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Abstrakt
Drogová prohibice trvá již více než sto let. V poslední dekádě však stále více států přechází od
restriktivní protidrogové politiky k mírnějším formám regulace drog včetně jejich částečné
legalizace. Tato práce se jako první práce v českých podmínkách komplexně zabývá prohibicí
a legalizací drog pohledem práva a ekonomie. Hlavním cílem této práce je analýza vybraných
ekonomických a právních aspektů současné drogové prohibice a případné legalizace. K dosažení
tohoto cíle je využito několik metod, z nichž největší důraz je kladen na poptávkově-nabídkovou
analýzu drogového trhu zpracovanou v ekonomické části práce. Ta umožňuje porozumět, jakým
způsobem ovlivňují tento trh státní zásahy, proč se tyto zásahy mnohdy míjí účinkem, případně
v čem lze spatřovat přínos legalizace drog. Dále jsou v ekonomické části práce představeny
nejzásadnější ekonomické dopady užívání drog a jejich prohibice, následované stručným přehledem
vývoje ekonomického myšlení v této oblasti. Na analýzu ekonomických aspektů navazuje důkladný
rozbor mezinárodní i české právní úpravy ve vztahu k drogám se zřetelem na trestněprávní normy
a popis základních způsobů realizace protidrogové politiky v České republice. Analýza právní
úpravy a protidrogové politiky je doplněna o srovnání hlavních přístupů vybraných zemí světa vůči
drogám. Z tohoto srovnání lze vysledovat celkem čtyři převládající směry protidrogové politiky,
kterými se státy v současnosti ubírají, od extrémně tvrdé represe, přes částečnou dekriminalizaci
vybraných drog, až po progresivní přístup založený na snižování škod v důsledku užívání drog a na
léčbě závislostí. V závěrečné části práce jsou poznatky získané v předchozích částech využity
k nastínění základních výzev, které se objevují v souvislosti s prohibicí a legalizací drog. Celkově
tak tato práce představuje komplexní analýzu všech podstatných ekonomických i právních aspektů
drogové prohibice a legalizace, v čemž také spočívá její největší přínos. Nejdůležitějším závěrem,
který z této analýzy vyplývá je, že prohibice v současné podobě není zcela účinným způsobem, jak
dostat drogy po kontrolu. Příčiny neúspěchu drogové prohibice lze spatřovat v charakteristických
vlastnostech drogového trhu, který nereaguje na státní zásahy očekávaným způsobem. Autor práce
se proto zabývá myšlenkou státní regulace drog jako možným řešením drogové problematiky.
Zároveň však zdůrazňuje důležitost prevence užívání drog a zabývá se možnostmi využití poznatků
behaviorální ekonomie při snižování drogové poptávky.
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