Zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje
za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné
metody s dopingovým účinkem
Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny
nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich
množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje
za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů (norma nyní obsahuje jen seznam nedovolených látek – jedů, hodnoty tzv. množství většího
než malého u OPL a přípravků byl zrušeny v srpnu 2013 nálezem Ústavního soudu č. 259/2013 Sb.)
Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
Nález ústavního soudu č. 259/2013 Sb.
Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Tpjn 301/2013
Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návykové látky a zákon

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
§ 39 odst. 2 písm. a) Fyzická osoba se dopus přestupku m, že neoprávněně přechovává návykovou látku v malém množství pro vlastní potřebu.
Přechovávání – jakýkoliv způsob držby drogy.
Malé množství – množství návykové látky uvedené v příloze stanoviska trestního kolegia Nejvyššího
soudu ČR sp. zn. Tpjn 301/2013.
Návykové látky – omamné látky, psychotropní látky, přípravky z nich nebo jiné psychoak vní látky
uvedené v Nařízení vlády č. 463/2013 Sb. a č. 454/2009 Sb.
§ 39 odst. 2 písm. b) Fyzická osoba se dopus přestupku m, že neoprávněně pěstuje pro vlastní
potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující návykovou látku.
Rostliny a houby – viz Nařízení vlády č. 455/2009 Sb – nejčastěji se jedná o konopí nebo lysohlávky.
Malé množství – množství uvedené pod hodnotou stanovenou Nařízením vlády č. 455/2009 Sb.
§ 39 odst. 2 písm. c) Fyzická osoba se dopus přestupku m, že umožní neoprávněné požívání
návykových látek osobě mladší 18 let, nejde-li o čin přísněji trestný.

SANKCE:
Za přestupky lze uložit pokutu až do výše 15.000 Kč, současně lze uložit i trest zákazu pobytu. Příkazem na místě lze uložit pokutu do výše 10.000 Kč (u mladistvého až do výše 2.500 Kč, pokud se
nejedná o podnikající osobu).
Propadnutí věci, § 48 a § 49 (věc náleží pachateli a byla užita nebo určena ke spáchání přestupku). Zabrání věci, § 53 a § 54 (věc pachateli nenáleží a vyžaduje to bezpečnost osob nebo
majetku nebo jiný obecný zájem). Přestupky se projednávají na místně příslušném obecním úřadě
s rozšířenou působnos (správní orgán). Místní příslušnost se určuje podle územního obvodu, kde
byl přestupek spáchán. Přestupky může projednat příkazem na místě orgán Policie ČR.
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek –
„Protikuřácký zákon”.

§ 3
Zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření
a elektronických cigaret osobám mladším 18 let.

§ 8
Zákaz kouření na veřejnos volně přístupném vnitřním prostoru, na zastávkách veřejné dopravy,
ve zdravotnických zařízeních, ve škole a školském zařízení, v prostoru dětského hřiště a sportoviště
pro osoby mladší 18 let, ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť, ve vnitřním zábavním prostoru,
ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb a v prostoru zoologické zahrady.

§ 11
Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů osobě mladší 18 let.

§ 19
Zákaz požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky.

§ 20
Orientační vyšetření a odborné lékařské vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky.
V případě, že povinná osoba odmítne vyšetření, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky.
Za shora uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 15.000 Kč, případně i zákaz činnos .
www.policie.cz/narodni-protidrogova-centrala-skpv.aspx
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Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
§ 283
Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

§ 284
Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu

§ 285
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku

§ 286
Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamných a psychotropní látky a jedu

§ 287
Šíření toxikomanie

§ 288
Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem

§ 289
Společná ustanovení

§ 283
Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami (dále jen OPL) a s jedy.

(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří
nebo pro jiného přechovává OPL, přípravek obsahující OPL, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.
Výroba – jakékoli zhotovení nebo vytvoření omamné nebo psychotropní látky; proces umožňující
získání OPL např. čištěním nebo přeměnou látek v OPL; nejčastěji se jedná o chemickou výrobu OPL
ze základních chemikálií, léčiv nebo přírodních surovin.
Dovoz – doprava OPL z cizího státu do ČR (legálně lze s „dovozním povolením“ Ministerstva zdravotnictví).
Vývoz – doprava OPL z ČR do cizího státu (legálně lze s „vývozním povolením“ Ministerstva zdravotnictví).
Průvoz – přeprava OPL přes ČR coby tranzit (legálně lze s povolením Ministerstva zdravotnictví).
Nabídka – jednorázový návrh na poskytnu OPL jinému (nejčastěji prodej, ale může být i obdarování, půjčení OPL); není třeba, aby nabídka byla akceptována.
Zprostředkování – jakékoli zajištění kontaktu mezi jednotlivými osobami zabývajícími se nakládáním s OPL. Zprostředkovatel sám s látkou nenakládá.
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Prodej – uskutečněný převod OPL na jiného za dohodnutou peněžní pro hodnotu.
Jinak jinému opatří – jiné způsoby, než byly dosud uvedeny, např. darování nebo výměna za jinou věc.
Pro jiného přechovává – jakýkoli způsob držení OPL pro jiného; OPL nemusí mít přímo u sebe,
postačí, že ji má ve své moci (zakopanou v zemi, uloženou u známé osoby, v bankovním sejfu, apod.);
nezáleží na délce doby přechovávání.

§ 285
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících OPL
(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude
potrestán odně m svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnu m věci nebo jiné
majetkové hodnoty.
Rostlina konopí – Jednotná úmluva o omamných látkách č. 47/1965 Sb. (každá rostlina z čeledi
Cannabis)
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách – zakazuje se pěstovat druhy a odrůdy rostliny
konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů.

Nejčastěji kladené otázky
Nejčastěji užívaná (zneužívaná) návyková látka v České republice – alkohol, tabák.
První pomoc při předávkování – neuteču, volám 155 a postupuji podle pokynů operátora.
Mám u sebe jednoho jointa – přestupek podle § 39 odst. 2 písm. a) – sankce až 15.000 Kč.
Pěstuji pro vlastní potřebu tři sazenice konopí – přestupek podle § 39 odst. 2. písm. b) – sankce až
15.000 Kč.
Suším a zpracovávám rostlinu konopí (obsah THC více než 0,3%) – trestný čin podle § 283 odst. 1 tr.
zákoníku (výroba).
Při kouření marihuany podám kamarádovi joint – trestný čin podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku (jinak
jinému opatří).
Schovám u sebe drogy mého kamaráda – trestný čin podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku (přechovává).
Mám u sebe doma v krabici od bot devět palic marihuany – trestný čin podle § 284 odst. 1 tr. zákoníku (přechovává).
Pokud u sebe mám méně drog, než uvádí limity v Nařízení vlády č. 455 a 467/2009 Sb., a 463/2013 Sb.,
ničeho se nedopouštím – omyl, držení jakéhokoliv množství drogy je pro právní, uvedené hodnoty
pouze oddělují přestupková jednání od trestných činů.
Další informace: www.policie.cz/narodni-protidrogova-centrala-skpv.aspx
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