
Shrnutí

Jak již samotný název této rigorózní práce napovídá, není cílem autora komplexně vymezit, 

popsat a zhodnotit trestněprávní úpravu problematiku drogových trestných činů, avšak zaměřit se 

zejména na některé problémy z aplikační praxe, se kterými se potýkají orgány činné v trestním 

řízení, obhájci a další osoby při jejich právní aplikaci na jednotlivé skutky.  

Ačkoliv  jsou  stěžejním  bodem  této  práce  zejména  aplikační  problémy  vznikající  u 

drogových trestných činů, jsou v úvodní části této práce rozebírány i otázky vývoje právní úpravy, a 

to jak na úrovni národní, tak i mezinárodní, neboť ten je nejen důležitý pro pochopení souvislostí a 

aktuální situace v této problematice, ale rovněž může mít značný vliv na vývoj právní úpravy de 

lege ferenda. Bezpochyby nedílnou součástí této práce musí být i pojednání o mezinárodní právní 

úpravě, ve které se autor zaměřuje zejména na závazky přijaté Českou republikou. Následně jsou již 

rozebírány  jednotlivé  skutkové  podstaty  trestných  činů,  jejich  znaky  a  výklad  jednotlivých 

ustanovení tr. zákoníku týkajících se drogových trestných činů. 

Po  tomto  teoretickém základu  drogových  trestných  činů  se  autor  již  zabývá  vybranými 

otázkami, s jejichž nejasným či problematickým výkladem se v praxi setkal. Prvním z problémů, o 

kterém je  v  této  práci  pojednáno je  postih  bagatelního  množství  drogy u  jednání  popsaného v 

ustanovení § 283 tr. zákoníku. Autor na tomto místě poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, 

které  shledává  přelomovým.  Součástí  této  kapitoly  nazvané  Problematika  postihu  bagatelního 

množství  drogy  je  i  dosud  nejednoznačně  řešená  otázka  tzv.  drogového  mixu,  tedy  postihu 

pachatelů, kteří neoprávněně nakládají s více druhy drog.

 Další kapitolou a zároveň jedním z nejvíce diskutovaných problémů drogových trestných 

činů v současné době, je výklad zákonných znaků drogových trestných činů vymezujících jejich 

rozsah. Tr. zákoník ve svých ustanoveních upravujících drogové trestné činy užívá pojmy množství 

větší než malé, větší rozsah, značný rozsah a velký rozsah aniž by však tyto pojmy definoval. Tento 

úkol  byl  tedy  svěřen  orgánům  činným  v  trestním  řízení  a  především  pak  soudům,  potažmo 

Nejvyššímu soudu ČR. Jakým způsobem se s tímto nesnadným úkolem vypořádaly,  je obsahem 

kapitoly 7. Vliv kvantity a kvality množství drogy na právní kvalifikaci.

Posledním tématem této práce se stala problematika držení prekursorů, resp. látek, které je 

obsahují.  Důvodem, proč se právě toto téma stává jedním z předmětů této  práce,  jsou rozdílné 

právní názory na posouzení tohoto jednání.



Abstrakt

Tato práce se zabývá právní úpravou drogových trestných činů a poukazuje na vybrané problémy 

aplikační praxe, se kterými se potýkají orgány činné v trestním řízení, obhájci a další osoby při 

jejich právní aplikaci na jednotlivé skutky. 
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