Název práce, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce
Název
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Abstrakt
Hlavním účelem této práce je seznámit čtenáře s českou hmotněprávní úpravou
tzv. drogových trestných činů vymezených v ustanoveních § 283 až § 287 TrZ. V této práci
bude poskytnuta obecná charakteristika jednotlivých relevantních trestných činů, jejich výklad,
jakož i některé pojmy, které jsou s těmito trestnými činy spojeny, a které jsou stále předmětem
diskuzí.
Celkově je práce dělena do šesti částí. První část je věnována objasnění několika
nejzákladnějších pojmů, kterých je v práci dále užíváno a jejichž pochopení je nezbytné pro
pochopení zbytku textu, jakož i účelu některých zákonných ustanovení, která jsou dále řešena.
Druhá část se zaobírá problematikou návykových či omamných a psychotropních látek
jako takových. Tato část poskytuje několikero možných variant členění těchto látek do skupin
a podskupin dle nejrůznějších hledisek. Závěrem jsou zmapovány jednotlivé skupiny
návykových látek s přihlédnutím k jejich charakteristickým psychoaktivním účinkům, toxicitě
či způsobilosti vyvolat u jedince psychickou nebo fyzickou závislost. U každé z jednotlivých
skupin látek jsou rovněž uvedeny jejich nejvýznamnější zástupci.
Ve třetí části je zmapován historický vývoj právní úpravy návykových látek
a drogových trestných činů na našem území, počínaje rakousko-uherskou monarchií, konče
pádem komunistického režimu v listopadu 1989. Kromě české právní úpravy a nastíněných
dobových reálií tato část poskytuje také vývoj mezinárodních úmluv na poli návykových látek
od prvních opiových úmluv až po Úmluvu proti nedovolenému obchodu s omamnými
a psychotropními látkami z roku 1988.
Čtvrtá část poskytuje podrobný rozbor jednotlivých skutkových podstat trestných činů
vymezených v ustanoveních § 283 až § 287 trestního zákoníku. Vypíchnuty jsou v ní některé
neurčité právní pojmy, jejichž výklad stále není úplně sjednocen. V tomto ohledu je poměrně
velká část věnována problematickému pojmu množství drogy větší než malé. Závěr této části
pojednává o administrativně právní úpravě problematiky nakládání s omamnými
a psychotropními látkami.
Pátá část je věnována zmapování portugalské převážně trestní, ale také správní
legislativy na úseku nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Pro

utvoření širšího pohledu na současnou portugalskou legislativu jsou v této části uvedeny rovněž
historické souvislosti a vývoj této legislativy.
Poslední šestá část pak obsahuje porovnání nejvýznamnějších úseků české
a portugalské právní úpravy, jejich zhodnocení a v neposlední řadě také úvahy de lege ferenda
s návrhy potenciálních změn současné české právní úpravy drogových trestných činů.
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