
Zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích

Přechovávání OPL v malém množství nebo pěstování rostlin nebo hub obsahujících 
omamnou nebo psychotropní látku je považováno za přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích ve znění účinném od 1. 1. 2010.

Dle ustanovení § 30, odst. 1. písm. j) zákona o přestupcích se přestupku dopouští ten, kdo 
neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní 
látku. Přechovávání takové látky v množství větším než malém je již kvalifikováno jako 
výše popsaný čin dle ustanovení § 284 trestního zákoníku.

Dle ustanovení § 30, odst. 1. písm. k) zákona o přestupcích se přestupku dopouští ten, kdo 
neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující 
omamnou nebo psychotropní látku. Pěstování takových rostlin nebo hub v množství větší 
než malém bude kvalifikováno jako výše popsaný trestný čin dle ustanovení § 285 
trestního zákona. 

Za oba uvedené přestupky hrozí pachateli přestupku pokuta až do 15.000,- Kč, lze mu však 
uložit i sankci napomenutí a propadnutí věci (tedy i omamné a psychotropní látky - drogy)

Látka Malé množství
Heroin 
(diacetylmorfin) 1,5 g
Kokain
(benzoylekgoninmetylester) 1 g
Pertvitin 
(metamfetamin) 2 g
Extáze 
(MDMA/MDA/MDEA)

4 tabletky/kapsle nebo 0,4 g práškovité či krystalické 
substance

LSD (LSD-25,(+) Lysergid) 5 papírků, tablet, želatinových kapslí nebo krystalů
 impregnované účinnou látkou
Marihuana 
(delta-9-THC) 15 g sušiny
Hašiš 
(delta-9-THC) 5 g
Lysohlávky 
(psilocin,psilocybin) 40 plodnic hub

(zdroj:www.drogy-info.cz)

Malému     množství     omamné     a     psychotropní     látky,     které     je     uvedeno     v     tabulce,     zpravidla   
odpovídá:

Heroin - 15 dávek
Zpravidla distribuováno v psaníčkách o hmotnosti kolem 100 mg, koncentrace 30% - obsah 
účinné látky se pohybuje od 8 do 30%.



Kokain - 20 dávek
Zpravidla distribuováno v psaníčkách s obsahem cca 50 mg účinné látky, uvedené množství 
se vztahuje k hydrochloridu, u báze - cracku - se určí přepočtem.

Pervitin - 20 dávek
Zpravidla distribuováno v psaníčkách s obsahem cca 100 mg účinné látky

MDMA (extáze) - 4 - 8 dávek
Zpravidla distribuováno v tabletách s obsahem cca 100 mg účinné látky.
LSD - 5 dávek
Zpravidla distribuováno ve formě tripů s obsahem cca 50 mg účinné látky.

THC - 20 - 25 cigaret - jointů
U konopí pěstovaného v našich podmínkách s koncentrací okolo 1,5 % v sušině použitelné 
části konopí.


