Shrnutí
Vybrané druhy kriminality páchané pod vlivem alkoholu a drog
Rigorózní práce pojednává v sedmi kapitolách o vybraných druzích kriminality, pro
něž je typické ovlivnění pachatele alkoholem či jinou návykovou látkou. Autor vymezuje
základní pojmy a dále provádí rozbor skutkových podstat, kriminologických aspektů a
mechanismů působení návykových látek na pachatele těchto vybraných druhů kriminality
(opilství, ohrožení pod vlivem návykové látky, domácí násilí, kriminalita fotbalových
chuligánů, mravnostní kriminalita a opatřovací drogová kriminalita).
V první kapitole se věnuje základním souvisejícím pojmům a pojednává o historii a
vlivu nejčastěji užívaných návykových látek. Druhá kapitola stručně shrnuje vývoj právní
úpravy trestání návykovými látkami ovlivněných pachatelů (zejména pachatelů zaviněně
nepříčetných) na našem území za období od tereziánských reforem trestního práva do
současnosti. Třetí kapitola obsahuje podrobný rozbor trestného činu opilství, včetně
kriminologických aspektů zkoumaných ve světle aktuální judikatury českých soudů. Ve čtvrté
kapitole autor rozebírá institut actio libera in causa v jeho dolózní i kulpózní variantě. Pátá
kapitola se věnuje rozboru skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové
látky s důrazem na využití této skutkové podstaty v praxi u trestných činů v dopravě i při
jiných lidských činnostech. Šestá kapitola se věnuje fenoménu domácího násilí a zkoumá
souvislosti tohoto jevu s alkoholem a jinými návykovými látkami. V sedmé kapitole autor
stručně pojednává o dalších druzích kriminality, pro které je typický vliv návykových látek na
pachatele. V samotném závěru autor shrnuje své poznatky a přináší některé návrhy de lege
ferenda.

Abstrakt
Práce je zaměřena na vybrané druhy kriminality, se kterými je obvykle spojován vliv
drog a alkoholu na pachatele v době činu, a to jak z hlediska trestně-právního, tak i
v souvislostech kriminologických a psychologických. Jedná se jednak o trestné činy, u
kterých je ovlivnění pachatele návykovou látkou přímo znakem skutkové podstaty (opilství,
ohrožení pod vlivem návykové látky), jednak o další druhy kriminality, u kterých hrají
návykové látky roli důležitého kriminogenního faktoru (domácí násilí, kriminalita
fotbalových chuligánů, některé sexuální trestné činy a opatřovací drogovou kriminalitu).

