
 

 

     POSUDEK 

 

na diplomovou práci Miroslavy Mifkové „Medzinárodneprávné inštrumenty boja proti  

nedovolenému obchodu s drogami“ 

 

 Diplomová práce je věnována stále velice závažné problematice.  Práce  je členěna na 

úvod, pět částí a závěr. Diplomová práce má rozsah 69 stran. Práce byla odevzdána (datum  

vypracování práce) v červnu  2011.  

 Cílem  práce je  podle diplomantky  nejen boj s nelegálním obchodem s drogami, jak 

je výslovně uvedeno v názvu diplomové práce, ale i legální obchod a nakládání s drogami. 

Důvodem je podle diplomantky jejich provázanost, do nelegálních kanálů často směřují 

nekontrolované přebytky z povolené produkce drog (str.6). Práce je dále zaměřena také na 

otázky kontroly a regulace těchto aktivit prostřednictvím mezinárodněprávních prostředků 

(str. 6). 

V první kapitole se autorka zaměřuje na otázky mezinárodního obchodu s drogami a 

na mezinárodní právo upravující kontrolu drog. Základním pramenem mezinárodní kontroly 

drog  jsou podle uchazečky mezinárodní smlouvy. Na str. 11 se diplomantka  zabývá 

výhradami  pokud jde o mezinárodní smlouvy o kontrole drog. Mimo jiné zde konstatuje, že 

k nejdůležitějším výhradám patří výhrada ústavního řádu (str. 11 dole), dále opět např.  na str. 

23.. Dané konstatování není jasné, protože pokud nebude smlouva v souladu s ústavou stát se 

nejspíš nestane smluvní stranou. Jaké případy má autorka pravděpodobně na mysli lze usoudit 

až na str. 36 a násl. v souvislosti s Úmluvou proti nedovolenému obchodu s omamnými a 

psychotropními látkami. Při ústní obhajobě by měla diplomantka také vysvětlit jak jsou 

upraveny v mezinárodním právu výhrady k mezinárodním smlouvám.  Ve druhé kapitole  se 

diplomantka zabývá vývojem mezinárodněprávní úpravy drog.  

Třetí kapitola je zaměřena na  mezinárodněprávní nástroje v oblasti kontroly drog. 

Tato část je zaměřena na tři mezinárodní smlouvy v této oblasti. Jedná se o Jednotnou úmluvu 

o omamných látkách z roku 1961 (doplněná Protokolem z roku 1972), Úmluvu o 

psychotropních látkách z roku 1971 a Úmluvu OSN proti nedovolenému obchodu 

s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988. První dvě podle diplomantky obsahují 

zejména mezinárodní úpravu legálního obchodu, jejichž cílem je ale také zabránit zneužívání 

těchto látek a nedovolený obchod s nimi. Třetí úmluva se zaměřuje zejména na nelegální 

obchod (str. 16). Autorka zde popisuje  ustanovení  jednotlivých smluv, která považuje za 

důležitá.  Zabývá se i otázkou závazků pro třetí strany (str. 25 a násl). Správně poukazuje na 

to, že podle čl. 35 Vídeňské úmluvy o smluvním právu vzniká závazek pro třetí stranu, za 

podmínky, že to tento stát přijme výslovným způsobem a písemnou formou (str. 26). Dále se 

v této kapitole zabývá Úmluvou OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a 

psychotropními látkami z roku 1988. Konstatuje, že Úmluva obsahuje formulaci skutkové 

podstaty praní špinavých peněz tak, aby ji strany mohly přímo převzít do své trestní úpravy 

(str. 34). Na str. 47 se autorka zabývá otázkou prohlášení k této Úmluvě, je otázka zda 

skutečně mají povahu výhrad.  

Čtvrtá kapitola diplomové práce se zabývá institucionálním zabezpečením 

mezinárodního systému kontroly drog. Mimo jiné se zde diplomantka zabývá činností 

Mezinárodního úřadu pro kontrolu omamných látek, který označuje za kvazisoudní orgán (str. 

51). Pátá kapitola obsahuje aktivity po roce 1988 a zhodnocení. 

 Pokud jde o hodnocení, diplomová práce má logickou strukturu. Je založena zejména 

na popisu příslušných mezinárodních smluv. Je zřejmé, že se diplomantka v dané 

problematice  dobře orientuje a v práci naplňuje vymezené cíle. 



Pokud jde o literaturu, použila uchazečka příslušné dokumenty v anglickém jazyce, i 

v jazyce českém. Trochu zavádějící je zahrnutí třech mezinárodních smluv mezi vnitrostátní 

právní dokumenty (str. 65 ), navíc zde ani nejsou uvedeny jejich názvy. Autorka dále použila i 

přiměřený rozsah děl českých i zahraničních autorů. Schopnost diplomantky  pracovat 

s literaturou prokazuje i na 65 citací. Práce je napsána srozumitelně ve slovenském jazyce. 

 Diplomovou práci doporučuji k ústní obhajobě, hodnotím ji  klasifikačním stupněm  

velmi dobře.  

Při ústní obhajobě doporučuji: 1) aby  diplomantka odpověděla na otázku jakým 

způsobem se provádí recepce mezinárodních smluv v dané oblasti do vnitrostátního práva, 

2) jaké výhrady jsou přípustné k Úmluvě OSN proti nedovolenému obchodu 

s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988. 

 

 

V Praze  dne 12. září    2011           

                                                                                             doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 

    

  

      

 

 

 

 


