
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek 

Abstrakt 
 Tato práce se zaměřuje na hmotněprávní problematiku trestné činnosti související se 

zneužíváním návykových látek a klade si za cíl poskytnout čtenáři podrobný rozbor skutkových 

podstat trestných činů spolu s rozborem základních pojmů problematiky a aplikací stávající 

soudní judikatury. V rámci této práce je též poskytnut rozbor některých neurčitých pojmů, které 

jsou předmětem neutuchající diskuze právní obce i široké veřejnosti. 

Tuto práci jsem zpracovala se zaměřením na rovinu hmotněprávní s důrazem na drogové 

trestné činy upravené v ustanoveních § 284 až § 287 TZ a dále na vybrané trestné činy z oblasti 

sekundární drogové kriminality, zejména pak na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové 

látky dle ust. § 274 TZ a trestný čin opilství dle ust. § 360 TZ. 

 Práce je členěna celkem do jedenácti kapitol. První kapitola je věnována problematice 

návykových látek z hlediska jejich charakteristiky, dělení do skupin dle jejich vlastností a 

účinků a v jejich rámci jsou uvedeny nejznámější návykové látky. Dále se zaměřuje na 

jednotlivá rizika spojená s jejich užíváním za účelem snadnější orientace čtenáře v navazujícím 

textu práce.  

 Kapitola druhá je zaměřena na vývoj právní úpravy na mezinárodní úrovni se 

zdůrazněním právní normotvorby OSN a Evropské unie. 

 Ve třetí kapitole je věnována pozornost protidrogové politice České republiky s 

zaměřením přihlédnutím k aktuální strategii a akčním plánům. 

 Čtvrtá kapitola obsahuje přehled vývoje právní úpravy drogových trestných činů na 

území České republiky, a to od doby rakousko-uherské monarchie do současnosti. 

 Pátá až desátá kapitola jsou zaměřeny na podrobný rozbor jednotlivých skutkových 

podstat drogových trestných činů upravených v ust. § 283 TZ až 284 TZ za současné aplikace 

ustálené judikatury a pozornost je věnována rovněž neurčitým právním pojmům. V rámci těchto 

kapitol dochází k porovnání stávající právní úpravy s předchozími. 

 Poslední, jedenáctá kapitola je zaměřena na vybrané trestné činy z oblasti sekundární 

drogové kriminality, a to na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 TZ 

a trestného činu opilství dle ust. § 360 TZ. 

 


