
 

Resumé 

 

Tato rigorózní práce se zabývá právními aspekty problematiky trestné činnosti spojené s výrobou a 

distribucí omamných a psychotropních látek a souvisejícími problémy. 

 Úvodní část nastiňuje obecná teoretická východiska předmětné problematiky s akcentem na 

její sociální, zdravotnické a kriminologické aspekty. Jsou prezentovány základní informace týkající se 

závislosti na omamných a psychotropních látkách a naznačeny vzájemné konsekvence drogové 

problematiky a organizovaného zločinu. Následuje vymezení pojmu drogy a jejích účinků na 

organismus lidského jedince. Hmotněprávní úpravou drogové trestné činnosti se zabývá část druhá. V 

ní je nejprve vymezena základní terminologie vztahující se k dané problematice, proveden stručný 

historický exkurs a analýza mezinárodních úmluv zabývajících se bojem s drogovou trestnou činností, 

tedy konkrétně Jednotné úmluvy o omamných látkách, Úmluvy o psychotropních látkách a Úmluvy 

OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Stručně nastíněna je i 

komunitární dimenze předmětného tématu. Z obsahového hlediska lze za stěžejní označit kapitoly III. 

a IV. Část třetí obsahuje poměrně obsáhlý rozbor hmotněprávní úpravy, konkrétně skutkových 

podstat §§ 283 - 287 trestního zákoníku. V jeho rámci je proveden výklad zákonem užívaných, často 

velmi specifických, pojmů a popsány principy množstevního vymezení jednotlivých kvalifikačních 

znaků s důrazem na popis poměrně výrazných změn souvisejících zejména s rozšířením a zpřesněním 

kvantitativních vymezení určujících kvalifikované skutkové podstaty, provedených v souvislosti s 

přijetím nového trestního zákoníku. Snahou autora bylo rovněž nastínit vzájemné vztahové 

souvislosti s předchozí právní úpravou reprezentovanou trestním zákonem a velmi podrobně je 

rozebírána geneze judikatury vztahující se ke zmiňovaným ustanovením. Prostor je věnován i 

specifické a právně dosud nejednoznačné problematice trestní odpovědnosti farmaceutů, kteří 

pachatelům drogové trestné činnosti prodávají léky, z nichž jsou následně vyráběny drogy, zejména 

pervitin.  

 Vybranými procesními instituty, které jsou v převážné míře využívány při odhalování 

kriminality spojené s omamnými a psychotropními látkami se zabývá část třetí. V ní je postupně 

proveden rozbor ustanovení týkajících se odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, 

domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků a operativně pátracích prostředků, tedy 

předstíraného převodu, sledování osob a věcí a použití agenta. Prostor je věnován i otázkám 

převážně procesního charakteru, které s drogovou trestnou činností často úzce souvisí, tedy institutu 

utajeného svědka a problematice policejní provokace. Ke zvolené koncepci práce nutno dodat, že 

zatímco u výše uvedených skutkových podstat trestního zákoníku se autor snažil o  provedení 

podrobného rozboru, detailní analýza vymezených procesních nástrojů nebyla z kapacitních důvodů 

možná a proto byla zachycena spíše jejich specifika právě ve vztahu ke zvolenému tématu. 

V závěru rigorózní práce je provedeno stručné shrnutí, které obsahuje zejména obecné úvahy týkající 

se dané problematiky, učiněné ve vztahu k předchozímu právnímu rozboru.  Následuje české i 

cizojazyčné resumé a seznam použité literatury a judikatury. 


