důsledně proti

toxikománii
Základní informace
1. Přechovávání drog pro vlastní potřebu je vždy protiprávní. V malém množství podle zákona o přestupcích;
v množství větším než malém podle trestního zákoníku.
2. Přechovávání drogy pro jiného je vždy trestný čin bez ohledu na množství.
3. Sušení konopí je výrobou psychotropní látky a je trestným činem bez ohledu na množství.
4. Přestupky na úseku drog nelze řešit blokově, neboť v blokovém řízení nelze uložit sankci propadnutí věci.
5.Zajištěné drogy se vždy předávají k dalšímu opatření Policii ČR.
S využitím materiálu “Důsledně proti toxikomanii“ Policie ČR (Služby pořádkové policie Policejního prezídia a Národní protidrogové centrály) sestavilo
Společně k bezpečí o.s. Určeno pro strážníky Městské policie Plzeň.

Komunikace s uživatelem drog
• zachovat klid; komunikaci vést opatrně, výstižně, bez zbytečných slovních výměn, co nejkratší
• jednat z pozice autority, rázně, nikoli agresivně nebo
arogantně
• hlas udržovat bez emočního zabarvení; pozor na své neverbální projevy, které mohou vyprovokovat agresivní jednání
• udržovat přirozený oční kontakt (vhodně jej přerušovat
a zbytečně neprodlužovat)
• přizpůsobit rychlost a složitost mluvy stavu a možnostem
chápání uživatele
• místo kategorických záporů volit mírnější formu nesouhlasu
(bylo by vhodnější…)

Výbava uživatele drog
• kromě injekčních stříkaček a jehel rovněž alkoholové desinfekční tampony, kyselina askorbová (bílý prášek – pozor na
záměnu s drogou), lžička, staniol, vatové filtry

Riziko při manipulaci
• při poranění riziko přenosu hepatitis B, C, viru HIV, některých pohlavních nemocí
• chránit se rukavicemi, dalšími ochrannými pomůckami
• po fyzickém kontaktu s uživatelem hygiena rukou antibakteriálním mýdlem
• riziko zvyšuje zejména zbytečná nebo neodborná manipulace
s vybavením uživatele

Typování osob pod vlivem OPL
podle výrazu, chování a reakcí
• výraz očí: nepřítomný pohled; u opiátů zúžené zornice
(i v šeru), u ostatních drog silně rozšířené a nereagující
na přímý dopad silného světla
• výraz obličeje: krůpěje potu, změny barvy kůže (zarudlost
nebo bledost)
• dech: není cítit po alkoholu
• řeč pod vlivem opiátů: pomalá, setřelá až nesrozumitelná
• řeč pod vlivem stimulancií: zrychlená, zmatená
• ruce: jako u roztěkaného člověka; dbát zvýšené pozornosti (rozlišovat pohyby v souvislosti s intoxikací, které
mohou zakrýt pohyby vedoucí k použití zbraně, např. inj.
stříkačky)
• koordinace pohybu: potácivá, klátivá chůze (jako u osoby
pod vlivem alkoholu)
• celkové chování – stimulancia: hyperaktivita, prudkost
a nekontrolovatelnost pohybu
• celkové chování – opiáty: utlumenost, otupělost (možnost neočekávaného výbuchu agrese)
• POZOR: Podobné projevy může vykazovat nemocný člověk, užívající předepsané léky!

§ 30, odst. 1, písm. j)
zákona o přestupcích
Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně přechovává
v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku.
• Přechovávání – jakýkoliv způsob držby drogy.
• Malé množství – množství uvedené pod hodnotou stanovenou nařízením vlády č. 467/2009 Sb.
• Omamné nebo psychotropní látky – návykové látky
uvedené v přílohách zákona č. 167/1998 Sb.

§ 30, odst. 1, písm. k)
zákona o přestupcích
Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně pěstuje pro
vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující omamnou nebo psychotropní látku.
• Rostliny a houby – viz nařízení vlády č. 455/2009 Sb. –
nejčastěji se bude jednat o konopí a lysohlávky
• Malé množství – množství uvedené pod hodnotou stanovenou nařízením vlády č. 455/2009 Sb.

POSTUP U DROGOVÝCH PŘESTUPKŮ
§ 30, odst.1, písm. j) a k) zák. o přestupcích

1. Upozornit podezřelou osobu na protiprávnost jejího jednání a vyzvat ji, aby tohoto jednání zanechala – § 7/5 zákona
o obecní policii (dále jen ZoOP)
2. Zjistit totožnost osoby § 12, odst. 2, písm. b) ZoOP, případně osobu předvést a zajistit její lustraci § 13, odst. 1, § 11a,
odst. 1. ZoOP
3. Vyzvat osobu k vydání věci, případně věc odejmout a vystavit potvrzení o odnětí věci - § 17, odst. 1 ZoOP1.
4. Vydanou či odňatou věc uložit do vhodného obalu (např.
bezpečnostní sáček) a dále s ní nemanipulovat.
5. K provedení dalších úkonů si vyžádat součinnost Policie ČR.
6. O celé věci zpracovat úřední záznam.
7. Podle situace využít i ostatní oprávnění ZoOP např. § 14
odst. 1.
1

Platí zejména v případech jednání, kdy osoba kouří jointa marihuany a je třeba
zajistit důkaz okamžitě. V případech kdy půjde o podezření na drogu, která není
aktuálně konzumována, je vhodnější přejít rovnou k bodu 5.

0,2g

více než 1,5 g

více než 40 plodnic
houby

více než 5 gramů

více než 15 gramů
sušiny, více než
5 rostlin

5 ks papírků, tablet,
želatinových kapslí

Více než 4 tablety/
kapsle nebo více než
0,4 g práškovité či
krystalické substance

0,05 g báze

1,5 g

1,5 g THC

0,000134 g

0,34 g

0,54 g

0,6 g

více než 2 g

více než 1g

nejmenší množství účinné
psychotropní látky, jež musí obsahovat látka,označená jako droga,
aby bylo její zkoumané množství
považování za větší než malé

množství větší než
malé

Pokud celkové množství látky nedosáhne hodnoty uvedené v prvním sloupci, jedná se o přestupek.
Jinak se jedná o trestný čin, dosáhne-li současně množství účinné látky hodnoty uvedené ve druhém
sloupci.

Lysohlávky

Hašiš

Marihuana

LSD

Extáze

Kokain

Heroin

Pervitin
(metamfetamin)

Typ látky

