
Oponentský posudek 

diplomové práce Jaroslava Janouška  

Trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními 

látkami a jedy podle § 383 trestního zákoníku  

 

Diplomová práce Jaroslava Janouška zpracovává společensky významné a aktuální téma 

tzv. drogové kriminality. Jak správně autor uvádí hned v úvodu práce, užívání drog má řadu 

společenských konsekvencí, které se netýkají (bohužel) pouze samotných uživatelů drog a 

jejich příbuzných, ale dopadají i na veřejné zdraví, státní rozpočet a ovlivňují úroveň 

přidružené kriminality. 

Za cíl své diplomové práce autor vymezil odpověď na otázku, zda má být distribuce drog 

kriminalizována (str. 2 shora), což se mi zdá jako otázka ne zcela vhodná vzhledem k tomu, 

že negativní důsledky drogové kriminality jsou obecně známé. 

Osnova diplomové práce je logická. Diplomant v prvé kapitole vysvětluje vývoj právní 

úpravy tzv. drogových trestných činů od dob monarchie až do současnosti, poté připomíná 

evropský a mezinárodní kontext tuzemské právní úpravy, aby pak následně zaměřil svoji 

pozornost na trestný čin podle § 283 tr. zák.   

Diplomant pracoval s dostatečným počtem pramenů, správně je používá a odkazuje na ně. 

U internetových zdrojů, které také uvádí mezi použitými prameny, uvádí přesnou identifikaci 

včetně data zobrazení.  

V rámci rozboru trestného činu podle § 283 tr. zák. zkoumá autor povahu tohoto trestného 

činu. Zabývá se nejprve otázkou, zda jde o trvající trestný čin, anebo zda jde o trestný čin 

pokračovací (str. 41 a dále). V této spojitosti rozebírá zejména publikovaný judikát č. 

6/2008 Sb. rozh. tr., který považuje tento trestný čin za trvající, což je odůvodněno 

zejména praktickými zřeteli. Diplomant s tímto rozhodnutím polemizuje a zastává názor, 

že bude rozhodovat konkrétní situace, zda půjde o pokračování v trestném činu, anebo o 

trestný čin trvající a snáší pro svůj názor argumenty. 

Diplomová práce splňuje všechny předpoklady k ústní obhajobě. Kandidát prokázal 

schopnost vytvořit odborný text na zadané téma, prokázal, že o problematiku zvolenou za 

téma diplomové práce zajímá a že se dovede orientovat v nauce i praxi., 

Při ústní obhajobě navrhuji, aby se diplomant vyjádřil k otázkám: 

1. Možnost uložení výjimečného trestu na doživotí pachatelům zvlášť závažných 

drogových deliktů (včetně trestného činu podle § 283 tr. zák.) de lege ferenda. 



2. Možnost pachatelů – závislých na drogách – vyhnout se trestu tím, že budou 

souhlasit s nucenou léčbou drogové závislosti. 

 

Diplomovou práci hodnotím: výborně  

 

 

 

 

 

V Praze 14. 4. 2017                                                    JUDr.  Marie Vanduchová, CSc., 

 


