
Trestní zákoník - úprava nedovoleného nakládání s drogami platná od 1. 1. 
2010

Dnem 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník, který nově upravuje problematiku 
nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami (drogami) - jejich výrobu, 
přechovávání (držení), pěstování rostlin atd. Na úpravu obsaženou v trestním zákoníku 
navazují změny v zákoně o přestupcích a dvě nově přijatá nařízení vlády, která závazným 
způsobem stanoví jednotlivá množství. Nejedná se o legalizaci!

Souhrn základních informací:
Dnem 1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 
306/2009 Sb., a navazující předpisy.

Trestní zákoník - úprava nedovoleného nakládání s drogami platná od 1. 1. 2010
V Hlavě VII (Trestné činy obecně nebezpečné), Dílu 1 (Trestné činy obecně ohrožující) 
trestního zákoníku, jsou ustanovením paragrafů 283 - 288 uvedené trestné činy, které přímo 
souvisí s nedovoleným nakládáním s drogami (dále „omamné a psychotropní látky“ - OPL).

♦ § 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 omamné a psychotropní látky a jedu

♦ § 287 - Šíření toxikomanie

♦ § 288 - Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem

Ustanovení uvedená v § 283 - 288 nového trestního zákoníku nahradila dříve platná 
ustanovení uvedená v § 187 - 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon (platném do 31. 12. 
2009), paragrafy 285 a 288 jsou zcela nové.

Ustanovení § 283 trestního zákoníku - Nedovolená     výroba     a     jiné     nakládání     s     omamnými   
a     psychotropními     látkami     a     s     jedy:  
K významnému zpřísnění dochází zejména ve vztahu k pachatelům, kteří se tohoto trestného 
činu dopustí opakovaně (byli za toto jednání postiženi v posledních třech letech). Takovému 
pachateli bude hrozit trest odnětí svobody v trvání 2 až 10 let (dle předchozí právní úpravy 
by pachateli hrozil trest odnětí svobody v trvání 1 až 5 let).

Významnou změnu přináší ustanovení § 284   -     Přechovávání     omamné     psychotropní     látky     a   
jedu, které realizuje požadavek praxe odlišit přechovávání jednotlivých typů nelegálních OPL 
s přihlédnutím k jejich zdravotním a společenským rizikům. Relativně nižší trestní sazbou tak 
budou ohroženi uživatelé OPL, kteří přechovávají pro vlastní potřebu v množství větším než 
malém konopné drogy. Zde hrozí dle ustanovení § 284, odst. 2 trest odnětí svobody až na 2 
roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Ustanovení § 284, 
odst. 3 a 4 trestního zákoníku dopadá na přechovávání OPL ve větším množství, resp. 
Značném rozsahu, a to již bez ohledu na typ OPL.



Ustanovení § 285 -   Nedovolené     pěstování     rostlin     obsahujících     omamnou     nebo   
psychotropní     látku   znamená v novém trestním zákoníku oproti dosavadní úpravě zásadní 
změnu. Pěstování pro vlastní potřebu je tzv. privilegovanou (v tomto případě mírněji trestnou) 
skutkovou podstatou ve vztahu k ustanovení § 283 trestního zákoníku, které poskytuje mj. 
výrobu OPL. Pěstování malého množství konopí, hub nebo jiných rostlin pro vlastní potřebu 
nebude podléhat trestněprávní regulaci a bude postihováno podle zákona o přestupcích. 
Pěstování konopí v množství větším než malém bude postihováno dle ustanovení § 285, 
odst. 1 trestem odnětí svobody až na 6 měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci 
nebo jiné majetkové hodnoty. Pěstování hub nebo jiných rostlin pro vlastní potřebu 
v množství větším než malém bude podléhat trestu odnětí svobody až na 1 rok, 
peněžitému trestu nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Pěstování ve větším 
rozsahu nebo značném rozsahu již obdobně, jako je to u držení OPL pro vlastní potřebu, 
nerozlišuje mezi konopím, houbami a jinou rostlinou a stanoví trest odnětí svobody v délce 
až do 3 let nebo peněžitý trest u pěstování ve větším rozsahu a trest odnětí svobody 6 
měsíců až 5 let u pěstování ve značném rozsahu. Sušení a další příprava ale zůstává trestným 
činem podle § 283 trestního zákona.
Poznámka: Zákonem je dovoleno pěstovat rostliny konopí, označované jako „technické“, 
které obsahuje méně než 0,3 % delta 9-THC. V případě, že je tato rostlina pěstována na 
celkové ploše větší než 100m2, má podle § 29 (Ohlašovací povinnost osob pěstující mák setý 
nebo konopí) Zákona o návykových látkách pěstitel ohlašovací povinnost vůči místě 
příslušnému celnímu orgánu. Stejná ohlašovací povinnost platí pro osoby pěstující mák setý.

V ustanovení § 286 -   Výroba     a     držení     předmětu     k     nedovolené     výrobě     omamné     a   
psychotropní     látky     a     jedu  , které nahrazuje stávající ustanovení § 188 TZ, je důležitou 
změnou zejména rozšíření trestní sazby u prvního odstavce z původního trestu odnětí svobody 
v trvání 1 - 5 let na trest odnětí svobody v trvání až 5 let. Dochází tedy k snížení spodní 
hranice trestní sazby.

Ustanovení § 287 -   Šíření     toxikomanie,   nahrazující stávající ustanovení § 188a TZ, 
upřesňuje okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, a to ohledně pachatele - člena 
organizované skupiny.

Ustanovení § 288 -   Výroba     a     jiné     nakládání     s     látkami     s     hormonálním     účinkem   , základní 
trestní sazba začíná na odnětí svobody až na jeden rok a končí v kvalifikované skutkové 
podstatě na trestu odnětí svobody na 5 let až 12 let.

V § 289 -   Společné     ustanovení   je mimo jiné dáno zákonné zmocnění stanovit nařízením 
vlády, jaké je množství větší než malé u OPL a které rostliny a houby se považují za rostliny a 
houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé.

Nařízení vlády: nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákonu 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 bylo publikováno ve Sbírce 
zákonů pod č. 455/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké 
množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících 
jedů, bylo publikováno



Upozornění: Závazné znění všech předpisů je uvedeno ve Sbírce zákonů. Aktuální znění 
předpisů najdete na Portálu veřejné správy. Informace o jednání vlády, záznamy z jednání a 
přijatá usnesení najdete na stránkách www.vlada.cz. Uvedený přehled slouží pouze pro 
orientaci v problematice a není možno tento text považovat za závazné znění.

(zdroj: www.drogy-info.cz)

http://www.vlada.cz/

