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Programové prohlášení současné 
vlády
• Při řešení problematiky závislostí budeme 

uplatňovat politiku postavenou na vědecky 
ověřeném a vyváženém konceptu prevence rizik a 
snižování škod, přičemž zajistíme dostatečné 
financování jak preventivních programů, tak i služeb 
a regulace návykových látek, které bude 
odpovídat  míře jejich škodlivosti.

• Zaměříme se na problém nadužívání trestní 
represe u jednání s malou společenskou 
škodlivostí.



Přemíra represe v drogové politice 
působí víc škod než užitku





Vliv míry regulace na 
společenské škody: U křivka
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Opioidní krize v USA
Fatální předávkování opioidy
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Opioidní krize v USA na U 
křivce

opoidní
analgetika

heroin a opioidy z 
černého trhu

žádoucí 
situace



Kratom v ČR na U křivce

současná 
situace

nežádoucí 
situace

žádoucí 
situace



Nové produkty, inovativní produkty, 
kombinace látek, kombinace rizik
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https://youtu.be/Q3x-0U3Uw0g


V čem spočívají současné snahy?

• Dekriminalizace/depenalizace/beztrestnost chování se 
zanedbatelnou společenskou nebezpečností nebo 
dokonce se společenským prospěchem:

• šíření toxikomanie, které není šířením toxikomanie
• samopěstování a držení („výroba konopí z konopí“)
• držení a nakládání v pomáhajícím kontextu

• aplikační místnosti
• testování drog
• psychedelické harm reduction, psychedelické retreaty

• Legální regulace
• nemedicínské konopí (je kontrolováno jako OPL)
• kratom (není OPL), low-THC konopí (CBD) – psychomodulační

látky



Dekriminalizace

• Poměrně jednoduchý úkol z hlediska mezinárodní 
legislativy

• mezinárodní úmluvy OSN o drogách dávají velkou 
flexibilitu v oblasti nakládání s OPL pro vlastní potřebu

• právo EU neřeší trestání nakládání s OPL pro vlastní 
potřebu

• Poměrně složitý úkol z hlediska národní legislativy 
(trestněprávní politika, právní rámec, ustálená 
judikatura, konzervativní přístup OČTŘ a soudů, 
ideologická východiska)



Legální regulace

• Velmi složitý úkol z hlediska mezinárodní legislativy
• mezinárodní úmluvy OSN o drogách poskytují velmi 

omezenou flexibilitu pro legalizaci 
nabídky/nakládání/podávání/prodeje OPL mimo výzkumný a 
léčebný kontext

• právo EU integruje úmluvy OSN, má pravidla volného trhu 
(Schengen), má hmatatelné dopady a sankce

• právo EU je velmi robustní v souvisejících oblastech: 
potraviny, léčiva, tabák a nikotinové produkty

• Na národní úrovni
• zcela nové regulační rámce (komplexní úkol)
• zcela nové dozorové a kontrolní pravomoci
• soulad s existující trestní politikou (nelegální nakládání 

zůstane nelegálním nakládáním, ale jak bude trestáno?)



Děkuji za pozornost
mravcik@podaneruce.cz
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