Kriminalita v působnosti Obvodního oddělení Radnice v souvislosti s problematikou
návykových látek a situace na Rokycansku:
Na Rokycansku bylo v posledních letech ročně šetřeno přes deset deliktů, které se týkaly
drogové problematiky a byly posuzovány dle trestního zákoníku. Samozřejmě jsou ale řešeny
i další případy, které jsou však posuzovány dle přestupkového zákona. Danou problematikou
se zabývají specialisté z rokycanské služby kriminální policie a vyšetřování, kteří předmětné
případy vyšetřují mimo jiné i ve spolupráci s policisty Obvodního oddělení Radnice. Z širšího
pohledu, pokud bychom srovnávali situaci v rámci Plzeňského kraje, lze konstatovat, že
nárůst distribuce heroinu, metamfetaminu a konopí byl v předchozích letech i v loňském roce
zaznamenán na tržnicích v příhraničních oblastech kraje.
Situace na Rokycansku dle statistických ukazatelů:
V roce 2010 bylo stejně jako v roce 2011 šetřeno a objasněno 13 trestných činů, které lze řadit
mezi drogovou kriminalitu. V uplynulém roce 2012 bylo takových skutků protiprávního
jednání zaznamenáno 9. Z tohoto počtu bylo 8 případů objasněno.
Zatíženost trestnými činy dle jednotlivých obvodních oddělení našeho regionu – srovnávací
data:
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Radnicko:
Na území v působnosti Obvodního oddělení Radnice bylo v roce 2012 řešeno nejvíce případů
vloupání do rekreačních objektů, rodinných domů a dalších objektů. Dále pak případy krádeží
věci z automobilů, trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, trestný čin
zanedbání povinné výživy a trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Ze statistických

údajů vedených v rámci rokycanského územního odboru k drogové problematice, byl jeden
z těchto případů realizován na Radnicku.
Mimo vyšetřování oznámené trestné činnosti, či jiného protiprávního jednání zaměřují
policisté svoji činnost na kontroly, specificky zaměřené akce, či vyhledávání trestné činnosti,
přičemž se soustředí dle své místní a osobní znalosti na problematická místa. Jako příklad
výsledku takovýchto kontrol lze uvést zadržení osoby v celostátním pátrání, na kterou byl
vydán souhlas se zadržením. Tato osoba byla vypátrána radnickými policisty v tomto měsíci
v rámci provedené kontroly jedné z ubytoven na Radnicku.
Z taktického hlediska však nelze přesně konkretizovat jednotlivé kroky, které jsou v rámci
šetření trestné činnosti přijímány, či specifikovat informace k různým fázím právě šetřených
případů, které jsou ve vztahu s danou problematikou realizovány.
V souvislosti s vyhledáváním a objasňováním kriminality přivítají policisté i poznatky
veřejnosti, které by mohly být důležité pro odhalování i objasňování protiprávního jednání.
Informace lze policistům předat osobně na Obvodním oddělení Radnice v Plzeňské ulici
v Radnicích, či telefonicky na čísle 974 335 700.
Činnost policistů je mimo již uvedené soustředěna i na preventivní aktivity. Policisté
využívají nejenom pilotní provoz kamerového systému, ale realizují i různé akce ve vztahu
k předcházení rizikových forem chování zejména u dětí školního a předškolního věku. Ve
školách probíhají s policistkou preventivně informační skupiny besedy, které jsou
přizpůsobeny tématicky věku dětí. Policisté se taktéž účastní víkendových vzdělávacích
pobytů dětí, které jsou pořádány školami.
Svoji roli v prevenci však sehrávají rodiče, proto předkládáme i základní informace, které jim
mohou doma napomoci při jejich rozhovorech s potomky na dané téma, nebo k odhalení
problému:
Je uváděno, že mezi základní příznaky užívání návykových látek patří (právě tyto příznaky
by měli první odhalit rodiče, kteří se svými potomky diskutují, všímají si jich, věnují jim
každý den svůj čas ...) :
• problémy ve škole (např. absence, náhlé zhoršení prospěchu, problémy v kolektivu)
• ztráta původních zájmů
• změna přátel a party
• změny chování (výrazné změny v chování, agresivita, podrážděnost, nervozita, útěky
z domova …)
• slabost, spaní přes den
• ztráta chuti k jídlu, hubnutí
• kožní defekty
• mizení peněz (potřeba větších finančních obnosů (kapesné nestačí) a následně krádeže
věcí z domácnosti)
• nález stříkaček, jehel a drog
• stopy po injekčním vpichu na končetinách
Co dělat, má-li dítě problém s drogami nebo alkoholem :
• lékař - neváhejte volat lékaře, jestliže je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, lékaře
volejte i tehdy, jestliže účinek drog odezněl, ale přetrvávají duševní problémy nebo
halucinace
• informace – odborná literatura, zkušenosti okolí, konzultace
• dlouhodobá výchovná strategie - nespoléhejte na zázračná okamžitá řešení

•
•
•

naslouchejte dítěti - vyslechnout dítě ještě neznamená přistupovat na jeho stanovisko
buďte důslední - jestliže není dítě ochotno ke změně, mělo by nést důsledky,
neustupujte do nekonečna
odborník - požádejte o radu odborníka (protidrogová centra, poradny…)

Dle preventistů je nutné uvědomit si, že jakákoliv závislost znamená konec svobody a zůstat
svobodný, znamená být jeden z těch silných, který dokázal říci "NE".
Vybraná ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (k možnému seznámení):
§283
Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo
jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek
obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím
svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán,
c) ve značném rozsahu, nebo
d) ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu
čtrnácti let.
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
c) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, nebo
d) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu čtrnácti let.
(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo
smrt,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
(5) Příprava je trestná.
§ 284
Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém
omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli
tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty.
(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní látku
než uvedenou
v odstavci 1 nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na
dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán, spáchá- li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v
odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.
§ 285
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu
konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu nebo
jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, bude
potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo
jiné majetkové hodnoty.
(3) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li
čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci
1 nebo 2 ve značném rozsahu.
§ 286
Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu
(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor nebo jiný předmět
určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku, který obsahuje
omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let,
peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu,
c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
§ 287
Šíření toxikomanie
(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom
podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) vůči dítěti, nebo
c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným
obdobně účinným způsobem.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v
odstavci 1 vůči dítěti mladšímu čtrnácti let.
§ 288
Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem
(1) Kdo neoprávněně ve větším množství vyrobí, přechovává, doveze, vyveze, proveze,
nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s anabolickým nebo jiným hormonálním

účinkem za jiným než léčebným účelem, nebo kdo vůči jinému použije metodu spočívající ve
zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu nebo jinou metodu s dopingovým účinkem
za jiným než léčebným účelem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči
dítěti mladšímu čtrnácti let.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu čtrnácti let,
d) spáchá-li takový čin jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba.
(4) Odnětím svobody na pět let až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo
smrt,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
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