Podrobná anotace kurzu
Aktuální problematika drogových deliktů
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava

Lektor JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
Termín 2. října 2020, 9.00 - 15.00

Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cílem kurzu je seznámení posluchačů s právní úpravou týkající se drogových trestných činů a
souvisejících přestupků. Kurz se proto zaměří na skutkové podstaty vybraných drogových deliktů,
jejich odlišení v oblasti trestního a správního práva a možnosti postihu. Bude stručně rozebrán i
zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek. Posluchači budou seznámeni též s aktuální judikaturou a složitostí výkladu
pojmu „množství větší než malé“. Posluchači po absolvování kurzu budou schopni vymezit pojem
droga, omamná a psychotropní látka, návyková látka, prekursor, množství větší než malé, přestupek
a trestný čin. Budou seznámeni s aktuální judikaturou a budou schopni i případnou judikaturu
vyhledat na serverech obecných soudů, ale i Ústavního soudu, stejně jako související problematiku v
komentářové literatuře.
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Obsah kurzu
1.

Úvod do problematiky
-

Drogové delikty je neoficiální pojem používaný pro trestné činy související
s požíváním omamných a psychotropních látek (návyková látka), které jsou jinak
zařazeny mezi trestné činy obecně nebezpečné. Tato ustanovení trestního
zákoníku navazují na mezinárodní závazky ČR, vyplývající z Jednotné úmluvy
o omamných látkách (vyhl. č. 47/1965 Sb., ve znění sděl. Č. 458/1991 Sb.),
Úmluvy o psychotropních látkách (vyhl. č. 62/1989 Sb.) a Úmluvy proti
nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
(sděl. č. 462/1991 Sb.).

-

Stručné seznámení se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve
znění pozdějších předpisů.

-

Vymezení právní úpravy dané zákonem č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

-

Vymezení právní úpravy dané zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

-

Vymezení pojmu droga, prekursor, omamná a psychotropní látka, množství
větší než malé.

2.

Vybrané trestné činy obecně nebezpečné – §§ 283 a násl. zákona č. 40/2009 Sb.

3.

Vybrané přestupky – zejména§ 39 zákona č. 167/1998 Sb., § 11 zákona
č. 251/2016 Sb., §§ 35-40 zákona č. 65/2017 Sb.

4.

Aktuální judikatura

5.

Diskuze a závěr

Lektor kurzu

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
odborná asistentka na katedře trestního práva Právnické fakulty
Masarykovy univerzity, asistentka soudce Ústavního soudu
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