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Souhrn 

Příspěvek se zabývá zásadními postuláty diskuse o legalizaci drog, nastiňuje možná výcho
diska a především ve zkratce nekriticky zachycuje různé postoje k legalizaci. Jsou objasněny 
některé metody boje s drogovým fenoménem. Je patrno, že právo jako regulační nástroj spo
lečnosti svou roli na úseku drog spíše neplní. Závěrem je nabídnuto zamyšlení nad celkovou 
koncepcí debat o drogách a jejich legalizaci. 

K I í č o v á s lov a: drogový problém - legalizace - dekriminalizace - prevence - represe -
resocializace 

J . Hejda: LEGALIZATION IN RELATION TO DRUGS PROBLEM 

Summary 

The article deals with the essential points of discussion about drugs legalization. It outli
nes some possible ways of solution, briefly and uncritically shows different attitudes to drugs 
legalization. Some methods of the struggle against drugs phenomenon are explained. It is ob
vious, that the law doesn 't fill up its role completely as the regulating instrument of the socie
ty in the field of drugs. In the end the thought about general conception of debates about 
drugs and their legalization is offered. 

Ke y w o r d s: drugs problem - legalization - decriminalization - prevention - suppres
sion - resocialization 
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Drogový problém 

V médiích i v běžném občanském životě se nemálo diskutuje o drogové problema
tice, přičemž se vesměs nevymezuje, co to vlastně drogová problematika je. Je to 
problém sociologický? Nebo trestně právní? Kriminologický? Nebo společenský? Pod
le mého názoru je to problematika soustřeďující celou škálu otázek, které nejsou 
o nic více významné než zvětšování ozónové díry, snížování porodnosti nebo zavá
dění nového důchodového systému. Tím chci řici, že se dle mého soudu problematika 
drog zbytečně přeceňuje. 

Jedná se o celou soustavu dílčích těžko řešitelných nebo víceméně neřešených 
determinantů . Vymezení pojmu "drogový problém" lze z odborného hlediska vnímat 
jako zásadní krok ve vztahu k řešení otázek souvisejících s legalizací drog. Drogový 
problém znamená vyčlenění obtížně řešitelných nebo dosud nerozřešených otázek sou
visejících s drogami, na něž nelze jednoznačně odpovědět. 

Legalizace 

K otázce legalizace je nezbytné přistoupit jako k syntetickému a multidisci
plinárnímu společenskému tématu, které vyvolává četné a neutuchající diskuse na 
téma drog. 

V první řadě považuji za žádoucí upozornit na relativní nebezpečí konzumace 
tzv. klasických drog. Na zneužívání klasických drog zemře v průměru patnáctkrát 
méně osob než na konzumaci alkoholu, o kouření tabáku ani nemluvě . V tomto 
světle představují klasické drogy mnohem méně závažný společenský problém, než 
drogy tolerované. Nelze než vyvodit, že míra vnímané společenské závažnosti neto
lerovaných drog je mnohem vyšší, než by objektivně odpovídalo situaci. 

O škodlivosti drog obecně lze vést sáhodlouhé polemiky, ale nikdo snad nepochy
buje o tom, že legalizace netolerovaných drog a jejich masové rozšíření by velmi 
změnilo dnešní svět. Drogy představují ve své podstatě kulturní problém. Na rozdíl 
od některých jiných součástí světa nejsou netolerované drogy součástí naší kultury, 
neumíme s nimi zacházet, držet rizika v přijatelných meZÍch či se s nimi vy
rovnávat. 

Diskuse o drogové problematice probíhá už několik let a stále podle stejného 
scénáře. Na jedné straně stojí zastánci represivního přístupu, na druhé straně stou
penci volnějšího přístupu k zacházení s drogami . Zásadním aspektem této diskuse 
bývá pojem "legalizace". Lichost těchto úvah spatřuji v tom, že ani jedna z deba
tujících stran není schopna pojem legalizace vysvětlit. Legalizací lze podle mého 
názoru chápat vytvoření zákonné možnosti držení, užívání a kontrolované distribuce 
některých druhů drog. Záměrně v této definici není uvedeno slovo "výroba". Výroba 
jako nedílná součást "poskytování produktu zákazníkovi" je opomíjena a zůstává 
velkým otazníkem i argumentem pro další diskuse . Spor o drogy je namnoze sporem 
o to, co je a není normální , o to, kde končí individuální svobody a kde jsou naopak 
meze zasahování společenských norem. Ovšem právo jako soubor vynutitelných no
rem často samo stanovuje mantinely zasahování do svobody jednotlivce. Dovedu si 
kupříkladu představit, že by vývoj mohl vést k vytvoření zákonné povinnosti repre
sivní povahy, jejímž cílem by bylo v případě nadužívání jakékoli omamné látky 
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(drogy) donucení, že drogově závislá osoba musí hradit všechny vícenáklady spojené 
s léčbou a to formou majetkovou anebo nemajetkovou (např. výkonem veřejně 
prospěšných prací). Listina základních práva svobod však naproti tomu vymezuje 
právo jednotlivce na svobodné "sebepoškozování". 

Postoje k legalizaci 

Legalizaci , jak už bylo řečeno, musíme vnímat v širších souvislostech. Jakákoli 
radikální změna přístupu k drogovému problému by zřejmě výrazně změníla náš 
svět. Můžeme třeba vůbec odhadnout důsledky volného trhu s drogami? Jistě, po 
několika desetiletích by se situace zřejmě ustálila, avšak za jakou cenu? Jaký dopad 
měl třeba alkohol na kulturu severo a středoamerických indiánů, která ho do příjez
du kolonístů neznala? Současně prezentované postoje k legalizaci můžeme zachytit 
v podstatě v pěti různých rovinách: 

1. Dekriminalizace - legalizaci si lze představit jen jako formu netrestaného 
užívání některých druhů drog, k tomu by právní řád nesměl určitá jednání (drogové 
delikty) drogově závislých posuzovat jako trestnou činnost. Stát by si tím možná 
uvolnil ruce ke stíhání "skutečných" drogových delikventů. Podle tohoto názoru by 
měly být perzekvováni především ty osoby v drogovém prostředí, které čerpají z drog 
materiální užitky. 

2. Sociální faktor - sociální rozměr drogového problému dopadá jednak do mi
krosféry a jednak do makrosvěta. Z mikropohledu by jakákoli forma legalizace za
znamenala vážné dopady do užších sociálních skupin (rodin a přátel závislých). 
Z makrovidění by legalizace v jakékoli formě měla významné dopady v celé naší 
společnosti. Sociální aspekt se dotýká nejen závislých, ale i jejich okolí (přímého, 

nepřímého ). 

3. Zdravotnický faktor - hledisko zdravotní se týká specifické sféry služeb - sek
toru zdravotníctvi. Legalizace ve všech svých podobách (stejně jako legální užívání 
tolerovaných drog) by zřejmě vyžadovala nové přístupy zdravotníků k závislým 
a k závislostem na nově tolerovaných drogách. Zřejmě by muselo dojít ke zvýšení 
počtu léčebných zařízení pro závislé. Netřeba dodávat, že tyto projevy by měly 
i výrazné ekonomické dopady. 

4. Volný trh - pojetí legalizace drog jako absolutní volnost v držení, užívání a di
stribuce drog vyžaduje vzník běžných tržních struktur, cena by se formovala na trhu 
působením nabídky a poptávky po volně dostupných drogách. Největší dopad by pak 
v první fázi zaznamenaly subjekty působící na drogovém trhu již v současnosti -
dealeři, organizované skupiny. Nicméně je třeba přiznat, že volný trh se všemi dru
hy drogy bývá navrhován pouze stoupenci extrémně liberálního (resp. libertinis
tického) názoru. 

5. Protidrogové programy - bývají označovány pojmem "harm-reduction", tj. 
zmírnění škod, podle doposud provedených experimentů (např. ve Švýcarsku) tyto 
programy skutečně snižují celospolečenské náklady na drogově závislé, legalizace 
těchto programů spočívá v umožnění legálního nákupu drog státními orgány a u
možnění legálního podání drogy závislým. K tzv. substituční léčbě se užívají 
náhražky drog (metadon) i drogy samotné (heroin). Proti drogovým programem 
můžeme rozumět rovněž výměnu injekčních stříkaček apod. Tato oblast legalizace 
se dotýká závislých, zdravotníků a státních orgánů současně. 
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Metody boje s drogami 

V praxi rozlišujeme tři metody boje s drogami - prevenci , represi a resocializaci . 
Ačkoli jde o tři různé pohledy na boj s drogami, setkáváme se vždy s jejich vzájem
nou kombinací , což odpovídá nezbytnému celistvému pojetí drogového problému . 
Těžko si můžeme p:-edstavit, že by nějaká společnost mohla postupovat pouze jed
ním z naznačených směrů. Časté spory o míru nebo formu legalizace drog se ne
týkají toho, zda tu kterou metodu používat, ale zejména jejich vzájemného poměru 

a míry užití. Zaměřme se nyní na jednotlivé metody. 

Prevence 

Prevencí nazýváme v l ékařské terminologii předcházení , opatření ucmene pře
dem, účinnou ochranu a uchování zdraví člověka. Preventivní péče zahrnuje soubor 
opatření zdravotníckých i sociálních, která umožňují předcházet poškození zdraví, 
vzniku nákaz, nemocí, zdravotních komplikací a trvalých následků nemocí . Preven
ce nejsou jen preventivní programy. Prevenci drog je důležité chápat jako široký 
souhrn nejrůznějších činností, majících za cíl omezit užívání návykových látek. 

Prvním krokem vedoucím k prevenci abúzu návykových látek jsou dostatečné 
znalosti. Především potřebujeme dobře znát epidemiologickou situaci, zejména : 

a ) rozšíření abúzu drog v populaci a ve vybraných skupinách; 
b) rozsah zdravotních, sociálních a ekonomických problémů, které způsobuje sou

časný abúzus drog; 
c) cesty a způsoby, jakými jsou pracovníci zdravotnických a sociálních služeb 

schopni se vypořádat s běžným problémem včetně diagnostiky, léčení a rehabilitace; 
d) jak jsou lékaři a lékárníci schopni se vypořádat s problematikou v předepi

sování, vydávání a sledování léků , které mohou vyvolat závislost. 
Budeme-li mít alespoň základní znalosti v této oblasti, bude dal ším nutným kro

kem přenést je do vědomí nejen všech lékařů, lékárníků a široké veřejnosti, ale i do 
vědomí politiků a odpovědných pracovníků, kteří disponují silami a prostředky 

schopnými situaci změnit. Tyto síly a prostředky existují v oblasti legislativy a eko
nomiky a jejich pomocí lze pak řešit otázky diagnostiky, l éčby , rehabilitace a pre
vence v oblasti abúzu návykových látek. 

Preventivní opatření vykonávají pověřené státní orgány a organizace neziskové
ho sektoru (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fon
dy) prostřednictvím akcí směřujících ke zvýšení informovanosti o rizicích spojených 
s drogami a závislostmi. Organizace ziskového sektoru se preventivní činnosti vě
nují výjimečně (např. formou přednášek či zajišťování informační materiálů pro 
zaměstnance) . 

Represe 

Právo sankcionovat patří k základním principům konstrukce práva. Jde o formu 
donucovacích opatření, jež legálně poškozují právem chráněné zájmy subjektu. Má 
tím být zmírněna újma utrpěná jiným subjektem v důsledku protiprávního jednání, 
jevu nebo stavu. Jedinec má být donucen upustit od svého nelegálního jednání , re
spektive splnit své povinnosti . Drogovou závislost lze v mnohých případech považo
vat za jednání příčící se dobrým mravům či právním předpisům , ať již se jedná 
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o užívání (zneužívání) tolerovaných nebo netolerovaných drog. Represivní opatření 
jsou uplatňována podle sankční části právní normy na základě podmínek v ní stano
vených . Jde o tresty udělované především dle trestního zákoníku. Důsledkem repre
se je i odradit potenciální pachatele od páchání trestné činnosti. 

Represe spadá výlučně do kompetence orgánů zajišťujících vynutitelnost práva 
(policie, státní zastupitelství, soudní systém, vězeňství). 

R esocializace 

Resocializace si klade za cíl převýchovu závislého k řádnému životu ve společno
sti, napomáhá závislému v boji se závislostí prostřednictvím zjednodušení získávání 
vhodných sociálních vazeb, kontaktů, prostřednictvím integrace do společnosti a za
pojení do aktivního společenského života (tj. mimo rizikové prostředí). Mezi resocia
lizační praktiky lze zahrnout i již diskutovanou oblast programů zmírnění škod 
(harm reduction). 

Resocializace je podobně jako prevence zaštítěna státními a tzv. non-profitními 
organizacemi. Není mi znám případ resocializačního programu, který by byl usku
tečňován v rámci ziskového sektoru. 

Nejednotnost právních úprav v jednotlivých zemích 

Přestože zaznamenáváme zřetelné integrující tendence na ú seku drog, nelze než 
odpovědně konstatovat, že přístup jednotlivých států (ve středo a západoevropském 
prostoru) vycházející z principů evropské proti drogové politiky je i nadále značně od
li šný. 

Nejmarkantnější rozdíly v přístupu k drogové problematice nalezneme v jednot
livých národních právních úpravách, které rozeznávají nestejné drogové delikty, 
ukládají často velmi nesouměřitelné sankce a především nejsou jednotné v otázce 
dekriminalizace konzumentů drog - závislých. 

Demonstrujme na příkladu Itálie, Spolkové republiky Německo, Maďarska 
a České republiky. Tabulka ukazuje povolené množství drog držených pro osobní 
potřebu v gramech účinné látky. 

Nejednost přístupů j ednotlivých orgánů 

V důsledku neurčitosti a nejednoznačnosti právních norem je dokonce v praxi 
možný stav, kdy v rámci jednoho státu přistupují represivní orgány k drogovým de
liktům odlišně. Tabulka, kde jsou zaznamenána hranice »množství většího než ma
lého" (pojem trestního zákoníku ČR), jasně ukazuje, že metodický pokyn pro soudce 
je potrestat již pachatele majícího u sebe 0,15 g čistého heroinu. Policista však ta
kového pachatele nezadrží , případně vyšetřovatel nevznese obvinění , neboť pokyn 
Ministerstva vnitra ČR stíhá až držení více než 0,3 g heroinu. 

Nelze zřejmě takovou úpravu a takový postup považovat za vhodné, už jen z hle
diska ustálení právního vědomí občanů o trestných činech na úseku drog. 

Závěr 

Pokusil jsem se nastínit základní okruhy námětů souvisejících s diskusí o legali
zaci drog. Historií lidstva se line nit užívání drog, neboť lidé přirozeně touží po 
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štěstí, po spokojeném a pohodlném životě. Naše myšlení, ať již si to uvědomujeme či 
nikoli, je od přirozenosti spíše retrospektivni než hledící vpřed . 

Zabýváme se otázkami svobody a zodpovědnosti jedince za vlastni jednáni, snaží
me se ustavit koncept rovných šancí pro každého, v každém koutu světa a v každém 
sociálním postavení, a také proto stále intenzivně probíráme otázku legalizace drog 
z mnoha hledisek. 

Při těchto rozhovorech často schází několik závažných podmínek pro řádnou od
bornou a kvalifikovanou diskusi . Od neznalosti problematiky drog a závislostí po 
vágni vymezení zásadních pojmů, jako jsou legalizace nebo drogový problém. Klíčo
vou roli ovšem přisuzuji v tomto směru naprosté absenci konkrétních cílů, kterých 
chceme pomocí legalizace drog dosáhnout. Co je vlastně cílem společnosti při řešení 
otázek spojených s drogami? 

Odpověď typu "svoboda jednotlivce" přenechme pro její praktickou neurčitost fi
lozofům . Zamysleme se nad konkrétními cíli, jakými by mohly být např . omezení 
ekonomických nákladů, snížení počtu závislých, úplné vymýcení drog nebo snížení 
počtu trestných činů souvisejících s drogami. Teprve tehdy, až budeme schopni jasně 
definovat společenský konsensus na cílech, budeme moci diskutovat o prostředcích, 
jimiž jich má být dosaženo. 
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