
Abstrakt 

 

Disertační práce na téma české a polské právní úpravy drogových deliktů se zabývá řízením 

vozidel pod vlivem návykových látek, odpovědností za činy spáchané pod vlivem návykových 

látek, přechováváním drog, pěstováním konopí, výrobou a distribucí drog, nakládáním 

s předměty k výrobě drog a šířením toxikomanie. Cílem práce je přinést kritický pohled na 

aktuální českou právní úpravu drogových deliktů a související problematiky a následně na 

základě srovnání s polskými právními předpisy představit konkrétní návrhy de lege ferenda. 

Práce analyzuje polskou a českou právní úpravu drogových deliktů a přináší srovnání 

skutkových podstat výše uvedených trestných činů a konkrétní případové studie. Práce vychází 

z právních předpisů a judikatury obou zemí, praktických poznatků a také dostupných 

statistických údajů.  

 

Práce se zevrubně věnuje legalizaci drog včetně argumentů pro a proti legalizaci, které zaznívají 

v České republice a v Polsku. Řeší legalizaci konopných drog na příkladu Holandska, USA  

a Uruguaye, a také dostupnost tvrdých drog v rámci substitučních programů v České republice 

a v Polsku. V závěru je de lege ferenda rozvedeno, jakým způsobem by se měl český 

zákonodárce ubírat na cestě od drogové prohibice k legalizaci. Práce vychází vedle literatury 

na téma legalizace z polské zkušenosti s absolutní kriminalizací přechovávání drog.  

 

Mimo výše uvedené se práce zaměřuje na nové syntetické drogy a seznamy zakázaných látek. 

Česká právní úprava dosud s těmito novými syntetickými látkami nepočítá, látky s účinky 

podobnými tradičním drogám jsou se značným zpožděním doplňovány na seznamy zakázaných 

návykových látek a obchod s nimi je postihován jako trestný čin šíření toxikomanie. Inspiraci 

pro legislativní řešení problematiky designer drugs lze čerpat v sousedním Polsku, kde bylo 

zavedeno generické definování nových syntetických látek a nakládání s nimi je trestné v rámci 

ustanovení o výrobě drog, obchodu s drogami atd. V závěru jsou formulovány návrhy de lege 

ferenda na řešení otázky designer drugs.  

 

Určitý prostor je věnován také otázce závislosti na návykových látkách včetně soudem nařízené 

ochranné léčby, dále pak obchodu s léky k výrobě pervitinu a vymezení hraničního množství 

drog pro účely definování množství většího než malého a dalších rozsahů množství drog.  

V rámci pojednání o drogových deliktech jsou řešeny také procesní otázky, které s drogovou 



problematikou úzce souvisí - odposlechy a sledování, předstíraný převod, použití agenta, 

korunní svědek, sledování zásilek, prohlídky obydlí a jiných prostor, osobní prohlídky  

a znalecké posudky. Práce se okrajově zabývá také účinky drog, které se vyskytují na českém 

a polském drogovém trhu.  

 


