
Metodika vyšetřování drogových trestných činů 

 

Resumé 

Tématem mé diplomové práce je metodika vyšetřování drogové trestné činnosti. Toto 

téma jsem si zvolil z toho důvodu, že se o problematiku drogové kriminality a jevů, které s ní 

souvisí, zajímám již delší dobu.  

Jako příslušník Policie České republiky mám v oblasti vyšetřování drogové trestné 

činnosti mnoho praktických zkušeností a rozhodl jsem se, že svou diplomovou práci zaměřím 

zejména na problematiku vyšetřování závažné organizované a mezinárodní drogové trestné 

činnosti. 

Svou diplomovou práci jsem rozdělil do dvou hlavních částí. V obecné části jsem se 

pokusil poskytnout obecnou charakteristiku drogové kriminality, historie zneužívání drog, 

příčin tohoto jevu, včetně některých specifik drogové trestné činnosti. 

Druhá kapitola mé práce je zaměřena na poskytnutí podrobných informací o 

jednotlivých typech nejčastěji zneužívaných drog, o jejich historii, účincích i způsobech 

aplikace. 

Důležitou součástí mé práce je i další kapitola, která se věnuje právní úpravě 

drogových trestných činu a přestupků v České republice. Na tomto místě jsem se rovněž 

pokusil poukázat na některé aplikační problémy a navrhnout způsoby jejich řešení. 

Nosným tématem čtvrté kapitoly jsou obecné principy tvorby metodiky vyšetřování 

jednotlivých druhů trestných činů. Na tomto místě popisuji základní komponenty metodik 

jednotlivých druhů trestných činů a věnuji se doporučeným postupům při jejich tvorbě. 

Zdůrazněn je rovněž přínos metodik vyšetřování při praktické činnosti, zejména v počátku 

vyšetřování nebo v případech, kdy orgány činné v trestním řízení nedisponují dostatkem 

relevantních informací.  

Druhá část mé práce je označena jako zvláštní část a při jejím zpracování jsem 

vycházel zejména ze zkušeností, které jsem jako policista získal během své praxe při 

vyšetřování závažné drogové trestné činnosti. Zaměřil jsem se zejména na některá specifika 

vyšetřování trestných činů souvisejících s nelegální výrobou metamfetaminu, pěstováním 

konopí a dovozem heroinu do České republiky. Vycházel jsem ze zažité obecné struktury 

metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů, přičemž jsem některé komponenty 



modifikoval tak, aby vhodně odrážely zvláštnosti jednotlivých druhů drogových trestných 

činů.  

Pro zvýšení přehlednosti a názornosti jsem do své práce rovněž zařadil několik grafů a 

obrazovou přílohu, která obsahuje fotografie související s textem práce. 

Při zpracování své diplomové práce jsem se snažil využívat logické metody, jakými 

jsou zejména analýza materiálů, ze kterých jsem při své práci čerpal, ale také dedukce či 

syntéza získaných poznatků. 

 


