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Představení projektu VČL – Karel Šebek, ředitel projektu

Projev velvyslance – Jeho Excelence Đỗ Xuân Đông

Důsledky zneužívání drog a jejich distribuce – PaedDr. Jiří Pilař

Důsledky pěstování, výroba a distribuce OPL, bezpečnostní faktory, 
riziko vyhoštění, riziko účasti v kriminálním prostředí – Mgr. Jaroslav Šejvl

Prevence drogové kriminality, možnosti a způsoby nahlašování, 
spolupráce s Policií ČR – Mgr.  Jaroslav Šejvl 

Péče o děti - cizince v ČR – Mgr. Zuzana Vučková
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Vietnamsko-česká protidrogová liga vznikla v dubnu 2013 jako reakce na zhoršující se situaci v oblasti 
nelegální výroby a prodeje psychotropních látek v České republice. Vzhledem k tomu, že na této společen-
sky i ekonomicky nebezpečné a kriminální aktivitě se podílejí i někteří obyvatelé vietnamské národnosti, 
vznikl náš projekt  “Prevence drogové kriminality v příhraničí” se zaměřením na vietnamskou komunitu.

Smyslem a cílem projektu je varovat před skrytým nebezpečím drogové závislosti a jednoznačné 
veřejné odsouzení jakékoliv drogové kriminality. Navíc páchání drogové kriminality několika Vietnamci 
může závažným způsobem narušit sociální vazby mezi  českou společností a  všemi Vietnamci, kteří chtějí 
spořádaně žít a pracovat v České republice.

Vážíme si, že myšlenku našeho projektu podpořily i renomované instituce jakými jsou: Velvyslanectví  
Vietnamské socialistické republiky v ČR, Svaz Vietnamců v České republice, Asociace Čechů vietnamského 
původu, Česko-vietnamská společnost a významné osobnosti ze státní správy, školství, kultury, sportu  
i obchodu.

Ústředním motivem tohoto programu je heslo: CŮNG NHAU – SPOLU, které vyjadřuje dobrou vůli jít 
po správné cestě majoritní i minoritní komunity. Naším symbolem  je  Slunce - může  hřát na dobré cestě, 
může spálit na špatné cestě - a Buddhovo i Boží oko, které vidí do duše každé bytosti.

Karel Šebek, ředitel projektu

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU VIETNAMSKO-ČESKÁ 
PROTIDROGOVÁ LIGA
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Vážený pane Hoàng Đình Thắng, předsedo 
Svazu Vietnamců v České republice,
Vážený pane Petře Skokane, místopředsedo eko-
nomického výboru Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky,
Vážený pane Jakube Frydrychu, řediteli Národní 
protidrogové centrály Služby kriminální policie  
a vyšetřování Policie České republiky (SKPV-PČR),
Vážený pane Jaroslave Kominku, zástupče hejt-
mana Ústeckého kraje,
Vážený pane Miloši Kusý, předsedo Česko-viet-
namské společnosti,
Vážení vzácní hosté a příslušníci vietnamské ko-
munity, kteří se účastníte dnešní konference!

Jménem vietnamského velvyslanectví v České 
republice vřele zdravím vážené vzácné hosty 
i příslušníky vietnamské komunity, zejména 
zástupce poboček Svazu Vietnamců v Ústí nad 
Labem, Chomutově, Teplicích, Mostu-Litvínově 
a Děčíně a děkuji vám všem, že jste se dnes 
shromážděli na této konferenci. 

Vážení účastníci, podle sdělení ministerstva vnitra 
ČR drogová kriminalita ve vietnamské komunitě 
v České republice v současné době dosahuje vr-
cholného bodu. Vietnamské velvyslanectví, Svaz 
Vietnamců a vietnamskou komunit tento problém 
velmi tlačí a znepokojuje. Proto chceme zorga-
nizovat účinné akce, aby příslušníci naší vietnam-

ské komunity jasně pochopili skutečnou situaci  
a nesmírné škody působené tímto typem trestné 
činnosti. Dá se říct, že následky drogové kriminali-
ty postihují nejen klidný život a štěstí určitého jed-
notlivce či určité rodiny, ale nepříznivě dopadají 
na celou naši komunitu, a nejen to poškozují  
i generace našich dětí a vnuků a zároveň se v nich 
skrývá nebezpečí, že poškodí tradiční přátelské 
vztahy mezi vietnamským národem a Českou re-
publikou, jež oba naše státy a národy po dlouhou 
dobu pracně budovaly a pěstovaly. Toto je první 
konference, jejímž cílem je zahájit tažení „Viet-
namská komunita říká NE drogám!!“ Přeji si, aby 
se toto tažení nevyhnulo ani jednomu jednotlivci, 
ani jedné rodině, protože se týká všech Vietnam-
ců v České republice, týká se nás všech; drogová 
kriminalita poškozuje nejen vztahy mezi Vietnam-
em a ČR, ale i vztahy ČR se zeměmi, které s ní mají 
společné hranice, proto se musíme společně při-
hlásit k odpovědnosti a společnými silami vytlačit 
všechny formy kriminality obecně, zvláště pak 
kriminalitu drogovou, a vybudovat komunitu čis-
tou a integrovanou do společnosti.  

Při svých návštěvách v jednotlivých krajích říkám 
našim krajanům často, že chceme-li aby naši  kra-
jané našli v cizině stabilní živobytí a prosperitu, je 
k tomu zapotřebí souběhu aspoň tří podmínek:
• Za prvé jsou to historické příležitosti: takovou 

historickou příležitostí pro naši komunitu  

PROJEV JEHO EXCELENCE ĐỖ XUÂN ĐÔNGA, VELVYSLANCE 
VSR NA ZAHÁJENÍ KONFERENCE O BOJI PROTI DROGÁM  
V ÚSTÍ NAD LABEM DNE 25. BŘEZNA 2013
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v České republice byla 90. léta uplynulého 
století, právě tak jako pro vietnamské komu-
nity v USA, Francii atd. to byla druhá polovi-
na 70. let a první polovina 80. let minulého 
století.

• Za druhé je zapotřebí pracovitosti, tvůrčí čin-
nosti, pilného studia, využití tradičních před-
ností vietnamského národa.

• Třetí podmínkou, a podle mě podmínkou 
nejdůležitější, je právě velkorysost lidu při-
jímající země.. Jestliže tu žijeme takovým 
životem jako dnes, jestliže tu máme možnost 
pracovat a podnikat v prostředí rovnoprávné 
a zdravé konkurence, naše rodiny tu těší 
vyrovnanému a mírovému životu a užívají 
moderních a vysoce humánních vymožeností 
veřejného života, jestliže naše děti tu získá-
vají kvalitní vzdělání na úrovni moderní civi-
lizace, je to dáno velkorysostí a velkodušnos-
tí lidu České republiky. Musíme si hluboce 
vážit pohostinnosti českého lidu, projevovat 
vděk českému lidu a státu za účinnou pod-
poru a pomoc, kterou nám poskytoval  po 
řadu historických období, v době našeho 
boje za národní osvobození i v době našeho 
úsilí o obnovu naší země, domova vietnam-
ského národa. Vyzývám příslušníky vietnam-
ské komunity v České republice jako celku 
i přímo zde v Ústí nad Labem a přilehlých 
okresech, aby žili a pracovali v souladu se 
zákony obou našich zemí, Vietnamu i České 
republiky a aby úspěšným studiem, prací  
a výrobou stabilizovali a zvyšovali vlastní 
životní úroveň i životní úroveň svých rodin  
a aby měli možnost více přispívat k povznesení 
své druhé vlasti, České republiky. Nechť každý 
jednotlivec, každá rodina dobře plní svou po-
vinnost vůči komunitě a vůči společnosti. Jen 

tak budeme mít komunitu čistou a integro-
vanou do společnosti, aby měla rovnoprávné 
postavení s ostatními národnostmi, které 
společně žijí na území České republiky, a aby 
obraz Vietnamců v očích zdejších občanů tak, 
aby naše děti a vnoučata se ve škole nemuse-
ly stydět za to, že vrstevníci jejich rodičů tu 
obchodují s návykovými látkami.

Dnes tu slavnostně zahajujeme tažení “Vietnam-
ská komunita v České republice říká NE drogám“ 
s přáním vybudovat komunitu čistou od ta-
kových zlořádů a já bych rád Vám, zde přítomným 
váženým účastníkům a hostům sdělil, že podle 
návrhu nového zákona České republiky, který  
v brzké době schválí Senát Parlamentu České re-
publiky, každému cizinci, který se dopustí trest-
mého činu obchodování s drogami, bude po pro-
jednání a pravomocném odsouzení příslušnými 
soudy a po vypršení trestu na svobodě zrušeno 
právo pobytu a bude mu zakázán vstup na území 
všech států Evropské unie na dobu 10 let, což 
bude platit pro držitele k dlouhodobému i tr-
valému pobytu bez rozdílu.

Dále bych Vám chtěl sdělit, že v nejbližší době 
ministerstvo veřejné bezpečnosti VSR a minister-
stvo vnitra ČR projednají a podepíší spolu Ujed-
nání o předání osob odsouzených za drogovou 
kriminalitu k výkonu trestu ve Vietnamu a podle 
návrhu ministerstva vnitra ČR všechny osoby, 
které se dopustí trestné činnosti a zejména dro-
gové kriminality a které budou za tyto činy pravo-
mocně odsouzeny českými soudy příslušných 
stupňů budou předány k výkonu trestu na svo-
bodě do Vietnamu, přičemž veškeré výlohy s tím 
spojené uhradí vláda České republiky.
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Já a moji kolegové budeme neustále jednat spo-
lu s vámi, podporovat vás a usilovat spolu s vámi  
o to, abychom vybudovali komunitu čistou a sta-
bilní v procesu integrace do společnosti České 
republiky.  

Dovolte, abych poděkoval za vřelý a upřímný 
pozdrav pana Jaroslava Kominka, zastupujícího 
pana hejtmana Ústeckého kraje.

Nyní si Vás dovolím požádat, abyste vyslechli vys-
toupení pana Jakuba Frydrycha, ředitele Národní 
protidrogové centrály Služby kriminální policie  
a vyšetřování Policie České republiky (SKPV.PČR), 
který promluví na téma : Situace na poli drogové 
kriminality cizinců včetně Vietnamců v ČR v pos-
ledních několika letech a opatření ministerstva 
vnitra ČR v boji proti této kriminalitě.

Poté promluví pan Miloš Kusý, předseda Čes-
ko-vietnamské společnosti, o krocích na podporu 
informovanosti vietnamské komunity na celém 
území České republiky o prevenci a boji proti 
drogám.

Dále promluví pan Hoàng Đình Thắng, předseda 
Svazu Vietnamců v České republice. Poté budou 
možnost přihlásit se o slovo všichni účastníci to-
hoto dnešního shromáždění.

Nakonec mi dovolte, abych všem přítom-
ným popřál hodně zdraví a štěstí a našemu 
shromáždění pak plný zdar.

Děkuji vám.

Zapsala: Kim Hoa
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Zneužívání drog a páchání trestné činnosti, 
která je s ní v přímé souvislosti je velkým problé-
mem současné doby nejenom v naší republice, 
ale dá se říci na celém světě. 
Historie zneužívání omamných a psychotropních 
látek je stará, dá se říci, jako lidstvo samo. Byly 
používány k léčení, snižování bolesti, k věště-
ní a k různým náboženským rituálům. Touha po 
navozování různých mimoreálných intenzivních 
prožitků, které mnohdy nesly zážitky smrti, zno-
vuzrození, komunikace s mrtvými apod. byla vždy 
protiváhou důsledků plynoucích z častého zneuží-
vání těchto látek – závažná poškození organismu, 
často trvalého charakteru. Jelikož v prehistorické 
a historické době nebyla dostatečná možnost vy-
rábět omamné a psychotropní látky umělé, byly 
využívány za tímto účelem různé rostliny a houby.
Například konopí provází člověka stejně dlouho 
jako alkohol (první zmínky v literatuře již před více 
než 5 000 lety. V čínské medicíně je popisováno 
užívání psychedelických látek již více než před tře-
mi tisíci lety. Významnými mezníky v problemati-
ce zneužívání psychotropních látek jsou rok 1887, 
kdy byl prvně syntetizován amfetamin a rok 1898 
kdy byl poprvé synteticky vyroben heroin. Jeho 
výroba byla v USA v roce 1925 zakázána a důsled-
kem toho byl rozvoj černého obchodu s drogami, 
postupně rozšiřujícího se spektra.
V současnosti se setkáváme s důvody zneužívání 
omamných a psychotropních látek např. při snaze 

řešit různé životní krize chemickou cestou, nadu-
žíváním alkoholu, léků apod. U mladých lidí se 
často setkáváme s proklamací nezávislosti na blíz-
kých dospělých – např. odchod z domova 
a nepřipravenost na tuto novou situaci. Demons-
trace nezávislosti,  svobody a odmítání autorit na 
jedné straně a faktická nesamostatnost a ohrožo-
vání sebe sama na straně druhé.
Problematika závislostí s sebou přináší problémy 
především na poli psychologickém, sociálním 
a zdravotním.
Zdravotní a psychické – lidé závislí jsou často ne-
mocní, při opakovaném zneužívání drog se jejich 
onemocnění stávají trvalými a postupně rozklá-
dají v těle systém látkové výměny. Zde je nutno 
zdůraznit psychická onemocnění, která rovněž 
mají tendenci přerůstat v trvalý stav 
a psychické poruchy znamenající při neléčení 
a prohlubující se závažnosti ohrožení jak toxiko-
manova života, tak často i života a zdraví osob, 
které se s ním setkávají (depresivní stavy mohou 
dovést toxikomana až k sebevraždě, v případě pa-
ranoidních stavů a halucinací jsou častá ohrožení 
dalších osob – např. násilná jednání ve škole, v za-
městnání, nebo i na běžné ulici, když toxikoman 
halucinuje osoby či osoby vnímané jako různí ži-
vočichové ohrožující jej na životě, apod.). 
Je nutné vědět, že u těhotných matek trpících 
drogovou závislostí je přímo ohrožen plod, kte-
rý v sobě nosí, případně novorozenec při kojení. 

DŮSLEDKY ZNEUŽÍVÁNÍ DROG A JEJICH DISTRIBUCE

Jiř
í P

ila
ř
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Jsou zaznamenány četné případy novorozeňat – 
toxikomanů, které od narození drogu potřebují 
a velice obtížně se této fyzické závislosti pod sou-
stavným lékařským dohledem zbavují. Následky 
pro centrální nervovou soustavu 
a jejich rozumovou úroveň bývají v podstatě vždy 
tragické a nevratné (nejznámější je fetální alko-
holový syndrom – FAS). Děti jsou nedostačivé 
v růstu, bývají nedonošené, dostávají křeče, trpí 
psychickými poruchami již od narození. 
Tedy pokud dítě vyrůstá v těsné blízkosti závislých 
osob, je konfrontováno s braním drog či zneuží-
váním alkoholu, stává se tento stav, který zažívá, 
jeho normou. Stejné platí v případech HIV naka-
žených osob, zvláště pak matek, které infikují dítě 
touto zhoubnou nemocí již ve svém těle.
Velice významná je úroveň péče o dítě po naroze-
ní, vývoj a analyzování jeho potřeb, jejichž uspo-
kojování v rámci mantinelů daných společenský-
mi normami vede k psychické normalitě. Jedná se 
tedy o péči o jeho všestranný harmonický vývoj. 
Při výzkumech drogových závislostí byly prokázá-
ny znaky genetických predispozic k závislostem 
různých typů (Höschl, 1996). 
Případy, kdy jedinci použijí drogu především pro 
svoji slast a dobré pocity, které jim způsobuje, 
jsou v rámci odvykání těmi nejsložitějšími. Do-
jde-li k závislosti, slast a uspokojení se nerozluč-
ně propojuje se strastí, ale poznání momentální 
slasti naprosto přebíjí veškeré strasti, které droga 
s sebou přináší. Právě toto je jedna z nejrizikověj-
ších rovin závislosti na drogách a to že momentál-
ní slast přebíjí. U mladých lidí je přirozenou reakcí 
v případě neúspěchu ukájení jakéhosi hladu po 
úspěchu, po uznání okolím, po pochvale. Psycho-
ložka Magda Frouzová tento proces vystihla na-
prosto dokonale: „ Řečeno s českým spisovatelem 
Milanem Kunderou, nesnesitelná lehkost bytí pak 

je svépomocnou léčbou, ústí ale do osamocení, 
které navíc komplikuje proces zastavit.“
Mnohdy se potkáváme s tvrzením, že jsou tzv. 
drogy lehké a drogy tvrdé. Toto dělení je dosti ne-
šťastné, protože ve skutečnosti nikdo nedokáže 
přesně sdělit, pro koho je která droga měkkou. 
Každý z nás má totiž opravdu individuálně posta-
ven centrální nervový systém 
a nikdo tudíž nemůže určit jak na koho která dro-
ga bude působit. Proto je zaznamenáno množství 
případů, kdy kouření marihuany (získané z konopí 
Cannabis sativa, dle kvality rostliny 
a způsobu pěstovánís obsahem různého množ-
ství THC- aktivní složky tohoto produktu) neublíží 
a vyjma chvilkové změny nálady na první pohled 
neuškodí a zároveň existuje množství jedinců, kte-
ří se pravidelnou aplikací THC intoxikují dostávají 
do trvalé péče psychiatrů pro rozvinutí těžkých 
psychických onemocnění (např. schizofrenie). 
Každopádně téměř každý častý uživatel marihua-
ny popisuje výrazné zhoršení krátkodobé paměti 
v pozdějším vývoji až se znaky demence.
Už jsme si sdělili, že čím mladší věk, tím těžší do-
pad na vývoj a psychiku závislé osobnosti, dá se 
říci oběti. Postupný propad do drogové závislosti 
s sebou ruku v ruce nese změnu okruhu přátel, 
s nimiž jedinec sdílí volný čas. Ten se postupně 
naplňuje snahou drogu sehnat, což znamená 
především někde na její opatření zajistit peníze. 
Jelikož mladí toxikomané většinou nemají stálé 
zaměstnání, využívají různých jednorázových pra-
covních příležitostí, často toho nejpodřadnějšího 
charakteru, během dalšího vývoje závislosti již 
nebývají schopni pracovat vůbec a peníze si opat-
řují v lepším případě žebráním, ale stále častěji 
podílením se na různých krádežích, loupežích 
a prostituci. 
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Součástí tohoto vývoje je prohlubující se spole-
čenská izolace ve společnosti a naprostá ztráta 
přátel. 
Jednou ze základních vlastností psychoaktivních 
drog je jejich stále se zkracující působnost. Toto 
zkracování a prohlubujícím se návykem organi-
smu na drogu i snižování účinnosti stejně velké 
dávky vede ke zkracování potřeby drogu aplikovat 
a zvyšování její dávky. To znamená, že osobnost 
toxikomana se dostává do zničujícího vývoje, kdy 
se zvyšující se potřebou mít větší a větší dávku ve 
stále se zkracujících časových intervalech potře-
buje více a více peněz na její opatření a zároveň 
s postupnou nemožností si finanční prostředky 
opatřit legálním způsobem. Tento vývoj zákonitě 
spěje k trestné činnosti, ať již majetkové (kráde-
že, loupeže), násilné (loupežná přepadení a další 
násilné trestné činy),nebo přímo související s dro-
gami (výroba, distribuce).
Nejčastější trestná činnost u vietnamských pěs-
titelů, výrobců a distributorů drog je „Nedovole-
ná výroba a držení omamných a psychotropních 
látek a jedů“ (podle § 187a;188 a 188a trestní-
ho zákona, ve znění pozdějších předpisů). Podle 
tohoto ustanovení je trestně postižitelný ten, 
kdo bez povolení pro sebe přechovává někte-
rou z omamných a psychotropních látek a jedů 
v množství větším než malém (přesná specifikace 
v příloze zákona). Za tuto činnost hrozí pachateli 
trest vězení až na dva roky a nebo peněžitý trest.
Je-li u pachatele zaznamenán uvedený trestný čin 
ve větším rozsahu, což u vietnamských výrobců 
a distributorů většinou bývá, může být uvězněn 
až na dobu pěti let. Přísněji je postihováno svádě-
ní jiné osoby ke zneužívání drogy (vyjma alkoho-
lu) (Sotolář, 2003). 

Standardním doprovodným postihem i pěstitelů, 
výrobců a distributorů je jejich následné vyhoště-
ní do země původu, kde jsou trestáni podle tam-
ních zákonů.
Léčba drogových závislostí je pro státní pokladnu 
velmi ekonomicky náročná. Také proto se stát, 
jako subjekt určující pravidla života v rámci jeho 
hranic snaží postihovat kriminální delikty v sou-
vislostí s šířením nelegálních drog co nejpřísněji. 
Smyslem takové represe je snaha zastrašit před 
touto trestnou činností. Je pravdou, že finanční 
efekt z takové nelegální činnosti je veliký a efekt 
represe do určité míry potlačující, nicméně ti, kte-
ří ruce zákona neuniknou bývají tvrdě trestáni.

Drogovou závislost lze tedy definovat jako chroni-
fikující a progredující poruchu, která se rozvíjí na 
pozadí přirozené touhy člověka po změně prožívá-
ní (Kudrle, 2003). Cesty jejího rozvoje bývají pro 
každého jednotlivce různé, nicméně se ve vrchol-
ném stadiu drogové závislosti setkávají a na jejich 
konci není vůbec aktivně žijící jedinec, ale lidská 
troska prostoupená množstvím chorob, často in-
fekčních (žloutenka, HIV, apod.) a s psychiatrickou 
diagnózou. Další stadium je poté stadium termi-
nální v němž osoba závislá na drogách umírá.
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Obecně

Výroba, pěstování, obchodování či přechování 
drog pro vlastní potřebu nebo jakákoli jiná neo-
právněná manipulace s nimi, je vždy porušením 
platných právních předpisů. V České republice 
není stanoveno žádné minimální množství drog, 
které by bylo legální k držbě nebo jakémukoli 
obchodování; je zde stanoveny tedy tzv. nulová 
tolerance.

Definice

Není trestné užívání drog – tedy uživatel drog 
patří do péče zdravotnického zařízení. Droga – po-
jem droga není nikde v platném právu definován. 
Jedná se zpravidla o synonymum pro omamnou 
a psychotropní látku, resp. návykovou látku. Po-
jem návykové látky je definován v § 130 trestního 
zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
ve znění pozdějších předpisů). Návykovou látkou 
se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní 
látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit 
psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo roz-
poznávací schopnosti nebo sociální chování. Sez-
nam omamných a psychotropních látek je uveden 
v příloze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových 
látkách ve znění pozdějších předpisů.

Přestupky

Přestupky v oblasti drog jsou uvedeny v § 30 odst. 
1 přestupkového zákona (zákon ČNR č. 200/1990 
Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů). 
Přestupku se dopustí ten, kdo:

• neoprávněně přechovává v malém množství 
pro svoji potřebu omamnou nebo psychotro-
pní látku (§ 30 odst. 1 písm. j) cit. zák.,

• neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu  
v malém množství rostlinu nebo houbu obsa-
hující omamnou nebo psychotropní látku (§ 
30 odst. 1 písm. k) cit. zák.

Za tento přestupek lze v rámci přestupkového 
řízení uložit pokutu až do výše 15.000,- Kč a spolu 
s touto pokutou lze uložit souběžně i trest zákazu 
pobytu. Zákaz pobytu spočívá v tom, že se pacha-
tel nesmí po dobu trvání zákazu pobytu zdržovat 
na území obce nebo její části, v níž se opakovaně 
dopustil přestupku (bližší vymezení skutkové 
podstaty přestupku je uvedeno v rozhodnutí 
správního orgánu, který zákaz pobytu uložil (§ 
15a odst. 2 cit. zák.).

DŮSLEDKY PĚSTOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE OPL, 
BEZPEČNOSTNÍ FAKTORY, RIZIKO VYHOŠTĚNÍ, 
RIZIKO ÚČASTI V KRIMINÁLNÍM PROSTŘEDÍ
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Trestné činy

Trestné činy v oblasti drog jsou uvedeny v trest-
ním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník ve znění pozdějších předpisů.

§ 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 ji-
nak 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.
Trestem odnětí svobody na dvě léta až deset 
let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, spáchá-li tento čin: a) jako člen orga-
nizované skupiny, b) ač byl za takový čin v posled-
ních 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 patnácti let.
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 patnácti let.
Odnětím svobody na deset až osmnáct 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.

§ 284 – Přechování omamné a psychotropní lát-
ky a jedu
(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přecho-
vává v množství větším než malém omamnou 
látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psycho-
tropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanab-
inol, 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 přecho-
vává jinou omamnou nebo psychotropní látku 
než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množst-
ví větším než malém, bude potrestán odnětím 
svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
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; 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 obsahu-
jících omamnou a psychotropní látku
(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstu-
je 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 pěstu-
je v množství větším než malém houbu nebo 
jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsa-
hující omamnou nebo psychotropní látku, bude 
potrestán odnětím svobody až na jeden rok, 
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peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo 
jiné majetkové hodnoty.
Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým 
trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu; 
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
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 trest-
em, zákazem činnosti nebo propadnutím věci 
nebo jiné majetkové hodnoty.
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
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.
Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo 
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1: a) jako člen or-
ganizované skupiny, b) vůči dítěti, nebo c) tiskem, 
filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 

počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným 
způsobem. Odnětím svobody na dvě léta až osm 
let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uve-
dený v odstavci 1 vůči dítěti mladšímu patnácti 
let.

Vyhoštění

Soud může uložit pachateli, který není občanem 
České republiky, trest vyhoštění z území České re-
publiky, a to jako trest samostatný nebo i vedle 
jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo 
majetku, anebo jiný obecný zájem; jako samostat-
ný trest může být trest vyhoštění uložen, jestliže 
vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného 
trestného činu a osobě a poměrům pachatele 
uložení jiného trestu není třeba (§ 80 odst. 1 tr. 
zák.). 
S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného 
trestného činu, možnostem nápravy a poměrům 
pachatele a ke stupni ohrožení bezpečnosti lidí, 
majetku nebo jiného obecného zájmu může soud 
uložit trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku 
do deseti let, anebo na dobu neurčitou (§ 80 odst. 
2 tr. zák.).
Odsouzený pachatel může být, hrozí-li obava, 
že odsouzený se bude skrývat nebo jinak mařit 
výkon trestu vyhoštění, umístěn do vyhošťovací 
vazby (§ 350 písm. c) tr. řádu). Jakmile nabyde 
právní moci rozsudek, kterým byl uložen trest vy-
hoštění, předseda senátu zašle nařízení výkonu 
trestu Policii České republiky a vyzve zároveň 
odsouzeného, aby z České republiky neprodleně 
vycestoval (§ 350 písm. b) odst. 1 tr. řádu).
Správní vyhoštění je upraveno v § 118 až § 123a) 
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.
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Další významné faktory

Trestní právo zná rovněž institut nepřekažení 
trestného činu (§ 367 tr. zák.). Každý, kdo se 
hodnověrným způsobem dozví o tom, že jiný 
připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené 
výroby a jiného nakládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a s jedy (§ 283) a spáchání nebo 
dokončení takového trestného činu nepřekazí, 
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 
Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trest-
ný, nemohl-li trestný čin překazit bez značných 
nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou 
uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné 
závažné újmy nebo trestního stíhání.
Trestnou je rovněž spolupráce s pachatelem – ta 
může charakterizována těmito faktory: ve spo-
lupachatelství (§ 23 tr. zák.), organizátor (§ 24 
odst. 1 písm. a) tr. zák.), návodce (§ 24 odst. 1 
písm. b) tr. zák.) a pomocník (§ 24 odst. 1 písm. 
c) tr. zák.). Spolupachatel, organizátor, návodce 
a pomocník jsou z hlediska právního odpovědni 
stejně, jako pachatel.
Při účasti na drogové trestné činnosti může pach-
atel vystavit riziku nejen sebe, ale i členy své rod-
iny. Zejména v případech, kdy se odmítne podílet 
na nějaké formě trestné činnosti, může na něj být 
činěn ze strany ostatních pachatelů činěn nátlak, 
a to buď přímo, nebo práce přes členy jeho rod-
iny. Takovému nátlaku se velmi obtížně čelí. Trest-
ně právní systém (Policie České republiky a soud) 
disponují takovými právními instrumenty, které 
mohou v případě potřeby zajistit ochranu a bez-
pečí nejen pachateli (např. institut spolupracující 
obviněný), ale i jeho rodinným příslušníkům.
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Prevence drogové kriminality

Co můžeme proti drogám udělat sami? (tedy my 
Vietnamci)
• Sledovat varovné signály u dětí a svých blíz-

kých (bezdůvodná změna chování, tajnůst-
kářství, nápadný příjem peněz nebo naopak 
nedostatek peněz, podrážděnost, neklid, 
nápadný smutek a další obdobné projevy).

• Seznamovat se s tím, co závislost na drogách 
může způsobit, a jak jí účinně čelit. Znát 
zejména rizika, která užívání drog přináší –  
a to včetně rizika trvalého poškození zdraví 
nebo rizika smrti.

• Vést děti ke zdravému životnímu stylu – 
života bez drog. Pěstovat v dětech pocit, že 
neužívat drogy je to správné, a že Ti, kteří 
drogy neužívají, tak jsou „in“.

• Chránit děti a mládež před drogou – 
nahlašováním jejich prodejců, výrobců či 
pěstitelů policii ČR a dalším – Městská či 
obecní policie, státní zastupitelství.

• Podporujte u svých dětí zdravý životní styl, 
jako například aktivní zájmovou činnost, 
sport, umění, rozvíjení koníčků. Odmítání 
alkoholu a cigaret a samozřejmě užívání 
jakýchkoliv drog.

• Chovejme  se a dávejme dětem a mládeži 
takové vzory, aby braní drog nebylo vnímá-
no jako žádoucí, ale ani jako neutrální forma 

chování. Nechť si osvojí postoj, že rizikové 
chování je nežádoucí.

• Věnovat se dětem – povídat si s nimi o tom, 
jak jim jde škola, znát alespoň ty „nejlepší“ 
kamarády, vědět, kam děti po škole chodí. 
Hrát si s dětmi přiměřeně k jejich věku – snažit 
se najít si dětmi společnou náplň času třeba  
o víkendech.

V čem nám kdo pomůže?
Ve škole je možné svěřit se, či poradit se se škol-
ním metodikem prevence, nebo pokud ve škole 
je, tak s psychologem. Rovněž je možné a účel-
né navštívit PPP (pedagogicko – psychologickou 
poradnu). V případě, že rodiče mají podezření, 
že jejich děti užívají drogy, mohou se obrátit  
i na síť nestátních organizací v oboru adiktolo-
gie – sekce primární prevence, harm reduction, 
terapeutických komunit, intenzivní ambulantní  
a následné péče, drogových služeb ve vězení  
a právní poradna (podrobnější kontakty lze 
nalézt na www. asociace.org/kontakty.html).
Jinak samozřejmě je možné se obrátit i na 
zdravotnické zařízení, které může zabezpečit de-
toxikaci intoxikovaného. Další pomoc lze nalézt 
u praktických lékařů, kteří dovedou v případě 
potřeby nasměrovat rodiče směrem k pomáha-
jící profesi.
Společnost aktivně spoluvytváří podpůrné  
a pečující prostředí, jako například nabízí spe-

PREVENCE DROGOVÉ KRIMINALITY, MOŽNOSTI 
A ZPŮSOBY NAHLAŠOVÁNÍ, SPOLUPRÁCE S PČR
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cializovanou péči v případě potřeby a znalost 
kontaktů pro eventuální krizové situace.

Ochrání mne Policie před pachateli drogové 
kriminality?
Ano, policie má dostatečné právní nástroje, aby 
ochránila osobu, které by mohlo hrozit nebez-
pečí. Tyto nástroje jsou uvedeny jak v trestním 
řádu, tak i ve zvláštním zákoně, který se zabývá 
ochranou svědků.

Co je to anonymní linka, anonymní policejní 
e-mail? Nezjistí někdo, že jsem to byl já, kdo 
nahlásil várnu pervitinu? 
Ke komunikaci s policií může sloužit něko-
lik způsobů. Samozřejmě, vždy můžete využít 
tísňovou linku na Policii České republiky (158) 
nebo na městskou policii (156). Podezření ze 
spáchání trestného činu lze nahlásit osobně 
na kteroukoli služebnu Policie České republiky; 
oznámení lze rovněž učinit státnímu zástupci. 
Každá služebna Policie České republiky je povinna 
taková oznámení přijmout.
Rovněž lze například využít telefonu na Národ-
ní protidrogovou centrálu: 974 836 510 či mail: 
npdc@mvcr.cz. V případě, že využijete telefonní 
kontakt nebo mail, policie nadále nebude pátrat 
po Vaší totožnosti.
Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu 
se provádí ústně do protokolu. Již v této fázi, lze 
požádat policii o utajení totožnosti a případně i 
podoby svědka. Tento postu podle § 55 odst. 2 tr. 
řádu je oprávněný pouze tehdy, pokud nasvědču-
jí zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě 
jemu blízké v souvislosti s podáním svědectví zře-
jmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí 
porušení jejich základních práv, a nelze-li ochranu 
svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem.

Mohu Policii ČR důvěřovat?
Samozřejmě, policii lze důvěřovat. Všechny infor-
mace, které jí sdělíte o podezření z trestné činno-
sti, jsou důvěrné a policie je prověřuje. V případě, 
kdy dojde k obvinění podezřelé osoby, máte po-
vinnost vypovídat jako svědek. 

Varovné signály užívání drog
Na podezření, že někdo z Vašeho okolí by mohl 
mít problémy s drogami, mohou upozornit tyto 
skutečnosti:
• Změna chování, kolísání nálad od aktivní či-

norodosti k naprosté apatii; tajnůstkářství, 
agresivita bez zjevné příčiny, podrážděnost, 
nervozita

• Ztráta zájmů, o které člověk dříve zájem jevil, 
a ve kterých nacházel zalíbení; jejich zásadní 
změna bez zjevných příčin.

• Ztráta zájmu v oblasti péče o sebe nebo druhé 
– zhoršení nebo ztráta péče o svůj zevnějšek, 
zhoršení stravovacích a hygienických návyků.

• Zhoršení prospěchu ve škole bez zjevné 
příčiny; náhlé absence v zájmových kroužcích 
nebo ve škole, které neumí dotyčný vysvětlit; 
záškoláctví.

• Proklamování, obdiv nebo ztotožňování se 
s tzv. „drogovou“ kulturou; obdiv a obhajoba 
užívání drog.

• Nález drog nebo „drogového nadobíčka“. Ze-
jména použité nebo sterilní injekční stříkačky, 
škrtidlo, lžička, „psaníčka“ či sáčky s drogami.

• Pozdní příchody domů v rozporu s doho-
du učiněnou s rodiči, odchody bez bližšího 
vysvětlení na delší dobu nebo útěky z do-
mova.      
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• Spolupracovat s Policí ČR je možné v několika 
oblastech – prevence kriminality a vzdělávání 
v právní oblasti. Úkolem Policie České repub-
liky je nejen odhalování a vyšetřování trest-
né činnosti, ale rovněž je gestorem prevence 
kriminality, tedy i drogové kriminality.

Předcházení trestné činnost se zabývá především: 
• služba pořádkové policie,
• služby cizinecké policie,
• dopravní policie a
• služby kriminální policie a vyšetřování.

Činnost Policie ČR při předcházení trestné činnos-
ti koordinují pověření policisté a zaměstnanci pol-
icie.  Také v oblasti prevence a potírání drog jsou 
určeni speciálně vyškolení policisté.
Národní protidrogová centrála (útvar s působnos-
tí na celém území České republiky) v současné 
době plní především tyto úkoly v oblasti prevence 
a potíráni drogové kriminality: realizuje preven-
tivní projekty, které používají v rámci primární 
prevence policisté (např. Malá policejní akade-
mie, Právo pro každého, Dětská práva – vím, co 
smím?, Průvodce dětského svědka v trestním 
řízení, Ne-bezpečný věk apod.). Některé z těchto 
projektů vznikly vlastní iniciativou policistů ať již 
z preventivně informačních skupin nebo jiných 
útvarů. 
Většina projektů je cíleně zaměřena na školní 
mládež a do školských zařízení. Mnohé z nich 
vyžadují vzájemnou spolupráci a podíl na real-
izaci a to nejen umožněním aktivního působení 
policistů ve škole, ale i přesahem do standardních 
vyučovacích hodin.
V optimálním případě by škola, zastoupená 
v této oblasti školním metodikem prevence 
měla být v kontaktu s preventistou na daném 

teritoriu. Společně by pak měli jasně specifiko-
vat rizikové chování, které se na škole vyskytu-
je. (výborná, velmi důležitá informace , aby děti 
a mládež (i vietnamská) věděli, že se mohou na 
tyto osoby také přímo v bezpečí škol a školských 
zařízení se svými starostmi i podezřeními obrátit 
a konzultovat je)
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Žijete v České republice a nevíte, co se stane 
s vaším dítětem, jestliže se nacházíte v situaci, 
kdy o ně nemůžete sami pečovat? 
Nemůžete se z důvodů závažné nemoci starat o 
své dítě a v ČR není nikdo, kdo by mohl o vaše 
dítě pečovat? Dostali jste se do konfliktu se záko-
nem a musíte nastoupit výkon trestu? Odjeli jste 
do Vietnamu a ponechali nezletilé dítě v samot-
né v ČR? Svěřili jste svoje dítě do péče jiné os-
oby, která však již o něj nemůže pečovat? Nez-
vládáte výchovu dítěte a nevíte si rady? Vaše dítě 
neprospívá ve škole? Vaše dítě nechodí školy? 
Vaše dítě páchá trestnou činnost? Vaše dítě užívá 
omamné a návykové látky? Je vaše dítě týráno, 
zneužíváno či obchodováno?
Výše uvedené situace, ale ještě i mnohé další 
okolnosti, bývají důvodem, pro který se může 
Česká republika začít starat o vaše dítě i vaši rod-
inu. Na základě platných zákonů v ČR je stát po-
vinen poskytnout odpovídající péči nezletilému 
dítěti v souladu s jeho nejlepšími zájmy.  / Úmlu-
va o právech dítěte, Listina práv a svobod, Zákon 
o rodině, Zákon o sociálně právní ochraně dítěte, 
Zákon o výkonu ústavní a ochranné výchovy 
apod./

Orgány státní správy, které poskytují pomoc ne-
zletilým osobám, případně jejich rodinám.
1/ Policie České republiky
2/ Orgán sociálně právní ochrany dítěte

3/ Úřad pro mezinárodně právní ochranu dítěte
4/ Krajské a obvodní soudy 

Státní organizace pracující s nezletilými klienty  
a jejich rodinami
1/ Zařízení pro děti – cizince
2/ Pedagogicko – psychologické poradny
3/ Střediska výchovné péče
4/Pedopsychiatrické ambulance
5/ Dětské domovy a výchovné ústavy
6/ Zdravotnická zařízení poskytující akutní péči
7/ Zařízení okamžité pomoci 
Dále v ČR pracují nestátní, neziskové organizace, 
které poskytují specializované druhy pomoci 
dětem a jejich rodinám v nejrůznějších situacích. 

Jaký je postup státních orgánů při zjištění, že se 
nezletilé dítě – cizinec nachází na území České 
republiky bez doprovodu či bez možnosti další 
péče rodičů či jiných zákonných zástupců?
1/ Situaci zjistí Policie ČR např. při náhodné kon-
trole. Prověří totožnost dítěte a ověří, zda klient 
není v celostátním či mezinárodním pátrání. 
Jestliže dítě udá jména svých rodičů a adresu by-
dliště, na které se se svými rodiči zdržuje, policie 
dítě předá rodině. Pokud nezjistí osobu, která je 
za výchovu dítěte odpovědná, vše oznámí míst-
ně příslušnému Orgánu sociálně právní ochrany 
dítěte /OSPOD/.
2/ Sociální pracovnice OSPOD ověří, zda v ČR ne-

PÉČE O DĚTI CIZINCE V ČR
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existuje osoba odpovědná za výchovu a začne 
řešit situaci dítěte. Pokud není možné dítě pře-
dat do péče rodičů či jiných blízkých osob, podá 
sociální pracovnice obvodnímu soudu návrh na 
předběžné opatření, kterým je dítě umístěno do 
zařízení ústavní výchovy. V případě dítěte – ciz-
ince s jazykovou barierou je takové dítě umístě-
no do Zařízení pro děti – cizince v Praze. Pokud 
dítě dlouhodobě pobývá na území ČR, navštěvuje 
české školy a plynule hovoří a zcela rozumí česky, 
pak bývá umístěno do zařízení pro výkon ústavní 
výchovy společně s českými dětmi.
3/ Zařízení, do kterého je dítě rozhodnutím soudu 
umístěno, řeší společně se sociální pracovnicí OS-
POD celou situaci, tak aby byl plně respektován 
nejlepší zájem dítěte. Hledají pomoc v nejbližší 
rodině, podporují žádoucí kontakty dítěte, zajišťu-
jí vzdělávání na úrovni základní popřípadě střední 
školy.  Dítě přichází zpravidla nejdříve do diagnos-
tického ústavu, kde je odbornými pracovníky pro-
vedena komplexní diagnostika klienta. Po dvou 
měsících pobytu pedagogická rada doporučí další 
postup při práci s dítětem a ve spolupráci s OS-
POD dítě přechází do vhodného následného 
zařízení (dětský domov, výchovný ústav) nebo do 
péče jiné osoby.
4/ Situace dítěte a jeho rodiny je stále sledová-
na sociálními pracovníky OSPOD, jsou vyhodno-
covány nové skutečnosti a v případě pominutí 
důvodů odloučení od rodičů, je dítě navráceno 
zpět do rodiny.

Dítě má problémy ve škole, neprospívá, zaned-
bává výuku, nechodí do školy, má konflikty se 
spolužáky, projevuje se nevhodným chováním, 
porušuje školní řád. Rodina výchovně selhává, 
dítě inklinuje k trestné činnosti, zneužívá návyko-
vé látky, stýká se s nevhodnými lidmi apod.
1/ Situaci v počátku řeší škola, zpravidla za po-
moci svého výchovného poradce a školního psy-
chologa.
2/ Pokud problémy přetrvávají, obrátí se škola  
o pomoc na OSPOD, který se snaží ve spolupráci 
s rodinou a školou hledat řešení.
3/ Je-li potřeba intervence dalších odborníků, 
doporučí OSPOD ve spolupráci se školou a rodiči 
další specializovanou péči, např. pedagogicko 
psychologické poradny, střediska výchovné péče, 
pedopsychiatrické ambulance, pediatrické am-
bulance, zdravotnická zařízení eventuálně péči 
nestátních neziskových organizací dle potřeb 
dítěte.
4/ Jestliže selhala opatření ambulantní péče, 
podává sociální pracovnice OSPOD návrh na před-
běžné opatření soudu nebo na nařízení ústavní 
výchovy. Ta pak probíhá v zařízeních ústavní 
výchovy tak, jak je popsáno výše.

Je vaše dítě zneužíváno, šikanováno, týráno či 
obchodováno?
1/ V tomto případě je nutné vyhledat okamžitou 
pomoc. Podle závažnosti situace je nutné se obrá-
tit na Polici ČR, OSPOD, odborné pracovníky ve 
zdravotnictví či ve školství / výchovný poradce ve 
škole, pediatr, pedopsychiatr, jiný odborný lékař, 
psychiatrická léčebna, středisko výchovné péče, 
peagogicko psychologická poradna apod./ nestát-
ní neziskové organizace / např. Linka důvěry, 
Bílý kruh bezpečí, Dětské krizové centrum, Linka 
bezpečí dětí a mládeže, Fond ohrožených dětí, 
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Drogová poradna o.s. Sananim, Prev – centrum,  
Růžová linka apod./ 
2/ Odborný pracovník vyhodnotí situaci a navrhne 
další postup práce s dítětem.
3/ Vyžadují-li to okolnosti případu, podává so-
ciální pracovnice OSPOD návrh na předběžné 
opatření soudu a dítě je umístěno da zařízení 
ústavní výchovy, tak jak je uvedeno výše.

Může zákonný zástupce dítěte sám požádat  
o pomoc při řešení situace svého dítěte?
Rodič či jiná osoba pečující o dítě má možnost 
kdykoliv se obrátit na jakékoliv výše uvedené pra-
coviště a požádat o pomoc při řešení svého prob-
lému. 

Jaké je postavení Zařízení pro děti – cizince v sys-
tému pomoci dětem s problémy?
Zařízení pro děti – cizince je státní organi-
zace řízená Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy a pracující v systému institucionální 
výchovy.
Zařízení pro děti – cizince přijímá do své péče děti 
s cizí státní příslušností, které se ocitly na území 
ČR bez doprovodu rodičů či jiných osob zod-
povědných za jejich výchovu. Děti, jejichž rodiče 
se nacházejí ve výkonu trestu nebo ve vazeb-
ní věznici a na území ČR není žádná jiná osoba, 
která by mohla o ně pečovat. Děti, které samy 
páchají trestnou činnost. Děti, které jsou výcho-
vně nezvladatelné. Děti, u kterých nebyly účin-
né jiné formy ambulantní pomoci. Děti týrané, 
zneužívané a obchodované.
Zařízení pro děti – cizince přijímá děti pouze 
na základě rozhodnutí soudu. / soudní rozhod-
nutí o předběžném opatření, soudní rozhodnutí  
o ústavní výchově, soudní rozhodnutí o ochranné 
výchově/.

Zařízení pro děti – cizince přijímá děti k tzv. do-
brovolnému diagnostickému pobytu. Jedná se  
o jedinou formu pobytu v Zařízení pro děti – ciz-
ince, která nemusí být podložena rozhodnutím 
soudu. Dítě je přijato na základě smlouvy mezi 
zařízením, rodičem a dítětem k dvouměsíčnímu 
dobrovolnému pobytu. Po tuto dobu je realizová-
na komplexní diagnostika klienta / psychologická, 
speciálně pedagogická, školská, zdravotní a so-
ciálně právní/. Po ukončení pobytu se dítě vrací 
do péče rodičů a zařízení doporučuje další formy 
práce s dítětem.
Zařízení pro děti – cizince přijímá děti ve věku od 
3 – 18 let.
Zařízení pro děti – cizince poskytuje dětem plné 
přímé zaopatření, tzn., že o dítě pečuje 24 hodin 
denně, poskytuje mu stravu, ošacení, ubytování, 
zájmové aktivity a vzdělávání.
Zařízení pro děti – cizince plně respektuje etnické 
a náboženské odlišnosti jednotlivých klientů.
Zařízení pro děti – cizince spolupracuje s rodiči 
dítěte, jeho dalšími blízkými osobami a ve spo-
lupráci s dalšími odborníky jedná vždy v zájmu 
dítěte.
Zařízení pro děti – cizince spolupracuje se všemi 
dalšími zařízeními ústavní a ochranné výchovy  
a dle potřeb dítěte může klienta – cizince umístit 
do dětského domova pro české děti.
Zařízení pro děti – cizince hledá podle potřeb 
a zájmu dítěte nejvhodnější možnosti dalšího 
vzdělávání na českých školách.
Zařízení pro děti – cizince vyměřuje rodičům 
dítěte, které je umístěné k diagnostickému po-
bytu poplatek za ubytování a stravu dítěte, jehož 
výše se odvíjí od věku umístěného dítěte.
Zařízení pro děti – cizince poskytuje v rámci svého 
Střediska výchovné péče další bezplatné ambu-
lantní služby – psychologické, speciálně peda-
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gogické, terapeutické. Tyto služby jsou posky-
továny klientům na žádost rodičů, pedagogů škol, 
zdravotnických zařízení, soudů nebo dětí samot-
ných.  
Zařízení pro děti – cizince pečuje o děti bez 
rodičů, které se soustavně studiem středních 
nebo vysokých škol připravují na povolání.
Zařízení pro děti – cizince připravuje své klienty 
na odchod ze zařízení, pomáhá jim při hledání 
zaměstnání a ubytování.
Zařízení pro děti – cizince poskytuje odborné 
poradenství a metodické vedení školským pra-
covištím, v jejichž zájmu je dítě – cizinec.
V Zařízení pro děti – cizince pracují odborníci  
/ speciální pedagogové, psychologové, terapeuti, 
sociální pracovníci, učitelé/, kteří jsou připraveni 
vašemu dítěti pomoci.
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• Pěstovat konopí či lysohlávky či jiné omamné a psychotropní látky; vyrábět 
jakékoli jiné omamné či psychotropní látky (nelegální drogy) je spáchání trest-
ného činu. Stejně tak je trestné tyto látky prodávat, dávat, půjčovat, přecho-
vávat pro druhého či jakkoli jinak s nimi nakládat.    
 

• Držet drogy pro vlastní potřebu v malém množství je vždy přestupkem. Držet dro-
gy pro vlastní potřebu v množství větším než malém je trestným činem. 
 

• Pokud je trestně stíhána osoba, která není občanem České republiky – cizinec – je 
vždy zvýšené riziko, že na pachatele bude již v přípravném řízení uvalena vazba. 
        

• Pokud je trestně stíhán cizinec, může být, pokud to mezinárodní smlouva 
umožňuje, vydán k výkonu trestu odnětí svobody do státu, jehož je státním 
příslušníkem.        
 

• Současně může soud při odsuzujícím rozsudku, pokud to uzná za vhodné a účel-
né, uložit trest vyhoštění. Každý trest, o kterém soud rozhodne je zapsán do re-
jstříku trestu. Opis z rejstříku trestu vždy nese tyto informace.    
 

• V případě uvalení vazby nebo odsouzení k trestu vězení je člověk vytržen ze svého 
rodinného a přátelského prostředí, což může přinést sociální propad jedince  
a vždy významnou psychickou zátěž.
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AUTOŘI ODBORNÝCH ČLÁNKŮ

Mgr. Jaroslav Šejvl

Je odborným asistentem a pedagogem Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, kde se zabývá právní prob-
lematikou užívání návykových látek; současně působí jako člen trestního senátu Městského soudu v Praze.

 

Mgr. Zuzana Vučková
 
Ředitelka Zařízení pro děti- cizince, Radlická 30, 150 00 Praha 5. 
Státní příspěvková organizace MŠMT zajištující péči o děti- cizince nacházející se na území České republiky 
bez doprovodu rodičů.
 
 

PaedDr. Jiří Pilař
 
Úřad Městské části Praha 9 a Středisko výchovné péče Praha
Speciální pedagog a terapeut ve školských výchovných zařízeních. Řídil Českou školní inspekci v Praze, 
odbor na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a dlouhodobě se zabývá prevencí rizikového cho-
vání dětí a mládeže. Rovněž několik let pracoval v humanitárních střediscích s oběťmi válečného konfliktu 
v Bosně a Chorvatsku. Nyní řídí v Praze 9 projekt Evropské unie.

překlad: Mgr. Chau Lan Duong Thi
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PROTIDROGOVÁ KAMPAŇ VIETNAMSKÉ KOMUNITY  
V ÚSTÍ NAD LABEM DNE 25.3.2013
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PROTIDROGOVÁ KAMPAŇ VIETNAMSKÉ KOMUNITY  
V CHEBU DNE 23.4.2013
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CELOSTÁTNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ VIETNAMSKÉ MLÁDEŽE 
DNE 12.5.2013
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DROGÁM
STOP

Kampaň probíhá v rámci projektu zaměřeného
na prevenci drogové kriminality v příhraničí

financovaného ministerstvem vnitra.

Anonymní nahlašovací linka:
+420 603 191 364
hoptac@npdc.czSTOP

DROGÁM

Pomozte nám
zbavit se drogové
kriminality - škodí nám!

• jednosměrná anonymní komunikace

• každou informací se budeme nestranně zabývat

• akceptujeme vietnamštinu, češtinu, angličtinu, němčinu a francouzštinu

www.cvs-praha.cz


