
 
 

Resumé  

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek 

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek je ve všech směrech stále 

aktuálním problémem, který se pojí se závažnými dopady sociálními, zdravotními, finančními 

i bezpečnostními. Protože se jedná o téma značně široké, rozhodl jsem se práci zaměřit 

na hmotněprávní úpravu tzv. drogových trestných činů (§ 283 - § 287 TZ).  

Práce je rozdělena celkem do osmi kapitol. V první kapitole vymezuji základní pojmy, 

které jsou v práci často užívány a jejichž vymezení považuji pro správné porozumění textu 

za nezbytné. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji právní úpravy drogových 

trestných činů na našem území, přičemž dobově je prokládána úpravou přijímanou 

na mezinárodní úrovni, která vývoj intenzivně ovlivňovala a z níž ČR plynou mnohé závazky 

až do současnosti. V kapitole třetí věnující se současné právní úpravě je pak podáván 

společný úvod pro jednotlivé skutkové podstaty drogových trestných činů, přičemž je prostor 

věnován i širšímu kontextu v rámci trestního zákoníku a v nezbytném rozsahu také vybraným 

mimotrestním předpisům majícím k předmětu práce úzký vztah.  

Meritum této práce je obsaženo v kapitolách 4 – 8, v nichž jsou zpracovány jednotlivé 

skutkové podstaty, přičemž v příslušných kapitolách jsou analýze podrobeny též související 

aktuální otázky. V kapitole čtvrté se tak věnuji názorové nejednotnosti ohledně správné právní 

kvalifikace jednání spočívajícího v pěstování rostliny konopí ve vztahu k znaku výroby podle 

§ 283, protichůdné judikatuře týkající se výkladu znaků „větší“, „značný“ a „velký rozsah“ 

a v jejím závěru problému nových psychoaktivních látek, kde rovněž předkládám návrh 

legislativního řešení nejistoty vyvolané nálezem ÚS, sp. zn. Pl. ÚS 13/12. To vše v úmyslu 

preservovat, ale také zlepšit dosavadní možnosti flexibilní reakce vlády na výskyt nových 

psychoaktivních látek. V páté kapitole je zvýšená pozornost věnována problematice znaku 

množství většího než malého, a to konkrétně jednotlivým přístupům jeho správného 

vymezení, již zmiňovanému nálezu, který zrušil ustanovení TZ zmocňující vládu k stanovení 

tohoto množství prostřednictvím nařízení a možnostem soudobého řešení. Šestá kapitola 

se zabývá legislativním zpřístupněním konopí pro lékařské účely, jeho nedostatkům 

a variantám nápravy, pozornost je věnována obzvláště potřebám zefektivnění možností 

využívání tohoto institutu. Osmá kapitola je pak spojena s mediálně sledovanou kauzou 



 
 

tzv. growshopů, specificky se správnou právní kvalifikací jednání spočívajícího 

v provozování growshopů a otázkami nezbytnosti provedení samotného zátahu. 

Pro zpracování tématu bylo využito zejména komentářových výkladů k trestnímu zákoníku, 

odborných článků a široké soudní judikatury. 


