 
látk y. zaměstnání nebo jinou čin nost. při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví 
lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku , 

a) ačkoliv byl za takový čin v posledních dvou le tech odsouzen nebo z výkonu trestu 
odnětí svobody uloženého za takový čin propuš těn ; 
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b) ačkoliv byl za obdobný čin spáchaný pod vli vem návykové látky v posledních dvou 
letech postižen ; 

c) spáchá- li takový čin při výkonu zaměstn á ní nebo jiné činnosti , při kte rých je vliv 
návy kové látky zv l áš ť nebezpečn ý, zejmé na řídí-li hromadný doprav ní pros t řede k , ne
bo 

d) způsob í- li takovým či n em byť i z nedbalosti , jiném u ublížení na zdraví nebo vě t ší 

škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následe k, bude po trestán odně t ím svobody 
až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžit ým t restem'". 

Samotná formulace nově vytvoře ného * 201 vzbuzuj e u části p rávníků a u řady ne
právníků rozpaky. Do 30.6. 1990 totiž řidič vědě l , že bude- Ii zji ště no . že mě l př i jízdč 
v krvi jedno promile alkoholu , čeká jej vždy trestní post ih . yní je vša k situace vý razně 

s lož itěj š í , n eboť t restný čin ohrože ní pod vlivem návy kové látky t vo ř í různá, vý razně 
odlišná jednání. 

Považujeme za nezbytné zaměřit se na zdůraznění pozitiv , s tejně jako negativ nové
ho ustanove ní § 201 trestního zákona. J ednoznačné pozitivum spoč ívá v tom , že nove
lizované ustanovení § 20 1 nerozlišuj e občany zneužívající d rogy a tudíž nezvýhodňuje 
nealkoholové toxikomany a občany zneužívající je třeba n á hodně, na jedné s tra ně, 
před alkoholovými toxikomany a občan y třeba s n á hodně opojenými alkoholem 
na s t ra ně druhé . 

Znamená to , že od I. 7. 1990 hrozí za zákonem stanovených podmínek trestní postih 
jak osobám zneužívaj ícím alkohol, tak i nealkoho lové drogy. Z to ho to důvodu lze nově 
ko ncipované ustanovení j ednoznačn ě přivítat , ne boť vy tváří stej nou hrozbu použití 
trestněprávních vůč i vše m osobám zneužívajících d rogy , bez ohledu na to. o jaké 
se jedná . 

Zásadní negativum nové právní úpravy spa třuj eme v tom , že k postihu obča nů ohro
žujících životy, zdraví a maj ete k jiných svým jednáním ovliv n ě n ým návykovou látkou 
nedocház í vždy, nýbrž pouze za kotíkré tních podmíne k přes n ě vymezených v * 20 1 
trestního zákona. Ze součas n é právní úpravy plynou čt y ři následuj ící možnosti postihu 
pro trestný čin dle § 20l trestního zákona : 

a) Především budou stíhání ti občané, kteří byly v pos ledních dvou le tech pro uve
dený čin odsouzeni nebo propu š tě ni z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za tako
vý čin . Z toho plyne, že občan řídící motorové vozidlo ve stavu vylučujícím způsob i 
lost , kte rý si přivodil vlivem návykové látky, přičemž mo hl ohrozit živo t , č i zdrav í lid í 
nebo způsobit značnou škodu na maje tku , bude beztrestn ý, po kud se takového jednání 
dopustí poprvé . Nelze jej stíhat ani tehdy, pokud se takového jednání dopustí opako
vaně a od jeho dřívěj š ího odsouzení pro trestn ý čin dle § 201 trestního zákona nebo 
od jeho návratu z výkonu trestu upl ynul y více než dva roky . T akových občanů bude 
zřejmě velmi mnoho . Vždyť i v minulosti , kdy u opilství dle § 201 nemuselo dojít 
k zmíněnému jednání opakovaně, nemálo občanů riskovalo trestní postih a řídilo mo
torové vozidlo pod vlivem a lkoholu . Nyní jim však trestní stíhání , obžalo ba ani soudní 
proj ednává ní věci vůbec nehrozí. Ptáme se proto, jak si budo u počín a t v současnos ti . 
Zdrží se řízení vozidla pod vlivem návykové látky? ebo se naopak slibu beztrestnosti 
při prvém ohrožení pod vlivem návykové látky budou snažit využít i ti řidiči, kteří 

by bez existence této právní úpravy motorové vozidlo pod vlivem návykové lá tk y nikdy 
ne řídili ? Zda se počet řidičů takto ohrožujících jiné zvýš í , či nikoliv. to se teprve ukáže. 
Zastáváme však názor , že řidiče od tohoto jednání ohrožujícího jiné dos t a tečně ne
odradí hrozba postihem pro přestupek , i když je spojena s možností uložení pokuty 
až do 10 tisíc Kčs a se zákazem činnosti řízení motorových vozidel až na dobu dvou let. 
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b) Trestně stíháni budo u také občané. kteř í se ohrožení pod vlivem návykové látk y 
dopustí přes to, že v posledních dvo u le tech byli posti ženi za obdobný čin spáchaný pod 
vli vem návykové lá tk y, konkré tně pak pro přestupe k . Po kud vša k občan takový přestu 

pek spácha l před více než dvčma le ty, opě t není trestně postižite lný. Lze jej po uze zno
vu postihno ut pro přestupe k . 

Po kud jde o zmíněn é dvě eventua lity, uvedené v ustanovení * 201 písm . a) , b) nove
lizova ného trest ního záko na. riskují trestní postih pouze recidivisté, tedy občané do
pouš těj ící se popsaného jednání opakovaně v období posledních dvou le t. Kdo 
se v pos led ních dvo u le tech nedopustil trestného či nu dle * 20 I , nebo pro něj nebyl 
propuště n z výkonu trestu a ani se nedopustil obdobného přestupku , není trestně po
stižite lný, ne ri skuje trestní st íhání! 

Pro trestn ý čin dle * 20 I trestního zákona tedy budou stíháni recidivisté . a to ve všech 
p řípadech uvede ných pod písmeny a), b) toho to ustanovení , jichž bude v prax i nepo
ch ybně značn ý poče t. 

c) Výše uvede ná zásada spoč í vající v hrozbě trestním postihem pro opakované jed
nání však bude porušena u všech , kt e ří se ohrožení pod vli ve m návy kové látk y dopustí 
př i vý ko nu zaměs tn á ní nebo j iné činnos ti , při kte ré je vliv návykové látk y zv l áš tě ne
bezpečn ý, zejmé na řídí - Ii hromadn ý dopravní pros t řede k . V t ěchto případech budou 
občané ov livně ni kteroukoliv drogou , a ť už alkoholovou, či nealkoholovou stíháni 
už pro prvé jednání ve stavu vylučujícím způsobilos t. T ak to mu bude za jediného p řed 
po kl adu, že l ékař. znalec z oboru AT dospěj e k názo ru , že ko nkré tní občan nebyl scho
pen povolání nebo urč itou činnos t v uvede ném stav u vykonáva t. 
Konkrét nč se poč ít á s tímto přísn ěj š ím přístupem ne to le ruj ícím jedno ohrože ní pod 

vli ve m návy kové látk y u ř idičů tramvaj í. tro lejbusů , a utobusů, nákladn ích automobilů 
p řeprav uj ících osoby, dá le u pil o t ů letade l, k apitánů osobních lodí. Stejn ý přístup bu
de také vůč i pracovníkům naprosto odli šnýc h profes í, při jejichž výkonu může dojít 
k ohrože ní. n a př í kl ad u posunovačů , výpravč ích . signalistú, strojvedo ucích , k a pit ánů 
náklad ních lodí, př i ovládání rozměrných a složit ých strojů v atomových elektrá rnách , 
stej nč jako při výkonu da lších , obdobných povolání. č i činností . 

d) Stej ný přístup bude také k občanům, kteří nikoliv opakovaně, nýbrž poprvé způ
sobcní o hrože ní pod vli ve m návykové látk y a buď úmysln ě, č i z nedbalosti způsob í j i
nému ublížení na zdrav í. č i vč t š í škodu na cizím maje tku nebo jiný závažný následek . 
Je nový * 20 1 p ř ín osem ? 
Odpověď na tuto o tázku není snadná. by ť do nemalé míry vyplývá již z to ho, co jsme 

uved li výše . Přínosem nově vytvo ře né ho * 20 I trestního zákona nazva ného "ohrožení 
pod vli ve m návy kové látky" je nepoch ybně vy t vo ře ní stejného přístupu vůč i vše m ob
ča n ům zne užívaj ícím drogy. Jinak považujeme koncepci ustanovení * 201 trestního zá
kona postave nou na zásadn í možnosti stíhat pro tento trestn ý čin po uze občan y, kt eř í 

se ohrože ní pod vlivem návy kové látk y dopouštějí opa kova n ě <* 201 písm . a) . b) trest
ního zá ko na) , přinejmenším za di skusní. č i za n eúměrně mírnou a vůč i osobám zneu
žívaj ícím drogy za n adměrn ě to le rantní . 

I nadále se zřejmě budou toho to trestného činu n ej čast ěji dopouš tě t řidi č i moto
rových vozide l, jichž bylo pro opilství v minulosti obža lováno přes 98 % z ce lkového 
počtu obžalovaných . Pouze zbývaj ící 2 % t vořili posunovači , výpravč í , signalisté. stroj
vedo ucí. j e ř ábníc i a další. Proto budeme hovořit i nadále jen o řidič í ch , by ť se naše 
úva hy vztahují i na jiné profese. 

Je známo, že řada řidi č ú se opilství dle * 201 dopouš těla v minulosti opakovan ě, a to 
i přes t o, že byli trestúni tresty odně tí svobody již při prvém řízení vozidla pod vlivem 
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alkoholu. Někteří se dokonce dopustili opilství krátce po vykonání trestu odnětí svo
body , v době , kdy měli vysloven zákaz činnosti , spočívající v zákazu řízení motorových 
vozidel. Je tedy nepochybné , že u těchto osob selhala individuální prevence . Obdobně 
to lze říci také o prevenci generální , neboť ani nepodmíněné tresty odnětí svobody uk
ládané pachatelům těchto trestných činů neodradily jiné, dosud netrestané občany 
od stejného jednání. 

Proto jsme již v minulosti navrhovali novelizaci § 201 trestního zákona tak, aby oso
bám opakovaně se dopouštějícím tohoto jednání hrozil výrazně delší trest odnětí svo
body , stejně jako delší trest zákazu řízení motorových vozidel (Vantuch, 1986). 

Novelizovaný trestní zákon skutečně zpřísnil jeden z těchto trestů. Trest zákazu čin
nosti , tzn . řízení motorových vozidel, může nyní soud uložit na dobu 1 - 10 let (dříve 
1 - 5 let) . (Srovnej § 49/1 trestního zákona .) Délka trestu odnětí svobody však zůstala 
zachována (do 1 roku) . Dodáváme, že výrazné zvýšení doznala také sazba peněžitého 
trestu , který lze nyní ukládat ve výměře od 2 tisíc Kčs do 1 miliónu Kčs (dříve od 500 
Kčs do 50 tisíc Kčs) . (Srovnej § 53 trestního zákona.) 
Opakovaně však zdůrazňujeme, že všechny uvedené tresty lze v běžných případech , 

dle § 20 1 písm. a), b) uložit jen t ěm občanům , kteří se ohrožení pod vlivem návykové 
látky dopustí opakovaně. Poprvé mohou být stíháni jen pro přestupky , se sankcí až 
lO tisíc Kčs pokuty a 2 let zákazu činnosti . 
Neztotožňujeme se s poskytnutým "slibem" beztrestnosti všem osobám, které ohro

žují poprvé jiné občany pod vlivem návykové látky. Snaha snížit počet obžalovaných 
pro trestný čin asi o 10 tisíc ročně, o níž se opakovaně hovořilo při zdůvodňování tohoto 
návrhu ve Federálním shromáždění není dle našeho názoru správná. Nelze totiž vylou
či t , že řidiči si budou stále více troufat jezdit poprvé pod vlivem drogy . Za prvou jízdu 
pod vlivem drogy pak mohou subj e ktivně považovat pouze tu jízdu , při níž budou při
stiženi , což je pro ostatní účastníky dopravy velmi nebezpečné. Takovéto "prvé" jízdě 
pod vlivem drogy může předcháze t mnoho jiných n ezji štěných jízd pod vlivem drog. 
Dojde-Ii k takovému přístupu někte rých řidičů, může dojít snadno k závažným neho
dám s následky na životech či zdraví lidí. Právě to považuj eme za zcela nežádoucí. Ne
být sli bu beztrestnosti , daného zákonodárcem, k zmíněným nehodám i jejich násled
kům by mohlo docházet zřejmě výrazně méně . Nelze vy loučit , že někteří řidiči budou 
a lespoň sami sobě právě novou právní úpravou § 201 trestn ího zákona ospravedlňova t 

své spo lečensky nebezpečné jednání. Usuzujeme , že ve zcela promyšleném prvém bez
trestném řízen í vozidla pod vlivem drogy jim nezabrání ani hrozba vysokou pokutou 
pro přestupek . 

Považuj eme za vhodné zdůraznit, že nesouhlas s koncepcí beztrestnosti prvého o
hrožení návykovou látkou neprojevuj eme poprvé , a to až po jejím vytvořen í. Kriticky 
jsme se vyjádřili vícekrát a to i v odborném tisku , (m. j. v Protialkoholickém obzoru 
4/1986, 6/1988) a to v době přípravy novelizace trestního zákona. Stejný názor jsme 
uved li opakovaně písemně při oponování novely pro potřeby posl a nců Federálního 
sh romáždění , st ej ně jako při jednání v tomto nejvyšším zastupitelském orgánu . Kon
krét n ě na poradě s poslanci. zpravodaji FS dne 11 .4. 1989, dále 2. II . 1989 a na poradě 
s poslanci ústavněprávních výbo rů Sněmovny lidu a Sněmovny národů 24. 4. 1990. Dne 
2. II . 1989 bylo k námitkám sděleno . že o vytvoření kritizované koncepce již rozhodlo 
předsed nic tvo ÚV KSČ. které díky té to úpravě počítá s poklesem kriminality . Dne 
24.4. 1990 sa pak argumentovalo obdobně, s tím rozd ílem že o potřebě zmíněné, námi 
krit izované úpravy § 20 1 již rozhodla federální vláda. V obou případech jsme však po
strádali argumenty, jež by věcně obháj ily a zdůvodnil y beztrestnost osob zneužívajících 
drogy obsaženou pod písmeny a) , b) § 20 1 trestního zákona . 
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Není pochyb o tom , že sankce za přestupek spočívající v ohrožení pod vlivem návy
kových látek jsou vysoké . Je však otázkou do jaké míry odradí řidiče stejně jako obča
ny vykonávající jiná povolání či činnost od ohrožování jiných sebevyšší pokuta, když 
po bezmála 30 let neodradila mnohé řidiče od řízení vozidla pod vlivem alkoholu ani 
hrozba trestem odnětí svobody ani jeho výkon. 

Jestli se novelizované ustanovení § 201 trestního zákona osvědčí , nebo se naopak 
ověří naše kritické názory, to pochopitelně ukáže až praxe . Účinnost této úpravy 
by se měla především odrážet v snížení počtu následků na životech a zdraví, stejně 
jako ve škodě na majetku . Lze si jen přát , aby se naše opakovaně vyjádřené kritické 
připomínky ukáza ly jako nedůvodné. Nesmíme se však po roce, či pě ti letech nechat 
zmýlit třebas jen nižšími následky , nýbrž je třeba zvažovat také zvýšení cen benzínu , 
možné snížení frekvence provozu na silnicích , stejně jako naprosto nedostatečné, do
sud bezmála neexistující možnosti zjišťování přítomnosti nealkoholových drog v orga
nismu řidičů přímo na vozovce či na pracovišti. Tyto i mnohé další výrazné vlivy nesmě
jí být pominuty při hodno~ení účinnos ti změny právní úpravy § 201 trestního zákona. 
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