
Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je metodika vyšetřování drogové kriminality. Důvodů, 

proč jsem si vybral právě toto téma, je hned několik. Problematika drog, drogové kriminality, 

závislosti na drogách i nelegálního obchodu s drogami se postupem času stala globálním 

celosvětovým problémem, který zasahuje do mnoha oblastí lidského života, a proto je třeba na 

něj neustále upozorňovat.  

Právě tato skutečnost, společně s dalšími důvody, jakým je např. má osobní spojitost s 

drogovou problematikou (několikaleté zapojení do programu zaměřeného na primární 

prevenci drog na středních školách), mě vedly k výběru tohoto tématu. 

Má práce je rozdělena do šesti částí. V prvních dvou částech vymezuji obecné pojmy 

spojené s drogovou problematikou a provádím rozdělení drog do skupin, dle vybraných 

kritérií. Pro lepší orientaci v problematice uvádím nejznámější zástupce jednotlivých druhů 

drog i s popisem jejich účinků na organismus člověka. 

  Ve třetí části mé diplomové práce se zaměřuji na trestněprávní postih drogových 

trestných činů a historický vývoj právní úpravy s tímto problémem spojený. Hlubší rozbor 

věnuji v této části zákonu č. 140/1961 Sb., trestnímu zákonu, a dále aktuálnímu předpisu 

upravujícímu postih drogových trestných činů, zákonu č. 40/2009 Sb., trestnímu zákoníku. 

 Čtvrtá část diplomové práce je věnována nejdůležitější části tohoto tématu – metodiku 

vyšetřování drogové kriminality. Vzhledem ke značnému rozsahu tohoto tématu jsem 

nerozebíral jednotlivé aspekty stejně podrobně a rozhodl jsem se zaměřit pouze na vybrané 

části, jež jsem podrobil důkladnějšímu rozboru. Větší prostor jsem tak věnoval domovní 

prohlídce, prohlídce jiných prostor a pozemků a výslechům. 

 V páté části této práce uvádím příklad z praxe, dle trestního spisu, ke kterému jsem 

získal přístup. Uvedení tohoto příkladu napomáhá, dle mého názoru, lepšímu pochopení 

teoretické části a zároveň mi dovolí alespoň částečně porovnat teorii s praxí.  

Závěrečná část je určena stručnému nastínění drogové prevence, a to zvláště prevence 

primární, neboť prevence drogových závislostí je velmi důležitý nástroj v boji proti drogové 

kriminalitě. 


