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Souhrn
Autor se v č l ánk u zabývá novelizací trestního zákona účinnou od l. 7. 1990, zejména ustanoveními . jejichž cílem je zefektivnit boj s alkoholovými i nealkoholovými drogami , stejne jako pŤístup
k osobám, které drogy zneužívaj L Autor rozebírá novou právní úpravu a zdurazňuje, že nová
ustanovení trestního zákona jsou pouze jedním z pfedpokladu zefektivnení ochrany společnosti
pfed drogami a osobami , které je zneužívají nebo šífL Nezbytné je vytvofit pfedpoklady pro aplikaci novelizovaných i nových ustanovení trestního zákona v praxi.
K I í č o v á s lova : trestní zákon - trestná

č innost

- drogy.

P. Vantuch: THE AMENDED CRIMINAL CODE AND THE STRUGGLE
AGAINST DRUGS
Summary
The author deals with the amendment of the criminal code, in force since 1" July 1990, particularly with the enactment aiming to make the struggle against alcoholic , as well as non-alcoholic
drugs and the approach to drugabusers more effective. The author analyses the new enactment
and stresses that the new enactments of the criminal code are only one of the preconditions for
making the protection of the society against drugs and persons abusing or distributing more effective . It is inevitable to create preconditions for the application of the amended and new regulations
of the criminal code in practice .
K c ~ wo r ds : criminal code - criminal activity - drugs.

P. Vantuch : DAS NOVELLlSIERTE STR AFGESETZ UND DER KAMPF
GEGEN DROG EN
Zusammenfassung
Der Verfasser befasst sich mit der Novelle des Strafgesetzes, dass am 1. 7. 1990 in Kraft trat.
Hauptsächlich die Verfiigungen , deren Ziel ist, den Kampf gegen die alkoholischen, sowie nicht-
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alkoholischen Drogen effektiver zu machen und den Zugang zu den Drogenmissbraucher werden
behandelt. Der Verfasser analysiert die neue Rechtsverfiigungen und unterstreicht , dass die neuen
Strafgesetztverfiigungen nur eines der Vorbedingungen zur Anhebeung der Effektivität fiir die
Beschiitzung der Gesellschaft vor den Drogen und den Personen , die sie missbrauchen , oder verbreiten sind . Es ist notwendig Voraussetzungen zu schaffen fiir die Anwendung der novellisierten
und neuen Verordnungen des Strafgesetzes .
. Sch I ii s s e I w ô rte r: Strafgesetz - Straftat - Drogen .

II. BaHryx : .n;OIIOJIHEHHhltl: yrOJIOBHhm KO.n;EKC

J1

EOPhEA

C HAPKOTJ1KAMJ1
Pe3lOMe
ABTOp B cBoeií: CTaTbe o6cy~aeT Bcrym1BWee B CIDIY

1. 7. 1990

r. BHeceHHe ~OIIOJIHeHHií:

K yrOJIOBHoMy Ko~eKcy. OH 06pall.\aeT BHHMaHHe IIpe~e Bcero Ha IIOCTaHOBJIeHIDl, HMelOll.\He l.\eJIblO IIOBbICHTb 3<p<peKTHBHOCTb 60pb6bI C aJIKOrOJIbHbIMH H HeaJIKOrOJIbHbIMH HapKOMaHHRMH, a TaKJKe IIo~xo~a K JIHl.\aM , 3JIoyIIoTpe6JIRIOll.\HM HapKOTHKaMH. ABTOp aHaJIH3HpyeT HOBoe IOp~H'IeCKOe O<popMJIeHHe H IIO~qepKHBaeT, 'lTO HOBbIe IIOCTaHOBJIeHHR
yrOJIOBHOrO Ko~eKca IIpe~CTaBJIRIOT co6oií: JIHlllb O~HY H3 rrpe~oCbIJIOK IIOBblweHHR
3<p<peKTHBHocTH 3all.\HTbI 06ll.\eCTBa OT HapKOTHKOB H OT JIHl.\, 3JIOyIIOTpe6JIRlOll.\HX HMM
HJIH pacrrpOCTpaHRlOll.\HX HX. Heo6xo~HMO c03~aTb yCJIOBIDl ~R Toro, qTo6bI ~OIIOJIHeH
Hhle H HOBble IIOCTaHOBJIeHIDl yrOJIOBHOrO

Ko~eKca

HaWJIH CBoe rrpHMeHeHHe Ha IIpaKTHKe.

KJI 10'1 e B bI e CJI O B a: yrOJIOBHbIJ1: Ko~eKC - rrpecTyIIHaR ~eRTeJIbHOCTb - HapKOTHKH.

V trestním zákonu, který byl novelizován s účinností od 1. červe nce 1990, jsou nekteré zmenená a jiná zcela nová ustanovení, jež mají za cíl zefektivnit boj s alkoholovými i nealkoholovými drogami, stejne jako prístup k osobám, které drogy zneužívají
nebo jsou na nich závislé . Nové je v trestním zákone ustanovení § 89 odst. 13 obsahující
pojem "návyková látka" , stejne jako ustanovení § 188 a), v nemž je obsažen trestný
čin "šírení toxikomanie". Zmeneno pak byl o ustanovení § 187, stej ne jako § 188, jež
mají nyní název "nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jeduo" .
K výrazným zmenám došlo také v ustanovení § 201 trestního zákona, který obsahuje
místo dfívejšího opilství šíreji koncipovaný trestný čin "ohrožení pod vlivem návykové
látky", o nemž jsme již informovali (Vantuch, 1991). Nyní se zmíníme o všech dalších
zmenách trestního zákona dotýkajících se nealkoholových drog .
Návyková látka
Novelizovaný trestní zákon užívá v ustanovení § 89 odst. 13 pojem , který se do 30.
6. 1990 v tomto zákone nevyskytoval , a to návyková látka. Pod tímto pojmem se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky zpusobilé nepfíznive ovlivnit psychiku človeka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociál ní
chování. Pojem návyková látka je prevzat ze zákona ČNR Č. 37/1989 Sb. a zákona SNR
Č . 46/1989 Sb. o ochrane pred alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Jednotný pojem
návykové látky, užitý nove v trestním zákonu, obsáhl látky , které mohou vyvolat návyk, všechny druhy alkoholových i nealkoholových drog , na nichž muže vzniknout zá-
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vislost. Klasickými drogami počínaje, pres léky až po látky puvodne určené výlučne
k technickému použití. Vymezení pojmu návyková látka v § 89 odst. 13 trestního zákona Ize akceptovat, a to vzhledem k jeho výstižnosti a stručnosti.
Pojem návyková látka se velmi významne promítl do tech ustanovení trestního zákona, která se týkají nepríčetnosti a zmenšené príčetnosti. V souladu s § 12 odst. 2 se
nepovažuje za nepríčetného ten pachatel, který se privede do stavu nepríčetnosti, ať
už úmyslne či z nedbalosti pod vlivem návykové látky. K upuštení od potrestání nemuže podle § 25 trestního zákona dojít upachatelu, kterí si stav zmenšené pfíčetnosti
zpusobili úmyslne či z nedbalosti pod vlivem návykové látky. V souladu s § 32 odst. I
nelze prihlédnout pri výmere trestu ke spáchání trestného činu ve stavu zmenšené príčetnosti, který si pachatel privodil pod vlivem návykové látky. Všechna zmínená ustanovení trestního zákona dotýkající se nepríčetnosti a zmenšené príčetnosti Ize označit
za prínos, protože vytvorila predpoklad pro jednotný prístup v posuzování trestní odpovednosti pachatelu trestných činu zneužívajících jakýkoliv druh alkoholových či nealkoholových drog.
Šírení toxikomanie
Novým trestním činem , obsaženým v ustanovení § 188 a) trestního zákona je "šírení
toxikomanie" . Kdokoliv nyní svádí jiného človeka ke zneužívání návykové látky, s výjimkou alkoholu, anebo ho v tom podporuje , anebo kdo zncužívání takové látky jinak
podnecuje nebo šírí, tomu hrozí trest odnetí svobody až na jeden rok nebo zákaz čin
nosti nebo penežitý trest. Pokud pachatel spáchá tento čin na osobe mladší osmnácti
let hrozí mu trest odnetí svobody až na tri roky.
Vytvorení nového trestného činu šírení toxikomanie považujeme za pozitivní prvek,
který Ize v trestním zákone nepochybne privítat. Vytvorí totiž zákonný predpoklad pro
zabránení rozširování toxikomanie, tedy zneužívání všech nealkoholových návykových
látek . Vhodný je i prísnejší postih pachatelu, kterí svádejí k zneužívání nealkoholových drog osoby mladší osmnácti let. Ostatne je dobre známo, že svedení k zneužití
drogy , podporování či podnecování k jejímu zneužívání, stejne jako šírení nealkoholových drog vesmes zapríčiňuje nebo alespoň vy tvárí podmínky pro zneužívání techto
drog mladistvými ve veku od 15 do 18 let, stej ne jako detmi ve veku do 15 roku . Práve
šírením toxikomanie ze strany zpravidla zkušenejších osob dochází k rozširování okruhu osob zneužívajících u nás nealkoholové drogy. Trestný čin šírení toxikomanie podle
§ 188 a) trestního zákona umožňuje konečne postih toxikomanu či jiných osob , zpravidla težících z návyku jiných , svádením jiných osob k čichání syntetických tekavých látek ,
k zneužívání rozličných druhu léku, výrobe drog a k jejich vpichování do podkoží , či
do žíly apod .
Omamné a p s ychotropní látky
Dne 30. 6. 1990 byly v ustanoveních § 187 a § 188 trestního zákona obsaženy trestné
nedovolené výroby a držení omamných prostredku a jedu . Od 1. 7. 1990 se zmínené skutkové podstaty trestných činu nazývají "nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedu" . Kdokoliv bez povolení vyrobí , doveze , vyveze,
proveze , jinému opatrí nebo pro jiného prechovává omamnou nebo psychotropní látku
nebo jed, bude podle nové právní úpravy potrestán trestem odnetí svobody až na tri
. léta nebo penežitým trestem .
činy
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V ustanovení § 187 odst. 1 trestního zákona je nove zakotvena možnost postihu osob.
které vyrábejí nebo drží psychotropní látky. Horní hranice trestu odnetí svobody byla
zvýšena ze dvou na tfi roky. Pokud dojde soud k názoru , že je žádoucí uložit pachateli
zmíneného trestného činu penežitý trest , muže jej uložit v rozmezí od dvou tisíc korun
do jednoho miliónu korun , zatímco podle dfívejší úpravy pouze od 500 Kčs do 50 tisíc
Kčs . Možnost uložení čtyfnásobne až dvacetinásobne vyšších penežitých trestu vyplývá
z novelizovaného ustanovení § 53 trestního zákona .
Pokud se jednání uvedeného v § 187 odst. 1 trestního zákona dopustí pachatel jako
člen organizované skupiny nebo ve vetším rozsahu, získá-li takovým činem značný prospech , spáchá-li takový čin vuči osobe mladší osmnácti let, nebo zpusobí-li takovým
činem težkou újmu na zdraví bude potrestán v souladu s § 187 odst. 2 trestního zákona
trestem odnetí svobody v trvání dvou až deseti let. (Dfívejší právní úprava nepočítala
s pfísnejším postihem pachatelu , kterí uvedený či n páchali ve vztahu k osobe mladší
osmnácti let, ani s postihem pachatelu dopouštejících se tohoto činu ve vetšÍm rozsahu .
Horní hranice trestu odnetí svobody byl a zvýšena z osmi na desct let.)
Pokud pachatel zpusobí jednáním uvedeným v § 187 odst. I trestního zákona t č žkou
újmu na zdraví více osobám (nejméne Hem) , nebo smrt (nejméne jedné osoby) nebo
spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou pusobící ve více státech bude
potrestán podle § 187 odst. 3 trestního zákona trestem odnetí svobody v trvání osmi až
patnácti let.
Pred novelizací , tzn. do 30. 6. 1990 byl a sazba trestu odnetí svobody za tento trestný
čin výrazne nižší , od dvou do osmi let. Pfísným trestem odnetí svobody v rozmezí od
osmi do patnácti let budou trestání také pachatelé, ktefí se nedovolené výroby a držení
omamných prostfedku a psychotropních látek dopustí ve spojení s organizací, či organizovanou skupinou zabývající se nedovoleným mezinárodním obchodern. Držení
omamnýcn a psychotropních látek a celkove pak obchod s nimi je v so učasné dobe celosvetovým problémern, který se zrejme nemuže vyh nout ani naší republice . Proto byla
vytvoren a velmi pfísná hrozba trestem odnetí svobody v trvání až do patnácti let všem,
ktefí se neváhají spojit s organizacemi zabývajícími se nedovoleným mezinárodním obchodem s nealkoholovými drogami , stej ne jako vuči dalším , kterí svým jednáním zpusobí vážné společenské škody na živote a zdraví jiných. Novelizovaný § 187 odst. 3
trestního zákona usiluje o zvýšení ochrany spo l ečnosti i jednotlivých občanu, byť tak
činí pfi vedomí faktu , že hrozba trestním postihem ani využití trestního postihu nemuže
bez široké komplexu dalších opatrení odstranit nealkoholové toxikomanie jako vážný
celo s pole čenský jev . (V minulosti byla nedovolená výroba a držení omamných prostfedku trestáno dvema až osmi lety odnetí svobody.) Výrazné zpfísnční trestního postihu je nepochybne formou celospolečenské reakce na rozširování celosvetového obchodu s drogami , pfinášejícíhď predevším jeho organizátorum, stejne však i mnoha
dalším osobám , které se na nem podílejí , mimorádne vysoké zisky , He baže za cenu
značných škod na životech a zdraví lidí zneužívajících drogy.
V ustanovení § 188 odst. l počít á trestní zákon s postihem osob , které vyrobí , sobe
nebo jinému opatrí nebo prechovávají predmet určený k nedovolené výrobe omamné
nebo psychotropní látky nebo jedy. Ty to osoby budou trestány trestem odnetí svobody
až na tri léta nebo penéžitým trestem nebo propadnutím veci . Odnetím svobody
na jeden rok až pet let pak bude pachatel potrestán , pokud spáchá výše uvedený čin
ve vetším rozsahu nebo získá-li značný prospech (§ 188 odst. 2 trestního zákona). Trestem odnetí svobody na dve léta až osm let pak bude pachatel potrestán , pokud spáchá
čin uvedený v odstavci prvním osobe mladší osmnácti let.
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Novelizace je prínosem
Usuzujeme, že zmeny obsažené v novelizovaném trestním zákone účinném
od 1. 7. 1990 se mohou reálne stát pfínosem pro zefektivnení boje s nealkoholovými
drogami , stej ne jako s osobami, které je zneužívají a dopouštejí se pod jej ich vlivem
trestné činnosti. Za mimorádne významné považujeme vytvorení skutkové podstaty
trestného činu šírení toxikomanie podle § 188 a) trestního zákona , který dríve v trestním zákonu chybel. Teprve od 1. 7. 1990 lze postihnout svádení jiných osob ke zneužívání návykových látek vyjma alkoholu, jejich podporování v tomto počínání, podilecování ke zneužívání takových látek nebo jej ich šírenÍ.
Zákon postavil na roveň společenskou nebezpečnost omamných a psychotropních látek a zprísnil v nej závažnejších prípadech sankce na jej ich výrobu a drženÍ.
K novelizaci boje s nealkoholovými toxikomaniemi v trestním zákone Ize mít nepochybne také výhrady. Tu základní, týkajíci se trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 trestního zákona jsme již vyjádfili v predcházejícím čísle
2/1991.
Za specifický, bohužel však velmi závažný problém , považujeme v současnosti postih
osob, které odcizují, padelají a zneužívají lékarské predpisy. Osoby, které se tohoto
jednání dopouštely do 30. 6. 1990 byly postihovány zpravidla pro prečin podle § 9 odst.
3 zákona Č. 150/1969 Sb. o prečin ec h . Protože však s účinností od 1. 7. 1990 byl zákon
o prečinech zrušen , vše nasvedčuje tomu, že osoby, které se budou dopouštet zmínených proti s polečenských jednání, budou vesmes nepostižitelné podle trestneprávních
norem . Je známo, že i v dobe účinnosti drívejší úpravy byl postih občanu odcizujících,
padelajících a zneužívajících lékarské predpisy nedostatečný, naprosto neadekvátní
stupni společenské nebezpečnosti jejich jednánÍ.
Uvedená jednání, která' byl a do 30. 6. 1990 posuzována jako prečin die § 9 odst. 3
zákona Č. 150/1969 Sb ., jsou od 1. 7.1990 pouze prestupkem podle § 29 odst. 1 písm .
ch) zákona Č. 200/1990 Sb . o prestupcích. Za tento prestupek je možné uložit zákaz
činnosti nebo penežitou pokutu do 4000 Kčs . Odcizování, padelání a zneužívání lékarských predpisu je tudíž nepostižitelné podle trestního zákona, možný je však postih
podle prestupkového zákona. Zustává otázkou, zdali zmínený postih pro prestupek die
§ 29 odst. 1 písm . ch) prestupkového zákona bude pro toxikomany a jejich dodavatele
dostatečný, či nebude impulzem k nárustu uvedených jednání a tudíž i zvýšení problému pro lékare, zdravotníkya zprostredkovane pro správní komise národních výboru.
Jen zcela výjimečne bude možné odcizování, padelání a zneužívání lékarských predpisu postihovat pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 trestního zákona. K tomu
bude docházet jen tehdy , když pachatel zpusobí svým činem škodu nikoliv nepatrnou ,
což je ve smyslu § 89 odst. 14 trestního zákona a narízení vlády ČSFR Č. 258/1990 Sb.
nejméne 800 K čs. Usuzujeme, že bude spíše výjimkou pokud toxikomané či jejich dodavatelé zpusobí rozličnými manipulacemi s lékarskými predpisy tak značnou škodu.
V této souvislosti dáváme k zamyšlení následující námet. Usuzujeme , že by bylo možné, aby lékarský predpis býl označen právní normou za verejnou listinu s tím,
že by odcizení lékarského receptu bylo považováno za škodu vyšší než nepatrnou , nezbytnou pro naplnení skutkové podstaty trestního činu krádeže die § 247 odst. 1 trestního zákona.
Novelizovaný trestní zákon je veden základní snahou po zmírnení trestní represe ,
kterou Ize obecne považovat za správnou , byť u drogových deliktu nelze opomíjet generálne preventivní funkci trestu.
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Celkove ke zmenám
V posledních letech se na celkovém rustu kriminality ve stále vetší míre podíleli pachatelé trestných činu spáchaných v souvislosti s nealkoholovými toxikomaniemi. Proto
i v duvodové zpráve k návrhu no'vely trestního zákona se uvádí: "Je nutno očekávat,
že zneužívání ruzných návykových látek , které se stává vážnym celosvetovým problémern , bude pronikat i na území naší republiky" .
DŤÍvejší vnitrostátní úprava zneužívání návykových látek vycházela pouze z jednotné úmluvy o omamných látkách .
Současné vedecké poznatky i klinická praxe potvrzuj í , že nebezpečí vzniku i závislosti je možné i ph zneužívání rady dalších látek , které vedie výrazných léčebných účinku
moho u ph nekontrolovatelném počínání vést k chorobnému návyku nebo k psychickým zmenám negativne ovlivňujícím sociální chování človeka. Víme , že v roce 1971
byl a v OSN vyhlášena úmluva o psychotropních látkách , jež nabyla účinnosti v roce
1976. Vláda CSFR vyslovila souhlas s pŤÍstupem k této dohode až usnesením Č. 171/
1988 z 9. 6. 1988, phčemž vyjádŤila výhradu k nekterým článkum. Proto byl pojem
psychotropní látky začlenen také do novelizovaného trestního zákona.
Protože sociální chování človeka mohou nepríznive ovlivnit také další látky, byl
v trestním zákone vhodne vymezen souhrnný pojem " návykové látky".
Celkove usuzujeme , že novelizace trestního zákona pnnesla lepší predpoklady pro
účinnejší prístup k nealkoholovým toxikomanum a vytvohla možnosti účinnejšího pŤÍ
stupu vuči nim . Presto je tŤeba zduraznit, že trestní postih nealkoholových toxikomanu

a dalších osob, které z rozšifování drog teží, nemuže v žádném prípade sám o sobe odstranit toxikomanii jako protispolečenský jev. Ani v dobe , kdy máme u nás novou trestneprávní úpravu boje s drogami nesmíme opomenout fakt, že základ boje s drogami
není v represivních opatfeních, nýbrž v rozsáhlých účinných preventivních celospolečen
ských opatfeních. Již samotné využití nekterého ustanovení trestního zákona, které
umožňuje

postih toxikomanu , ukazoje , že preventivní celospolečenská opatrení nej sou

dostatečne účinná . Jinými slovy vyjádreno. Čím časteji využíváme ustanovení trestnÍ-

ho zákona vuči toxikomanum , stej ne jako dalším osobám, jež z toxikomanie teží , tím
jasneji se ukazuje , že výsledky boje s toxikomaniemi u nás nejsou na dostatpčné úrovni .
Pominout nelze ani to , že jakákoliv právní úprava je pouze pfedpokladem pro zefektivnení ochrany společnosti pred drogami a osobami, kte ré je zneužívají či šírí. Proto
je nezbytne vytvorit pOtŤebn é predpoklady pro aplikaci novel izovaných i nových ustanovení trestního zákona v praxi. Bez nich nemuže novelizovaný trestní zákon splnit
svoji roli v boji s drogami .
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