
Shrnutí v českém jazyce 

Název práce: Vývoj právní úpravy tzv. drogových trestných činů 

Práce analyzuje současnou trestněprávní legislativu v oblasti drogových trestných činů, 

komparuje ji s dříve účinným kodexem a dále vytyčuje nejasnosti provázející výklad 

některých souvisejících zákonných pojmů. Zvýšená pozornost je věnována legislativním 

změnám, ke kterým došlo v uplynulých pěti letech a které podstatně ovlivnily současný stav i 

budoucí vývoj předmětné právní úpravy. Autorka se zaměřuje především na problematické 

otázky a sporné momenty související s probíraným tématem. Ve snaze poskytnout čtenáři 

komplexní náhled na dotčené téma je výklad doplněn o názory autorů z řad akademické obce 

a odborné veřejnosti. Důraz je kladen na aplikační praxi zejména Nejvyššího soudu, jež hraje 

při výkladu zákona klíčovou roli. Vedle v současnosti aplikovatelných rozhodnutí je mnohdy 

citována i tzv. „překonaná“ judikatura. Ta dle názoru autorky napomáhá pochopení 

současného stavu, neboť seznamuje čtenáře s mnohdy překotným interpretačním vývojem 

dané problematiky. 

Práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole je čtenář uveden do problematiky 

návykových látek a seznámen s později užívaným pojmoslovím. Druhá kapitola pojednává o 

právní úpravě v oblasti OPL v mezinárodním, evropském a zejména českém kontextu. 

Pozornost je věnována trestněprávní úpravě drogové delikvence v právním řádu České 

republiky, a to jak současně platnému stavu, založenému především trestním zákoníkem, tak i 

úpravě předchozí, obsažené v trestním zákoně. V menším rozsahu je pojednáno o vnitrostátní 

právní úpravě mimotrestního charakteru. Třetí kapitola poskytuje vhled do problematiky 

množství a rozsahu drogy, jež v uplynulých letech doznala mnoha podstatných změn. Ačkoli 

je množství drogy významným kvalifikačním kritériem při posuzování závažnosti 

protiprávního jednání, není obsah pojmů „množství větší než malé“, „velký rozsah“, „větší 

rozsah“ či „značný rozsah“ posuzován orgány činnými v trestním řízení zcela jednotně. 

Předposlední kapitola analyzuje vybrané změny drogové legislativy, ke kterým došlo 

v uplynulých pěti letech. Pojednáno je o zásahu Ústavního soudu v roli negativního 

zákonodárce, o legalizaci léčebného konopí a o dalších legislativních změnách provedených v 

dotčeném období. 

 


