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Trh s drogami se ve větším či menším měřítku nachází v každé zemi a představuje 

v současné době jeden z globálních problémů lidstva. Státy se proto snaží bojovat proti obchodu 

a užívání drog jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Drogy ovlivňují různé aspekty života 

závislé osoby, jako například zdravotní, sociální nebo finanční stránku. S drogami je však 

spojeno také široké spektrum trestné činnosti – nelegální výroba, distribuce a držení drog (tzv. 

drogové trestné činy), majetková trestná činnost páchaná ve snaze získat finanční prostředky 

ke koupi drog (například trestný čin krádeže) nebo trestné činy páchané pod jejich vlivem. Tato 

problematika je velmi obsáhlá, proto se tato diplomová práce bude blíže zabývat pouze tzv. 

drogovými trestnými činy. 

Cílem následující práce je blíže tyto trestné činy vymezit, rozebrat rozdílné pojetí pojmu 

„množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek v průběhu let a srovnat českou 

právní úpravu s německými předpisy.  

První kapitola je věnována úvodu do problematiky. Nejprve je nastíněno historické 

pozadí využívání drog a objevování nových druhů v závislosti na rozvoji medicíny a chemické 

vědy. Následně je podrobně popsán vývoj právní úpravy trestných činů souvisejících 

s neoprávněným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami. Prostor je věnován jak 

regulaci národní, tak mezinárodní. Tyto jsou svým obsahem úzce provázány, neboť ČR 

přistoupila ke všem dosavadním mezinárodním úmluvám zabývajícím se touto problematikou 

– na základě čl. 10 Ústavy jsou tak pro ni tato ujednání závazná.  

Druhá kapitola se zabývá zařazením drogových trestných činů v rámci trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb., koncepčním směrem protidrogové politiky a jejím institucionálním 

zaštítěním na národní a mezinárodní úrovni.  

Ve třetí kapitole jsou vymezeny základní pojmy, se kterými trestní zákoník pracuje – 

návykové látky, omamné a psychotropní látky, prekursory a jedy.  

Ve čtvrté kapitole je pak podrobně rozebrána současná právní úprava. Trestní zákoník 

zná celkem pět drogových trestných činů – trestný čin nedovolené výroby a jiné nakládání 

s omamnými a psychotropními látkami a jedy (§ 283 TZ), trestný čin přechovávání omamné a 

psychotropní látky a jedu (§ 284 TZ), trestný čin nedovoleného pěstování rostlin obsahujících 



omamnou nebo psychotropní látku (§ 285 TZ), trestný čin výroby a držení předmětu 

k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286 TZ) a v neposlední řadě 

trestný čin šíření toxikomanie (§ 287 TZ).  

Meritem práce je v páté kapitole popsaná problematika výkladu pojmu „množství větší 

než malé“, která po řadu let působila v praxi problémy a vedla k nejednotnosti pojetí ze stran 

různých orgánů činných v trestním řízení. Podrobně jsou vylíčeny tři základní rozhodnutí v této 

oblasti – nařízení vlády č. 467/2009 Sb., nález Ústavního soudu č. 126/2013 Sb.n.u.US a na ně 

navazující stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu č. 15/2014 Sb.NS. 

Šestá kapitola pak poskytuje bližší pohled do úpravy drogové kriminality ze strany 

našeho souseda – Spolkové republiky Německo -  a komparace jejich řešení výkladu pojmu 

„množství větší než malé“ oproti úpravě tuzemské. Závěry, hodnocení zjištěných skutečností 

ohledně vývoje interpretace pojmu množství větší než malé a návrh řešení tohoto problému v 

budoucnosti je obsahem poslední části práce. 
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