Resumé
Cílem mé práce je rozbor trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek. Jedná
se velmi široké téma, které postihuje i velké množství neprávních oblastí jako je například
zdravotní péče nebo ekonomika. Toto téma je rovněž spojeno s mnoha kriminologickými
otázkami. Já jsem se však ve své práci soustředil na analýzu drogových trestných činů,
uvedených v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. Toto téma bylo již opakovaně na půdě fakulty
zpracováno, ale přesto zůstává i nadále aktuálním, neboť drogová scéna se neustále vyvíjí, a
to zejména díky moderním technologiím. Má diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol a
první kapitola je zaměřena vymezení základních pojmů, které považuji za zásadní pro
pochopení této problematiky. V této kapitole jsem rovněž definoval základní pojmy, které ve
své práci používám.
Následující kapitola se zabývá historií právní úpravy zneužívání návykových látek. Zaměřil
jsem se především na vnitrostátní právní úpravu, ale v omezené míře dostala prostor i úprava
mezinárodní. První zákon, který v textu zmiňuji, jsou Břetislavovy Dekrety z roku 1039. Po
nich se postupně dostávám až k současnému trestnímu zákoníku. Jednu část této kapitoly jsem
věnoval předešlému trestnímu zákoníku č. 140/1961 Sb. Hlavní těžiště mé práce je obsaženo
v kapitolách 3 – 7. Každá kapitola popisuje jeden z drogových trestných činů, které se
nacházejí v ustanoveních § 283 – 287 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Při rozboru
jednotlivých trestných činů využívám především odbornou literaturu a judikaturu Nejvyššího
soudu České republiky.
Do výše zmíněných kapitol jsem zapracoval aktuální otázky související s jednotlivými
trestnými činy. Ve třetí kapitole jsem se soustředil na problematiku nových syntetických drog
a popsal jsem způsob, jakým se česká legislativa snaží reagovat na neustále se vyvíjející trh
s novými syntetickými drogami. Pátá kapitola se zabývá novou českou právní úpravou
legalizující konopí pro léčebné účely. V ní jsem se rovněž zmínil o výhodách a nevýhodách
úplné legalizace konopí. Sedmá kapitola je zaměřena na problematiku tzv. growshopů.
V těchto částech mé práce jsem využíval také podklady z internetového prostředí.
Některé z drogových trestných činů užívají právního pojmu „množství větší než malé“.
V loňském roce došlo k významným změnám, které se týkají se tohoto pojmu, neboť Ústavní
soud zrušil nařízení, jímž se toto množství pro jednotlivé návykové látky dříve stanovovalo.
Nyní tuto hodnotu určují samotné soudy a této problematice se v práci věnuji ve čtvrté
kapitole.
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