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Úvod 

Droga, dnes již zcela všední slovo, pochází z arabského slova „durana“, kdy durana bylo 

původně označení pro léčivo, resp. materiál určený k výrobě léčiva.  

Drogová problematika, jinými slovy problematika návykových látek není žádné novum, 

neboť se tyto látky v rámci lidské populace vyskytují od starověkých civilizací, kdy byly objeveny 

účinky drog, zejména pak opia, keře koky a pryskyřice konopí. Tyto rostliny civilizace původně 

využívala jako léčivé a opojné prostředky, a to zejména v případě opia a konopí. Drogy, dnes 

nazývané návykové látky, tak lidstvo doprovázejí od nepaměti, avšak až v moderní době dosahuje 

drogová problematika značných rozměrů, a to co do jejich zneužívání a nelegálního obchodu 

s nimi. Zneužívání návykových látek tak není problémem pouze jedinců – jejich uživatelů, nýbrž 

je na něj nutno pohlížet jako na celospolečenský a celosvětový problém, který vyžaduje regulaci, 

a to jak na vnitrostátní, tak mezinárodní úrovni.  

Na problematiku návykových látek lze pohlížet z hlediska několika oborů, čímž se z ní 

stává multioborový problém. Drogovou problematiku tak lze zkoumat z hlediska medicínského, 

sociologického, ekonomického, kriminalistického, kriminologického, trestněprávního apod. 

Zneužívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) však s sebou nenese pouze 

trestněprávní rizika spojená s odsouzením pachatele soudem, nýbrž nese s sebou i jiná velmi 

negativní rizika z roviny sociální, zdravotní, ekonomické, bezpečnostní, psychické, a to bez ohledu 

na skutečnost, zda se jedná o legální, či nelegální návykové látky. Návykové látky jsou pak 

nebezpečné zejména z hlediska rizika vzniku drogové závislosti na nich a jejich vlivu ne pouze na 

jednotlivce, ale na značnou část zejména mladé populace. 

V rámci výkonu své advokátní praxe se při výkonu obhajoby s problematikou návykových 

látek setkávám velmi často, a proto jsem se ji rozhodla zkoumat z hlediska trestněprávního, neboť 

s návykovými látkami je spojeno nepřeberné množství drogové kriminality. Obecně lze tuto 

kriminalitu rozdělit na kriminalitu primární, tj. tzv. drogové trestné činy, které jsou zařazeny 

v hlavě VII. zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

dále jen („TZ“), souhrnně označené jako trestné činy obecně nebezpečné v ustanoveních § 283 až 

§ 289 TZ, a na drogovou kriminalitu sekundární, tj. trestné činy páchané v souvislosti s užíváním 

návykových látek. V rámci této práce jsem se rozhodla zpracovat problematiku zejména primární 

drogové kriminality a zcela okrajově se zabývat nejčastějšími trestnými činy z oblasti sekundární. 

Aktuálnost tématu je podpořena zejména statistikami Policie ČR, kdy podle nich bylo za 

rok 2020 spácháno celkem 4191 drogových trestných činů, z toho: 
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a) 3012 trestných činů nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými 

a psychotropními látkami a s jedy dle ust. § 283 TZ, 

b) 952 trestných činů přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu dle ust. § 284 

TZ, 

c) 135 trestných činů nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo 

psychotropní látku dle ust. § 285 TZ, 

d) 82 trestných činů výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné 

a psychotropní látky a jedu dle ust. § 286 TZ a 

e) 10 trestných činů šíření toxikomanie dle ust. § 287 TZ.1 

V první kapitole se budu zabývat problematikou samotných návykových látek, vysvětlení 

základních pojmů, dělení návykových látek spolu se zaměřením na vlastnosti jednotlivých drog 

a rizika s nimi spojená. 

Druhá kapitola bude zaměřena na vývoj právního rámce na mezinárodní úrovni se 

zaměřením na úmluvy vytvořené na půdě OSN a Evropské unie, resp. Evropských společenství. 

V rámci třetí kapitoly bude nastíněna protidrogová politika České republiky se zaměřením na 

aktuální strategie a akční plány ČR. 

 Ve čtvrté kapitole čtenáře seznámím s vývojem právní úpravy drogových trestných činů na 

území České republiky. 

 Meritum této práce bude v kapitolách pět až jedenáct, kde budou již rozebírány jednotlivé 

drogové trestné činy, kdy při jejich výkladu budu vycházet z platné právní úpravy, komentářů 

k trestnímu zákoníku, rozsáhlé judikatury Nejvyššího soudu a ústavního soudu, dále z odborných 

článků a periodik. V těchto kapitolách budou nejprve obecně představeny drogové trestné činy 

spolu s vysvětlením některých základních pojmů jako např. omamná a psychotropní látka, 

prekursor, jed a také nejproblematičtější vymezení pojmu „množství větší než malé“ těchto látek. 

V následných kapitolách již budou podrobně rozebírány jednotlivé skutkové podstaty drogových 

trestných činů. 

 Cílem této práce je detailní právní rozbor a charakteristika drogových trestných činů 

vymezených v ust. § 283 až § 287 TZ, včetně porovnání s předchozí právní úpravou. 

  

 
1 Statistické přehledy kriminality za rok 2020 – Policie České republiky. Úvodní strana – Policie České 

republiky [online]. Copyright © 2020 Policie ČR, všechna práva vyhrazena [cit. 14.03.2021]. Dostupné 

z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2020.aspx 

 

https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2020.aspx
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1. Charakteristika návykových látek  

Pro celistvé uchopení problematiky trestné činnosti související se zneužíváním 

návykových látek je nutné jako první jasně vymezit pojem návykové látky. Pro řádnou kontinuitu 

této práce tak považuji za vhodné v úvodu této práce náležitě vysvětlit pojem návykové látky a dále 

předestřít jejich rozdělení podle společných vlastností do příslušných skupin s uvedením jejich 

základních charakteristik.  

Právě tato úvodní kapitola přispěje k následné snazší orientaci v dané problematice 

a k jejímu snadnějšímu pochopení. 

1.1. Pojem návykových látek 

Definici návykové látky lze nalézt zejména v ustanovení § 130 TZ a dále v ustanovení § 2 

písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoNL“).  

S pojmem návykové látky pracoval již zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon (dále jen „TZ 

1961“), kdy novelou č. 175/1990 Sb. došlo k ukotvení pojmu návyková látka, který TZ 1961 ve 

svém původním ustanovení § 89 odst. 13 (následně v důsledku novelizace odst. 10) definoval jako 

„alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku 

člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování“2. Tuto definici 

návykové látky pak doslovně převzal současný trestní zákoník, kde je zakotvena v ustanovení 

§ 130 TZ. 

K zákonné definici návykové látky ve smyslu ustanovení § 130 TZ je nutné konstatovat, 

že zákonodárce návykovou látku nedefinuje jmenným označením daných látek, nýbrž návykovou 

látku definuje prostřednictvím vlastností a účinků, které vyvolává. Pro účely TZ se pak nemusí 

jednat pouze o látku, jež vyvolává návyk, nýbrž mezi návykové látky dle TZ lze řadit i látky 

nenávykové, které jsou však způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací či 

rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. V důsledku tohoto pojetí návykové látky se pak 

v případě TZ nejedná o definici taxativní, resp. taxativní výčet, nýbrž návyková látka je definována 

prostřednictvím demonstrativního výčtu, což v praxi vyvolávalo interpretační problémy pro 

nedostatečnou definici tohoto pojmu. 

 ZoNL nedefinuje návykové látky tak široce jako TZ, nýbrž je definuje tak, že se jimi 

rozumí „omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 nařízení vlády o seznamu 

návykových látek“3.  

 
2 § 89 odst. 13 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákoník. 
3 § 2 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. 
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ZoNL při své definici návykové látky odkazuje na nařízení vlády č. 463/2013 Sb., 

o seznamech návykových látek (dále jen „SNL“), které obsahuje celkem 8 příloh, kdy první 

3 obsahují seznam omamných látek, následující 4 zahrnují seznam psychotropních látek 

a v poslední příloze je uveden seznam přípravků. Jednotlivé látky jsou vždy popsány 

mezinárodním nechráněným názvem (INN) spolu s chemickým názvem podle IUPAC.  

Z definice návykové látky dle ZoNL je jednoznačně patrné, že se jedná o užší definici 

oproti definici návykových látek dle TZ.  

 Při porovnání těchto dvou legálních definic návykové látky je nutné poukázat na 

skutečnost, že ZoNL na rozdíl od TZ nepovažuje za návykovou látku alkohol a jiné látky způsobilé 

nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo 

sociální chování. Dle důvodové zprávy k ZoNL bylo při stanovení definice návykové látky 

vycházeno z Jednotné úmluvy o omamných látkách a z Úmluvy o psychotropních látkách. 

Jednotná úmluva o omamných látkách byla zpracována v roce 1961 a zahrnuje v sobě definice 

116 omamných látek včetně jejich sloučenin a následně je rozděluje do čtyř seznamů. Úmluva 

o psychotropních látkách je dokumentem OSN z roku 1971, jenž psychotropní látky dělí do čtyř 

seznamů. 

K pojmu návykových látek existuje obsáhlá judikatura Nejvyššího soudu ČR (dále jen 

„NS“ či „Nejvyšší soud“), kdy Nejvyšší soud například judikoval, že za návykovou látku je nutné 

považovat i látky „běžně užívané v domácnosti, v průmyslu, ve zdravotnictví (..) za podmínky, že 

jsou způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka a jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti 

nebo jeho sociální chování“4. Tento svůj závěr Nejvyšší soud dále rozvedl tak, že při splnění shora 

uvedené podmínky není potřebné, aby zneužívání těchto látek vyvolalo u uživatele návyk, tedy 

opakovanou potřebu konzumace či užití. Mezi návykové látky tak lze mimo jiné zařadit zejména 

pak organická rozpouštědla, lepidla, ředidla, různé čisticí prostředky, rajský plyn, salvinorin A 

(vyskytující se v šalvěji divotvorné). 

Oba právní předpisy, tedy jak TZ, tak ZoNL, návykovou látku definují rozdílně a je vždy 

nutné mít na paměti, že v rámci trestního práva se musí vycházet z definice obsažené v TZ. 

1.2. Dělení návykových látek 

Rozmanitost návykových látek umožňuje jejich dělení dle nejrůznějších kritérií.  

Dle zákonných kritérií se návykové látky kategorizují na legální a nelegální. Mezi legální 

drogy lze zařadit například alkohol, tabák, léky, ředidla, barvy, tedy látky, s nimiž se lze setkat 

 
4 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.06.2005, sp. zn. 3 Tdo 705/2005. 
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běžně v obchodních řetězcích, lékárnách, i když u některých z nich bývá jejich dostupnost 

omezena (např. věkem, lékařským předpisem apod.). 

 Mezi další možná kritéria dělení návykových látek patří původ návykových látek, podle 

něhož pak návykové látky dělíme na: 

i. přírodní – drogy vyskytující se přirozeně bez nutnosti použití chemikálií 

(cannabinoidy, rostliny, houby, opium), 

ii. polosyntetické – drogy rostlinného původu za současného užití extrakce 

a chemických procesů (kokain vyráběný z listů keře koky, heroin vyráběný 

z makovic máku, LSD vyrobené z kyseliny lysergové) a 

iii. syntetické – drogy získané výlučně z chemických procesů za užití prekurzorů 

a pomocných látek (amfetamin, extáze, pervitin, léky, designérské drogy)5. 

Dle míry nebezpečnosti návykových látek lze drogy dělit na měkké (konopí, tabák apod.) 

a tvrdé (např. alkohol, kokain, pervitin, heroin apod.). Mezníkem mezi měkkou a tvrdou drogou 

pak je faktor míry ohrožení zdraví člověka. 

V neposlední řadě pak lze návykové látky dělit podle převládajícího účinku, tj. dle 

hlavních typů drogových závislostí6 na:  

 

i. Návykové látky způsobující závislost cannabisového typu  

Do této skupiny drog je řazena rostlina Cannabis sativa a Cannabis indica, což je jednoletá 

rostlina konopí, která se pěstuje ze semen. Původ této rostliny se datuje již v daleké historii, kdy 

první písemné známky o užívání konopí se datují kolem 2737 let před n. l. v rámci 

farmakologického pojednání čínského císaře Šen-nung7. Účinné látky konopí se nazývají 

cannabinoidy, které mají zejména psychotropní účinky, z nichž nejúčinnější je právě 

tetrahydrocanabinol (zkráceně THC), vyvolávající pocit euforie, uvolnění bujaré nálady. THC 

taktéž vyvolává stav rozšířeného vědomí s pocitem zostřeného vnímání, uživatel pociťuje změny 

orientace v prostoru a běh času vnímá jako zpomalený. Mezi nežádoucí účinky patří sucho 

v ústech, pocit hladu, bušení srdce, zarudlé oči v důsledku překrvení spojivek, zmatenost, 

nevolnost, zvracení, zhoršení paměti a zpomalené reakce. THC může být také případným 

spouštěčem duševních nemocí, zejména pak schizofrenie, toxické psychózy, úzkostných 

a depresivních poruch. Drogy jsou užívány buď kouřením, vaporizací či dabbingem, konzumací. 

 
5 ŠTABLOVÁ, Renata; BREJCHA, Břetislav a kol. Drogy vybrané kapitoly. Praha: Policejní akademie České republiky, 

2005. s. 49.  
6 CHMELÍK, J. a kol. Drogová kriminalita. Praha: Policie ČR, Úřad vyšetřování pro ČR. MV ČR – odbor personální práce 

a vzdělávání, 1999, s. 16. 
7 KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup. 1. vydání. Praha: Úřad vlády ČR, 2003, s. 174. 
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Na konopných látkách může vzniknout psychická, nikoli fyzická závislost a při odvykání se 

nevyskytuje abstinenční syndrom.8 Canabinoidům však nelze upřít jejich využitelné vlastnosti 

zejména v oblasti medicíny. Jsou již dlouhodobě užívány při zvládání obtíží spojených s nemocí 

AIDS a s chemoterapií nádorových onemocnění. V současné době je vliv canabinoidů značně 

zkoumán v rámci terapie Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy, 

terapie glaukomu a dalších. Je nutné podotknout, že právě konopné látky jsou jedny z nejvíce 

diskutovaných drog v oblasti legalizace a jsou již po dlouhou dobu obsahem dalekosáhlých 

společenských debat. 

Rozlišujeme dvě základní formy drog z konopí, a to marihuanu a hašiš. 

Marihuana, slangově také tráva či skank, jsou sušené horní listy a květy samičí rostliny 

s intenzivní charakteristickou vůní. V domácím prostředí se vyskytuje marihuana s koncentrací 

aktivních látek v rozmezí od 2–8 %, u zahraniční produkce se pak koncentrace aktivních látek 

pohybuje od 6–14 % a ve výjimečných případech až 18 %. V důsledku vývoje technologií 

hydroponie a umělého osvětlení může míra aktivních látek THC dosahovat až 20 %.9 

Hašiš, slangově haš, představuje pryskyřici získanou z květů samičí rostliny, která je 

následně upravena sušením a lisováním zpravidla do kostek nebo placek. Míra koncentrace 

účinných látek je zhruba do 40 %.10 

 

ii. Návykové látky způsobující závislost halucinogenového typu  

Tyto látky způsobují změny ve vnímání objektivní reality, navozují halucinace něčeho, co 

neexistuje. Mohou se projevovat ve spektru falešného zrakového, sluchového, čichového či 

chuťového vjemu. Účinky těchto látek pak obvykle vedou k euforii, avšak někdy i ke stavu 

deprese. Halucinogenní drogy lze rozdělit na látky přírodní, polysyntetické a syntetické. 11 

Mezi přírodní halucinogenní drogy lze zařadit zejména durman, psilocybin a psilocin. 

Psilocybin a psilocin pocházejí z veřejně známých halucinogenních hub, a to lysohlávek. 

Psilocybin obsahují však i jiné houby, např. štítovka, kropenatec a další. Tyto houby se zpravidla 

konzumují v syrovém stavu, lze je zpracovat též i sušením, nakládáním nebo vařením. Lysohlávky 

se v nadrcené formě užívají též ke kouření.12  

 
8 CHMELÍK, J. a kol. Drogová kriminalita. Praha: Policie ČR, Úřad vyšetřování pro ČR. MV ČR – odbor personální práce 

a vzdělávání, 1999, s. 10–11. 

Konopné drogy – Prev-Centrum. Prev-Centrum – Pomáháme s řešením obtížných životních situací [online]. Copyright © 

2017 [cit. 20.02.2021]. Dostupné z: https://www.prevcentrum.cz/informace-o-drogach/konopne-drogy/ 
9 KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup. 1. vydání. Praha: Úřad vlády ČR, 2003, s. 175. 
10 Tamtéž. 
11 CHMELÍK, J. a kol. Drogová kriminalita. Praha: Policie ČR, Úřad vyšetřování pro ČR. MV ČR – odbor personální práce 

a vzdělávání, 1999, s. 11. 
12 Tamtéž s. 12. 

https://www.prevcentrum.cz/informace-o-drogach/konopne-drogy/
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Polysyntetické drogy jsou rostlinného původu s užitím extrakce a chemických procesů. Mezi 

ně řadíme zejména LSD (dietylamid kyseliny d-lysergové) vyrobený z kyseliny lysergové. 

Kyselina lysergová se získává z námele houby paličkovice nachové, která roste a parazituje na 

obilí. LSD je návyková látka historicky spojená nejvíce s érou hnutí hippies. LSD je distribuováno 

zejména ve formě tzv. tripů, což jsou malinké papírky napuštěné roztokem LSD, ve formě želatiny, 

v tekuté podobě anebo ve formě pilulek. Aplikace drogy pak probíhá orálně či injekčně, je možné 

ji i kouřit spolu s tabákem či smíchat s jinými návykovými látkami.13 

Účinky psilocybinu, psilocinu i LSD lze označit jako velmi obdobné. Účinky jsou vázány na 

výši užité dávky a fázi účinku. U nižších dávek jsou typické iluze, euforie, zvýšená citlivost 

k prostorovému vnímání a pseudo-halucinace a hypománie. Vyšší dávky těchto látek způsobují 

intenzivnější halucinace bez možnosti jejich ovlivnění vlastní vůlí, přítomnost paranoie, 

depersonalizace a derealizace. U LSD se v některých případech u uživatelů vyskytuje tzv. bad trip, 

jež je způsoben tím, že je droga uživatelem požita např. v psychické nepohodě (úzkosti), průběh 

intoxikace pak může mít přetrvávající negativní vliv v podobě úzkostí a depresivních nálad. 

U stálých uživatelů halucinogenních drog se může vyvinout psychická závislost.14 

 

iii. Návykové látky způsobující závislost na látkách s centrálně stimulačním účinkem  

Jak již ze samotného označení vyplývá, jedná se o kategorii návykových látek, jejichž 

primární vlastností je stimulační efekt. Ten se pak projevuje v povzbuzení a snížení či odstranění 

únavy. Tyto látky mají budivý vliv na centrální nervový systém a jsou charakteristické snadným 

vznikem psychické závislosti. Shodně jako halucinogeny můžeme tyto látky vnitřně dělit na látky 

přírodní či syntetické. 

Mezi přírodní návykové látky se stimulačním účinkem řadíme zejména kokain, což je 

návyková látka ve formě bílého krystalického prášku s hořkou příchutí. Kokain se získává extrakcí 

z listů koky, přesněji pak z tzv. kokainové pasty. Nejčistší forma kokainu je pak crack, který 

vzniká smícháním extrémně čistého kokainu s jedlou sodou, jejichž poměry jsou různé. Kokain se 

v praxi často míchá s jinými druhy drog, zejména pak s heroinem (speedball) anebo morfinem 

(double). Kokain lze užívat šňupáním, nitrožilně, aplikací na genitálie při pohlavním styku. Málo 

obvyklé je užívání formou žvýkání lístků koky. Crack se oproti kokainu kouří ve skleněné dýmce. 

Mezi účinky kokainu lze zařadit náhlý pocit psychické energie, pocit euforie, hypomanie (přebytek 

energie), hyperaktivita, vymizení zábran, snížení chutě k jídlu a zvýšení sexuálního libida. Kokain 

 
13 Tamtéž s. 11. 
14 KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup. 1. vydání. Praha: Úřad vlády ČR, 2003, s. 170. 

LSD a jiné halucinogeny – Prev-Centrum. Prev-Centrum – Pomáháme s řešením obtížných životních situací [online]. 

Copyright © 2017 [cit. 20.02.2021]. Dostupné z: https://www.prevcentrum.cz/informace-o-drogach/lsd/ 

https://www.prevcentrum.cz/informace-o-drogach/lsd/
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při dlouhodobém užívání vyvolává psychickou závislost, fyzická závislost prokázána nebyla. 

Pravidelné užívání kokainu může vést až k výskytu stavů úzkosti, přítomnosti panických ataků 

a paranoií či halucinací. Vzhledem ke skutečnosti, že kokain a jeho účinky značně zatěžují 

kardiovaskulární systém, stoupá u uživatele riziko srdečních příhod, dále dochází v případě 

šňupání kokainu někdy i k nenávratnému poškození nosní sliznice spojenému se ztrátou čichu.15 

Mezi syntetické látky se stimulačním účinkem lze zařadit amfetamin a metamfetamin, 

MDMA. 

Amfetaminy představují levnější náhražku kokainu, jež byla prvně syntetizována v roce 

1887 a poměrně hojně byla užívána za druhé světové války jako stimulace vojenských letců. 

Nejrozšířenějším a nejznámějším amfetaminem je metamfetamin, jinak označovaný jako 

pervitin, slangově perník, piko. Pervitin má podobu bílé krystalické látky bez zápachu a je hořké 

příchuti. Jako syntetická droga je vyráběn z prekursoru efedrinu, případně i z prekursoru 

pseudoefedrynu, který je obsažen v některých lécích. Pervitin se užívá šňupáním či nitrožilně. 

Méně často se pak užívá orálně či kouřením přes alobal. Užívání probíhá v tzv. jízdách, což je 

opakované několikadenní užívání, po němž následuje období abstinence. Účinky pervitinu jsou 

euforie, snížení únavy, nechutenství, zvýšení výkonnosti, pozornosti a soustředěnosti, zvýšené 

sexuální libido. Závislost na pervitinu je ryze psychická, charakteristický je její postupný vznik.16 

Dalším druhem amfetaminů je MDMA, jinak zvaný extáze, slangově éčko. Extáze je derivát 

methylendioxyamfetaminu. Extáze je nejvíce známa jako droga lásky z 60. let minulého století či 

jako současná party droga. Extáze je návyková látka ve formě různě zabarvených tablet, kapslí či 

krystalů se silně hořkou chutí. Extáze se užívá perorálně či šňupáním rozdrcených krystalků. Její 

účinky se projevují nárůstem euforie, zvýšením empatie a posílením emocí, otevřeností k okolí 

a pocitem sounáležitosti. Extáze je zpravidla užívána mladými lidmi při tanečních akcích 

a zábavách, svého uživatele přivede až do stavu podobného transu. Při dlouhodobém užívání 

extáze může u uživatele dojít ke vzniku paranoidní psychózy.17 

 

 
15 CHMELÍK, J. a kol. Drogová kriminalita. Praha: Policie ČR, Úřad vyšetřování pro ČR. MV ČR – odbor personální práce 

a vzdělávání, 1999, s. 13–14. 

Kokain – Prev-Centrum. Prev-Centrum – Pomáháme s řešením obtížných životních situací [online]. Copyright © 2017 

[cit. 20.02.2021]. Dostupné z: https://www.prevcentrum.cz/informace-o-drogach/kokain/. 

KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1. mezioborový přístup. 1. vydání. Praha: Úřad vlády ČR, 2003, s. 165. 
16 CHMELÍK, J. a kol. Drogová kriminalita. Praha: Policie ČR, Úřad vyšetřování pro ČR. MV ČR – odbor personální práce 

a vzdělávání, 1999, s. 16. 

KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1. mezioborový přístup. 1. vydání. Praha: Úřad vlády ČR, 2003, s. 166. 
17 CHMELÍK, J. a kol. Drogová kriminalita. Praha: Policie ČR, Úřad vyšetřování pro ČR. MV ČR – odbor personální práce 

a vzdělávání, 1999, s. 16. 

Extáze (MDMA) – Prev-Centrum. Prev-Centrum – Pomáháme s řešením obtížných životních situací [online]. Copyright 

© 2017 [cit. 20.02.2021]. Dostupné z: https://www.prevcentrum.cz/informace-o-drogach/extaze/ 

https://www.prevcentrum.cz/informace-o-drogach/kokain/
https://www.prevcentrum.cz/informace-o-drogach/extaze/
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iv. Návykové látky způsobující závislost na léčivech s centrálně tlumivými účinky  

Na rozdíl od návykových látek se stimulačními účinky mají tyto látky zklidňující účinky. 

Mezi ně řadíme zejména sedativa a hypnotika, analgetika a trankvilizéry. Tyto návykové látky 

jsou užívány perorálně, ke vzniku závislosti je zapotřebí opakované několikaměsíční užívání na 

denní bázi.  

 Mezi sedativa řadíme zejména benzodiazepiny, barbituráty a hypnotika. Benzodiazepiny 

jsou užívány k léčbě stavů úzkosti a poruch spánku. V praxi jsou nejčastěji užívány spolu 

s pervitinem či heroinem. Na benziodiazepinech vzniká středně silná psychická závislost a je dána 

možnost vzniku též fyzické závislosti po několikaměsíčním užívání. Barbituráty mají vysoce 

tlumivé účinky na centrální nervový systém s podobnými účinky jako anestetika. Při vysokých 

dávkách jsou barbituráty schopné způsobit smrt srdeční a respirační zástavu. Nebezpečnost 

barbiturátů spočívá právě v jejich dávkování, kdy pouhý desetinásobek dávky je schopen způsobit 

smrt.18 

Analgetika jsou látky snižující vnímání bolesti, její příčinu aleneřeší. Mezi nejznámější 

zneužívaná analgetika řadíme například morfin a tramal.19 

Trankvilizéry neboli anxiolytika (diazepam, rivotril) jsou látky pozitivně ovlivňující náladu. 

Užívají se za účelem eliminace úzkostných stavů a strachu. Nejčastějšími trankvilizéry jsou 

benzodiazepinová anxiolytika, která mají sice vysokou míru účinnosti, ale též vysokou míru 

vzniku závislosti. 20 

v.  Návykové látky způsobující závislost solvenciového typu  

Tato skupina návykových látek je taktéž někdy označovaná jako inhalační návykové látky, 

zejména těkavé látky, mezi něž lze zařadit zejména ředidla, rozpouštědla, lepidla a jiné plynné 

látky jako např. rajský plyn. Účinkem těchto látek je ovlivnění centrálního nervového systému 

vyvolávajícího v uživateli pocit euforie, dobré nálady, útlum, halucinace, pocit opilosti či 

promiskuitu. Tyto návykové látky jsou v praxi tzv. inhalovány, a to ať již ze samotných nádob 

těkavých látek, nebo z kusů látky v nich namočených, nebo dochází k jejich přímému vstříknutí 

do nosu či úst. Pro zvýšení efektu je často látka inhalována zakrytím nádoby a obličeje, např. 

látkou, polštářem či těsnicím pytlem anebo taškou. 

 Nejznámější návykovou látkou tohoto druhu je zajisté toluen. Toluen je rozpouštědlo či 

ředidlo. Mezi další inhalační drogy řadíme trichlorethylen, benzen, rajský plyn, amylnitrity. 

 
18 CHMELÍK, J. a kol. Drogová kriminalita. Praha: Policie ČR, Úřad vyšetřování pro ČR. MV ČR – odbor personální práce 

a vzdělávání, 1999, s. 18–19. 
19 KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup. 1. vydání. Praha: Úřad vlády ČR, 2003, s. 180. 
20 Tamtéž. 
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Při pravidelné inhalaci dochází ke ztrátě čichu, snížení inteligence, ztrátě paměti a změnám 

osobnosti. Z těchto důvodů jsou tyto drogy ve společnosti označovány jako drogy hloupých.21 

vi. Návykové látky způsobující závislost opiátového typu  

Návykové látky způsobující závislost opiátového typu obecně nazýváme opiáty, název je 

odvozen z řeckého „opion“, což je v překladu maková šťáva. Opioidy neboli látky opiátového typu 

mohou být jak přírodní, tak i syntetické látky. Mezi opioidy řadíme zejména opium, morfin, heroin, 

brown, medaton. Na opiátech vzniká psychická i fyzická závislost již po několika týdnech 

pravidelného užívání. Účinky opiátů jsou pocit euforie a zklidnění, odstranění stresu a únavy. 

Opium je návyková látka získaná z máku setého, přesněji z nezralé tobolky máku, z níž je 

po naříznutí extrahována šedobílá šťáva – opium. Opium a jeho tlumící účinky jsou lidstvu známy 

již po tisíce let. Lze ho aplikovat kouřením pomocí dýmky či ve formě cigaret, konzumací ve 

formě čajů a odvarů, injekčně či šňupáním.22 

Jednotlivé alkaoidy opia jsou morfin, kodein, tebain, noskapin, papaverin a další. Morfin je 

hlavní alkaloid opia, vyskytuje se v něm v obsahu od 1,5–22 %. Vyskytuje se ve formě prášku bílé 

až nažloutlé barvy, kdy škála intenzity bílé barvy značí kvalitu, resp. čistotu látky. Prášek je bez 

specifické vůně, avšak hořké chuti. Morfin je příznačný svou vysokou schopností tlumicích 

účinků, proto je využíván v medicíně. Morfin se aplikuje zpravidla intravenózně do svalu či 

podkožně. Jde o silně návykovou látkou, působící jak na psychický, tak na fyzický 

stavkonzumenta. Ten je v důsledku závislosti nucen postupně zvyšovat dávky, neboť času si lidské 

tělo zvyšuje toleranci na příslušné látce.23 Obecně nejznámějším derivátem morfinu je heroin. 

Prvně byl syntetizován v roce 1874 v Londýně, poté byl do roku 1910 distribuován legálně jako 

náhražka morfinu. Heroin se vyskytuje v podobě jemného bílého prášku v případě jeho čisté 

formy, trpké až hořké chuti. Barevná škála heroinu je odvozena od jeho čistoty pohybuje se 

v rozmezí bílé, šedobílé i narůžovělé. Heroin lze v případě čisté formy zaměnit s kokainem či 

pervitinem. Heroin je droga, pro niž je charakteristické denní užívání s postupným navyšováním 

frekvencí a dávek. Heroin lze užívat kouřením ve formě cigaret, šňupáním, intravenózně či 

inhalací výparů při zahřívání. Právě intravenózní podání zajišťuje konzumentovi nejrychlejší tzv. 

nájezd, avšak opakované injekční podání heroinu po sobě zanechává známky na kůži, podle nichž 

je možné identifikovat pravidelného uživatele. Kromě toho je s injekčním podáváním heroinu 

 
21 CHMELÍK, J. a kol. Drogová kriminalita. Praha: Policie ČR, Úřad vyšetřování pro ČR. MV ČR – odbor personální práce 

a vzdělávání, 1999, s. 20. 

Těkavé látky – Prev-Centrum. Prev-Centrum – Pomáháme s řešením obtížných životních situací [online]. Copyright © 

2017 [cit. 20.02.2021]. Dostupné z: https://www.prevcentrum.cz/informace-o-drogach/tekave-latky/ 
22 CHMELÍK, J. a kol. Drogová kriminalita. Praha: Policie ČR, Úřad vyšetřování pro ČR. MV ČR – odbor personální práce 

a vzdělávání, 1999, s. 21. 
23 Tamtéž s. 22. 

https://www.prevcentrum.cz/informace-o-drogach/tekave-latky/
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spojena vysoká pravděpodobnost nákazy virem HIV či žloutenky typu C. Účinky heroinu jsou 

odlišné od morfinu, jsou intenzivnější. Pro heroin je příznačné snadné předávkování, neboť hranice 

mezi účinnou a smrtelnou dávkou je velmi tenká.24  

Druhým nejvíce obsaženým alkaloidem v opiu je kodein, v praxi využívaný jako 

analgetikum či antitusikum, neboť tlumí bolest a užívá se při léčbě kašle pro jeho tlumicí účinky 

kašlacího reflexu. Kodein stejně jako ostatní opiátové alkaloidy způsobuje fyzickou i psychickou 

závislost. V porovnání s morfinem má nižší účinnost. Derivátem kodeinu je brown, někdy také 

nazývaný český heroin, jehož účinek je podobný účinku morfinu. Brown se vyskytuje v kapalném 

skupenství a má nažloutlou až hnědou barvu. Jeho příprava je velmi náročná, a proto je zneužíván 

zcela výjimečně.25 

Třetím nejvíce obsaženým alkaloidem v opiu je papaverin, vyskytuje se v něm do 1 %, 

v medicíně se využívá jako medikament proti křečím hladkého svalstva. Papaverin se užívá 

intravenózně.  

1.2.1. Nové syntetické drogy 

Stejně jako dochází k rozvoji a vývoji technologií, vyvíjejí se i nové návykové látky. Jejich 

vznik je výsledkem snahy výrobců o vytvoření návykové látky, která není zahrnuta ve stávajících 

seznamech zakázaných návykových látek, a také z toho důvodu, že prekursory k jejich výrobě jsou 

snáze dostupné a nejsou ze strany státních orgánů monitorovány. Zpravidla se k jejich výrobě 

užívají legální léčiva či volně dostupné chemické látky. Tyto návykové látky jsou svou povahou 

syntetickými drogami a zpravidla jsou distribuovány v tabletové formě podobné LSD (MDMA). 

Ve většině případů se jedná o halucinogení návykové látky.  

V rámci ztotožnění nové syntetické drogy (dále jen „NSD“) má významný vliv Evropské 

monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost. Radou EU bylo v roce 1997 přijat 

soubor opatření označený jako „Společný postup proti novým syntetickým drogám“, v jehož 

rámci je zaveden tzv. „systém včasného varování“. Jeho hlavním účelem je rychlost výměny 

 
24 KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1. mezioborový přístup. 1. vydání. Praha: Úřad vlády ČR, 2003,  

s. 161. 
CHMELÍK, J. a kol. Drogová kriminalita. Praha: Policie ČR, Úřad vyšetřování pro ČR. MV ČR – odbor personální práce 

a vzdělávání, 1999, s. 23. 

Heroin – Prev-Centrum. Prev-Centrum – Pomáháme s řešením obtížných životních situací [online]. Copyright © 

2017 [cit. 21.02.2021]. Dostupné z: https://www.prevcentrum.cz/informace-o-drogach/heroin/ 
25 CHMELÍK, J. a kol. Drogová kriminalita. Praha: Policie ČR, Úřad vyšetřování pro ČR. MV ČR - odbor personální 

práce a vzdělávání, 1999, s. 23. 
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informací o nových syntetických drogách, a to zejména s ohledem na jejich výrobu, šíření, užívání 

a rizika (blíže srov. kap.2.2. této RP).26 

Nové syntetické drogy, někdy nazývané jako designer drug, nemají konkrétní označení, jako 

je tomu například u kokainu, pervitinu, heroinu. Zpravidla jsou tyto NSD označovány barvitě, jako 

např. EL Magico, EX, Mefedron (Meow Meow) apod., ale jejich pojmenování nevypovídá nic 

o jejich složení. Obecně lze mezi NSD zařadit drogy s různými účinky, zejména pak s účinky 

stimulujícími, sedativními i euforizujícími.27 

Efektivně reagovat na NSD prostřednictvím legislativy bylo umožněno novelou č. 273/2013 

Sb., o změně zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Tato novela umožnila upravit seznam 

návykových látek prostřednictvím vládního nařízení, kdy seznam návykových látek vyňala ze 

ZoNL. Tímto způsobem došlo ke zjednodušení a urychlení změny seznamů návykových látek. Do 

doby přijetí novely č. 273/2013 Sb., se změna seznamu návykových látek prováděla novelizací 

zákona, což je postup značně složitější a zdlouhavější než postup zavedený novelou č. 273/2013 

Sb. 

1.2.2. Alkohol 

Dle definice obsažené v ust. § 130 TZ se za návykovou látku považuje též alkohol, který je 

nutné řadit do skupiny hypnosedativ s krátkodobým účinkem, kdy základní látkou alkoholu je 

ethylalkohol, při konzumaci vstřebávaný sliznicí zažívacího traktu. Nejrychleji je ethylalkohol 

vstřebáván v mozku, plicích, játrech a ledvinách. Jeho konzumaci je možné rozdělit do 5 stadií, 

a to od stadia podnapilosti, lehkého stupně opilosti přes střední stupeň opilosti, těžký stupeň 

opilosti až po otravu alkoholem. Za smrtelnou otravu alkoholem je považována konzumace dávky 

nad 4,5 ‰ alkoholu v krvi konzumenta.28 K vytvoření si závislosti na alkoholu u konzumenta 

dochází postupně a zcela nenápadně, příznakem jejího rozvoje bývá právě výrazná změna 

v toleranci konzumenta vůči alkoholu, přítomnost poruchy paměti a odvykacího stavu.29 

 
26 PÁLENÍČEK Tomáš, Pavel Kubů a Viktor Mravčík. Nové syntetické drogy: charakteristika a hlavní rizika. 1. vyd. 

Praha: Úřad vlády České republiky, 2004, 36 s., [4] s. barev. obr. příl. Monografie (Úřad vlády České republiky).  

s. 16–17.  
27 Nové syntetické drogy (NSD) – Prev-Centrum. Prev-Centrum – Pomáháme s řešením obtížných životních 

situací [online]. Copyright © 2017 [cit. 21.02.2021]. Dostupné z: https://www.prevcentrum.cz/informace-o-

drogach/nove-synteticke-drogy/ 
28 CHMELÍK, J. a kol. Drogová kriminalita. Praha: Policie ČR, Úřad vyšetřování pro ČR. MV ČR – odbor personální 

práce a vzdělávání, 1999, s. 25–26. 
29 KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1. mezioborový přístup. 1. vydání. Praha: Úřad vlády ČR, 2003,  

s. 153. 

https://www.prevcentrum.cz/informace-o-drogach/nove-synteticke-drogy/
https://www.prevcentrum.cz/informace-o-drogach/nove-synteticke-drogy/
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Nadměrná konzumace alkoholu u konzumenta způsobuje somatické (zdravotní komplikace), 

psychiatrické (závislost na alkoholu, delirium tremens apod.) a sociální problémy 

(nezaměstnanost, finanční problémy, vztahové apod.) problémy.30 

1.3. Rizika spojená s užíváním návykových látek 

Užívání návykových látek skýtá nepřeberné množství možných rizik. Míra a druhy rizik 

jsou závislé na druhu a množství užívané látky a na psychickém a fyzickém stavu uživatele. 

V předchozích odstavcích jsem již některá možná rizika uživatelů návykových látek předestřela. 

V rámci této práce není možné se zabývat všemi možnými riziky a dopady užívání návykových 

látek, a proto se budu zaobírat pouze těmi, jež jsou nejdůležitějšími pro zaměření této práce. 

1.3.1. Drogová závislost 

Jedním z nejzávažnějších rizik užívání návykových látek je vznik drogové závislosti. 

Přístupů k definici a výkladu drogové závislosti je nepřeberné množství. Pro všechny je však 

společné, že drogová závislost je klasifikována jako „psychické a tělesné důsledky pravidelného 

užívání drog, které závislého nutí k jejich trvalé konzumaci“31. Závislost na návykové látce může 

být jak fyzická, tak i psychická a řadíme ji mezi duševní a behaviorální poruchy zdraví. Dle 

mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) publikované Světovou zdravotnickou organizací (dále 

jen „WHO“) se syndrom závislosti projevuje tak, že u indikované osoby se ukážou následující 

syndromy: 

a) „silné přání užít drogu, 

b) porušené ovládání při jejím užívání, 

c) přetrvávající užívání této drogy i přes škodlivé následky,  

d) priorita v užívání drogy před ostatními aktivitami a závazky, 

e) zvýšená tolerance pro drogu a  

f) někdy somatický odvykací stav“32. 

Psychická závislost se u uživatele návykových látek projevuje trvalou potřebou konzumace 

návykové látky pro její účinky na psychiku. Jde o silnou tužbu po návykové látce, jinak nazývanou 

craving. Psychická závislost může vzniknout buď samostatně, nebo vedle závislosti fyzické. 

Samostatně se psychická závislost projevuje zejména u návykových látek se stimulačním účinkem. 

Vedle fyzické závislosti se pak projevuje zejména u uživatelů návykových látek opiátového typu. 

 
30 ŠTABLOVÁ, I., BREJCHA, B. a kol. Návykové látky a současnost, Praha, 2006, s. 86. 
31 ŠTABLOVÁ, I., BREJCHA, B. a kol. Návykové látky a současnost, Praha, 2006, s 139. 
32 F10-F19 poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek (F10-19). ÚZIS [online]. 

WHO/ÚZIS ČR, 2014 [cit. 21.02.2021]. Dostupné z: https://mkn10.uzis.cz/ 

https://mkn10.uzis.cz/
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Fyzická závislost se projevuje v okamžiku odeznění účinků dané návykové látky ve formě 

tzv. abstinenčních příznaků. Abstinenční příznaky u jednotlivých návykových látek jsou odlišné, 

zpravidla se projevují v podobě křečí, bolesti, nevolnosti, zvracení, poruch spánku, zrychlené 

srdeční aktivity, třesu.33 

Uživatel se zpravidla po požití jedné dávky návykové látky nestane automaticky na ní 

závislým, tento proces je zpravidla postupný. 

1.3.2. Drogová kriminalita 

Užívání, resp. zneužívání návykových látek je úzce spojeno s tzv. drogovou kriminalitou 

a je jedním z hlavních rizik závislosti na návykových látkách. Je však nutné podotknout, že dle 

stávajících vědeckých studií nelze jednoznačně konstatovat, že užívání návykových látek vede 

automaticky k páchání trestné činnosti. Mezi užíváním návykových látek a trestnou činností 

obecně není jednoduchý vztah, který by deklaroval, že uživatelé drog páchají trestnou činnost 

anebo že páchání trestné činnosti vede k užívání návykových látek. 

Jak je výše konstatováno, nelze stereotypně předpokládat, že pachateli drogových trestných 

činů jsou výlučně jen uživatelé drog. Je však příhodné uvést, že právě užívání návykových látek, 

resp. jejich zneužívání vede k drogové kriminalitě. Pachatele drogových trestných činů lze rozdělit 

do několika skupin, a to zejména na: 

i. příležitostné uživatele návykových látek, 

ii. pachatele závislé na návykových látkách a 

iii. pachatele nelegálního obchodu s návykovými látkami. 

Drogovou kriminalitu proto rozdělujeme na tzv. primární a sekundární drogovou 

kriminalitu. 

Primární drogová kriminalita představuje konkrétní drogové trestné činy, zejména pak 

trestné činy nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 

dle ust. § 283 TZ, trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu dle § 284 TZ, 

trestný čin nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku dle 

§ 285 TZ, trestný činu výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní 

látky a jedu dle ust. § 286 TZ a trestný čin šíření toxikomanie dle ust. § 287 TZ34 (blíže pojednáno 

v kap. 5 až 10 této RP). 

 
33 WEST R. Modely závislosti. 1. vydání v českém jazyce. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy 

a závislosti, 2016. s. 19, 20, 74.  
34 SADÍLKOVÁ, M. a kol. Sborník odborné konference, Kriminalita a drogy, SANANIM, 2012. s. 31–32. 
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Sekundární drogová kriminalita zahrnuje trestné činy spáchané v souvislosti se 

zneužíváním návykových látek, zejména pak trestné činy spáchané pod vlivem návykových látek 

anebo trestných činů spáchaných za účelem obstarání si návykové látky anebo finančních 

prostředků pro její obstarání. Nejčastěji se pak bude jednat o tyto skupiny trestných činů: 

i. spáchané pod vlivem návykové látky (užití návykové látky je znakem základní 

skutkové podstaty trestného činu), 

ii. spáchané za účelem opatření drogy (trestný čin je spáchán za účelem opatření si 

návykové látky pro vlastní potřebu anebo finančních prostředků pro její pořízení), 

iii. spáchané v důsledku užití či užívání návykových látek (např. v důsledku 

abstinenčních příznaků či intoxikace), 

iv. spáchané v důsledku užití či užívání návykových látek osobou odlišnou od 

pachatele (např. rodinným příslušníkem, osobou blízkou), 

v. spáchané za účelem realizace obchodu s návykovými látkami (např. trestné činy 

úplatkářství, trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti) a 

vi. spáchané na uživatelích návykových látek v důsledku jejich zranitelnosti (např. 

trestný čin znásilnění, vydírání, krádež)35. 

Zejména se pak bude jednat o trestné činy proti životu a zdraví, trestný čin loupeže podle 

ust. §173 TZ, trestný čin krádeže podle ust. § 205 TZ, trestný čin podvodu podle ust. § 209 TZ, 

trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 TZ, trestné činy proti měně 

a platebním prostředkům, trestné činy úplatkářství, trestný čin ohrožení pod vlivem návykové 

látky dle ust. § 360 TZ, trestný čin opilství dle ust. § 360 TZ, trestný čin vyhýbání se výkonu 

služby (z nedbalosti) dle ust. § 384 TZ a ust. § 385 TZ, trestný čin vyhýbání se výkonu strážní, 

dozorčí nebo jiné služby dle ust. § 388 TZ apod. 

1.3.3. Ostatní rizika 

Návykové látky, jak ze samotné definice vyplývá, mají významné zdravotní dopady na 

uživatele. Mezi zdravotní rizika jejich užívání řadíme zejména nespavost, nechutenství, poruchy 

kardiovaskulárního systému, poruchy ledvin a jater, poruchy smyslových orgánů, poruchy mozku 

a zhoršení paměti uživatelů. Jedním z největších rizik při užívání drog je vysoká možnost 

předávkování, a to zejména u uživatelů heroinu, pervitinu, toluenu či barbiturátů. V případě 

injekční či intravenózní aplikace návykové látky je dáno vysoké riziko možnosti nakažení 

 
35 ROUBALOVÁ M., GROHMANNOVÁ K., TRÁVNIČKOVÁ I., ZEMAN P. Sekundární drogová kriminalita 

[Internet]. Praha. MVČR. Pub. 28. 11. 2019 [cit. 21.02.2021]. [20 s.]. Dostupné z 

https://www.mvcr.cz/soubor/bod5-sdk-republikovy-vybor-pdf.aspx 
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virovými onemocněními viru HIV, hepatitidou typu A, B a C či jinými sexuálně přenositelnými 

nemocemi. O prevenci přenosu virových onemocnění se starají mnohé organizace, v České 

republice pak zejména Drop in, a to tím způsobem, že narkomanům zajišťují na veřejně 

přístupných místech výměnu použitého injekčního materiálu za nový, sterilní. 

S užíváním návykových látek jsou spojena i sociální rizika, a to ať již v oblasti rodinných 

vazeb, tak i v oblasti zaměstnání. Není výjimečné, že v důsledku konzumace drog 

dochází u narkomana k odloučení od rodiny a k přetrhání rodinných vazeb, ke ztrátě přátelských 

či partnerských vztahů, neboť pro narkomana je aplikace a sehnání drogy naprostou prioritou.  

Pravidelná konzumace návykových látek má dopady i na pracovněprávní vztahy, kdy 

konzument ztrácí zaměstnání pro absence, špatný pracovní výkon, s tím je spojeno ekonomické 

riziko, neboť uživatel návykových látek přichází o svůj finanční příjem, avšak náklady na pořízení 

si drogy stále zůstávají, a to v podobě značně vysokých částek. V důsledku těchto finančních 

problémů se konzumenti drog uchylují buď k trestné činnosti za účelem opatření si prostředků pro 

koupi drogy, nebo vykonávají práci bez pracovní smlouvy, tedy pracují tzv. načerno, nebo se 

uchylují k provozování prostituce. Není výjimkou, že se drogově závislí snaží tuto finanční krizi 

zpočátku řešit prostřednictvím půjček, které však následně v důsledku ztráty zaměstnání 

a propadem do drogové závislosti nejsou schopni uhradit. Finanční krize narkomana pak vede 

nejen ke ztrátě zaměstnání, ale i k řešení jeho bytové situace. 

K rizikům spojeným s užíváním návykových látek je nutné podotknout, že nejsou jen ve 

vztahu k uživatelům drog, ale je nutné je vztahovat i na náklady vynaložené na boj proti drogové 

závislosti. Zde je nutné zmínit zejména náklady vynaložené na prevenci drogové závislosti, léčbě 

následků užívání drog, vyplácení sociálních dávek, podpor v nezaměstnanosti, náklady trestních 

řízení v případě drogových trestných činů a mj. i náklady na oběti trestných činů způsobených 

pachateli závislými na návykových látkách.36 

  

 
36 LEJČKOVÁ, P., MRAVČÍK, V., RADIMECKÝ, J. Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České 

republiky v roce 2002: Situační analýza v širším demografickém a socioekonomickém kontextu. Praha: Úřad 

vlády ČR, 2004, s. 13. 
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2. Mezinárodní boj proti drogám 

Návykové látky, jejich zneužívání a nelegální obchod je jedním z globálních problémů. 

Nepředstavují ve 21. století žádné novum, rozvoj drogové problematiky lze sledovat již od konce 

19. století a poté na počátku 20. století. V rámci této části RP budu stručně rozebírat vývoj 

mezinárodní spolupráce v boji proti drogám se zaměřením na nejvýznamnější mezinárodní 

dokumenty přijaté zejména v rámci OSN a z hlediska protidrogové politiky EU. 

2.1. Historický pohled 

První snahy o regulaci drogové problematiky lze datovat k roku 1909, kdy se konala první 

mezinárodní konference v Šanghaji svolaná Theodorem Rooseveltem za účelem boje proti opiové 

narkomanii v čínském císařství tak, aby se zneužívání opia rozšiřovalo dále do okolních států. 

Bohužel však v rámci této první mezinárodní konference nedošlo k přijetí žádné mezinárodní 

úmluvy, pouze byla přednesena několikerá doporučení v podobě devíti nezávazných rezolucí.37 

Následně v prosinci roku 1911 došlo ke svolání druhé mezinárodní konference, tentokrát v Haagu, 

kdy výsledkem jednání bylo přijetí Mezinárodní úmluvy o opiu, jež byla přijata dne 23. 1. 1912, 

jinak zvaná První opiová úmluva. Tato úmluva vstoupila v platnost dne 11. 2. 1915. Účelem 

jejího přijetí bylo omezení přepravy drog, zejména pak surového a zpracovaného opia, morfia, 

kokainu. Smluvní strany se touto úmluvou zavázaly, že učiní veškerá možná opatření 

k postupnému potlačení výroby, vnitřního obchodu, dovozu i vývozua konzumaci zpracovaného 

opia.38 V Hlavě III. První opiové úmluvy je následně ujednán způsob užívání morfia, kokainu 

a jejich solí pro účely medicínské a jiné legální potřeby. Mimo to dochází k zakotvení právní 

regulace a kontroly subjektů nakládajících s morfiem, kokainem a jejich solemi v rámci jejich 

dovozu, vývozu, prodeje a výroby, a to prostřednictvím udělování oprávnění či povolení 

k provozování těchto činností a zavedení evidence množství vyrobených, dovezených, prodaných 

látek.39 V samotném závěru této Úmluvy je pak ujednána vzájemná spolupráce prostřednictvím 

nizozemského ministerstva zahraničních věcí při sdělování obsahu zákonů a nařízení přijatých 

v rámci této úmluvy a sdílení statistik o obchodu s jmenovanými látkami.40 První opiová úmluva 

se stala součástí právního řádu ČSR skrze podepsání Versaillské smlouvy, kdy mezinárodní 

působnost pro ČSR nabyla platnosti dne 10. 1. 1920 a byla provedena do právního řádu ČSR 

zákonem č. 128/1923 Sb. z. a. n., o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 

 
37 ÚŘAD VLÁDY ČR. Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky. Zaostřeno na drogy. 2005, 4/2005. 

ISSN 1214-1089, s. 1. 
38 Hlava I. a II. zákona č. 159/1922 Sb. 
39 Hlava III. téhož zákona. 
40 Hlava IV. téhož zákona. 
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1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z.a n. z roku 1922.41 Následně byl prováděcí předpis doplněn 

vládním nařízením č. 147/1925 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon o Mezinárodní opiové konvenci. 

Toto vládní nařízení zejména zakotvilo povinnost ústředním lékařům minimálně jednou ročně 

prohlédnout provozovny osob majících oprávnění k výrobě, dovozu, prodeje a jinému nakládání 

s předmětnými látkami. Kontroly provozoven měly být zaměřeny zejména na způsob uložení 

a označení zboží a vedení záznamů o zboží dle zákonných regulí.42 Dále byla upravena místa 

vývozu a dovozu surového opia na území ČSR.43 Podle ust. § 7 zákona č. 159/1922 Sb. z. a n., byl 

nezákonný obchod s předmětnými látkami klasifikován jako přestupek, za který bylo možné uložit 

pokutu ve výši až 20.000 Kč, a v případě nedobytnosti peněžité pokuty mohla být tato přeměněna 

na trest odnětí svobody do 3 měsíců., Pokud se jednalo o opakovaný přestupek v případě přestupku 

živnostníka, mohlo dojít k odnětí živnostenského oprávnění.44 

Důsledkem působnosti První opiové úmluvy v ČSR a též v důsledku nóty Spojených států 

amerických z února roku 1928 byl vznik Ústředny pro potírání nedovoleného obchodu 

s omamnými prostředky v Československé republice, jež byla zřízena nařízením Ministerstva 

vnitra č. 49860/5-1928 ze dne 22. 9. 1928 a stala se součástí bezpečnostního oddělení. Nově 

vzniklá Ústředna měla zejména za úkol sledování obchodu s omamnými prostředky na území 

ČSR, vykonávání dohledu, zavádění potřebných opatření, vedení daktyloskopické evidence osob 

podezřelých z nelegálního obchodu s omamnými prostředky. 

Po první světové válce dochází ze strany Společnosti národů, vzniklé v rámci Pařížské 

mírové konference, k vytvoření Pomocného výboru proti obchodu s opiem a dalšími 

nebezpečnými drogami. Společnost národů v roce 1925 svolává v Ženevě druhou opiovou 

konferenci, jejímž výsledkem je přijetí další Mezinárodní úmluvy o opiu z roku 1925. 

Důvodnost přijetí této v pořadí druhé úmluvy o opiu nalezneme v preambuli samotné úmluvy, 

v níž je shrnut dosavadní stav boje proti podloudnictví a zneužívání těchto látek od přijetí První 

opiové úmluvy. V preambuli je konstatováno, že podloudnictví (pašování) a zneužívání látek se 

i přes přijatá opatření se rozrůstá ve veliké míře. Smluvní strany se v této úmluvě zavázaly 

k vydání zákonů a nařízení k zajištění účinného dozoru nad výrobou, vývozem a rozdělením 

surového opia.45 V hlavě druhé úmluvy již nacházíme rozšíření okruhu látek regulovaných touto 

úmluvou, jež se nově vztahují již nejen na lékařské opium, kokain, morfium, ale nově i na jejich 

 
41 Hlava V. téhož zákona. 
42 Ust. § 2 vládního nařízení č. 147/1925 Sb. z. a n. 
43 Ust. § 5 tamtéž. 
44 Srov. § 7 zákona č. 159/1922 Sb. z. a n. 
45 Hlava II. zákona č. 147/1927 Sb. 
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deriváty, jako je např. hašiš, heroin apod.46 Způsob s jejich nakládáním se smluvní státy zavázaly 

omezit pouze a výlučně na lékařské a vědecké potřeby, přičemž tento způsob nakládání 

s předmětnými látkami podléhal náležité kontrole ze strany smluvních států.47 V Hlavě IV. této 

Úmluvy došlo ke zřízení Stálého ústředního komitétu, jehož účelem byl zejména dohled nad 

statistikami kontroly nakládání s drogami, jejich výroby a nad pohybem mezinárodního 

obchodu.48 ČSR se stala smluvní stranou této Úmluvy dne 11. 4. 1927 a tato Úmluva byla 

vyhlášena pod č. 147/1927 Sb. V důsledku jejího vyhlášení došlo k přijetí zákona č. 135/1928 Sb. 

z. n., kterou se mění a doplňuje zákon č. 128 Sb. z. a n., o provádění Mezinárodní opiové konvence 

ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z. a n. z roku 1922, a jímž se provádí Mezinárodní 

opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlášená pod č. 147 Sb. z. a n. z roku 1927. 

Dalším mezinárodním dokumentem přijatým v rámci mezinárodního boje proti drogám je 

Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek, přijatá v roce 1931 rovněž 

v Ženevě, kam byla svolaná mezinárodní konference. Tato úmluva vešla v platnost dne 9. 7. 1933, 

kdy se ČSR stala smluvní stranou této dohody ke dni 12. 4. 1933. Tato úmluva byla vyhlášena 

v právním řádu ČSR zákonem č. 173/1933 Sb. z. a n. Jejím hlavním účelem bylo omezení výroby 

daných omamných látek ryze pro vědecké či medicínské účely. Meritem této úmluvy je stanovení 

oprávnění Stálého ústředního komitétu a stanovení povinností smluvních stran vůči němu. 

Smluvním stranám byl Hlavě II. této Úmluvy stanovena povinnost zasílat Stálému ústřednímu 

komitétu své odhady množství daných látek použitých pro vnitřní lékařské a vědecké účely dané 

země.49 Touto úmluvou došlo též k dalšímu omezení výroby50 a stanovení zákazu a omezení při 

vývozu daných látek.51 

O pět let později v roce 1936 dochází k přijetí Úmluvy o potlačení nezákonné dopravy 

nebezpečných látek, uzavřené v Ženevě. Tato Úmluva v sobě jako první zakotvuje přísné trestání 

osob zúčastněných na nelegální přepravě omamných látek. 

2.2. OSN v boji proti drogám  

V roce 1945 dochází k založení mezinárodní Organizace spojených národů, která v roce 

1946 vytváří Komisi Organizace spojených národů pro narkotika v rámci Hospodářské a sociální 

rady OSN jako výkonné komise. Účelem této Komise je monitorování a analýza drogové situace 

v celostátním měřítku a vypracování návrhů opatření na posílení kontroly drog na mezinárodní 

 
46 Hlava III. tamtéž. 
47 Hlava III. článek 5 tamtéž. 
48 Hlava IV. tamtéž. 
49 Hlava II. zákona č. 173/1933 Sb. 
50 Hlava III. tamtéž. 
51 Hlava IV. tamtéž. 
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úrovni a kontrolu jejich zavádění. V letech 1946, 1948 a 1953 vydává tato Komise jednotlivé 

protokoly zaměřené na úlohu Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik. Protokol z roku 1946 

nepřináší žádné významné věcné změny ve věci mezinárodního boje proti drogám, jeho účelem je 

převedení kontroly omamných látek svěřených v rámci mezinárodních smluv uvedených v kap. 

2.1. této RP do působnosti OSN. V rámci tohoto protokolu dochází ke zřízení shora uvedené 

Komise OSN pro narkotika.52 

Protokol roku 1948 byl podepsán v Paříži a jeho účelem bylo rozšíření seznamu 

návykových látek o látky nové, zejména pak synteticky vyráběné. Také dochází k zavedení 

flexibilního postupu v rámci mezinárodní kontroly nově vznikajících omamných látek.  

Tzv. Protokol o opiu z roku 1953, podepsaný v New Yorku, zavádí regulaci pěstování 

máku a výroby a užívání opia. Tato regulace spočívala v tom, že pouze sedmi státům bylo uděleno 

oprávnění k výrobě opia určeného pro export za podmínky, že tyto státy zřídí monopol k jeho 

výrobě a umožní kontrolu této výroby na území svého státu. Zajímavostí tohoto protokolu je fakt, 

že s jeho ratifikací byly doprovázeny značné komplikace, v platnost vstoupil až v roce 1963, ale 

následně došlo k jeho nahrazení ustanoveními Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961. 

V rámci úmluv vydaných na půdě OSN je nutné zmínit celkem tři dokumenty, a to 

Jednotnou úmluvu o omamných látkách z roku 1961, Úmluvu o psychotropních látkách z roku 

1971 a Úmluvu Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými 

a psychotropními látkami z roku 1988. 

Jednotná úmluva o omamných látkách byla přijata dne 31. března1961 v New Yorku, 

ČSSR ji podepsala dne 31. srpna1961. Jednotná úmluva vstoupila v platnost dne 13. 12. 1964. 

Jednotná úmluva byla v rámci právního řádu ČSSR vyhlášena vyhláškou ministra zahraničních 

věcí č. 47/1965 Sb., o Jednotné úmluvě o omamných látkách ze dne 27. 4. 1965. Tato úmluva si 

vzala za cíl sjednotit dosavadní mezinárodní úmluvy v rámci jednotného dokumentu za účelem 

přehlednosti jednotlivých opatření. Touto úmluvou došlo k nahrazení dřívějších mezinárodních 

smluv uvedených v čl. 44 Jednotné úmluvy.53 Jednotná úmluva obsahovala celkem 4 přílohy, 

v jejichž rámci byly vymezeny jednotlivé omamné látky odstupňované dle míry nebezpečnosti. 

Rozšíření seznamů jednotlivých omamných látek bylo svěřeno čl. 3 Jednotné úmluvy do 

působnosti Komise OSN pro narkotika. Jednotná úmluva rozšiřuje dosavadní kontrolní 

mechanismy. Jako nejvýznamnější změny v rozsahu kontrolního systému je nutné vyzdvihnout 

články 22 an., jež jsou zaměřeny na kontrolu pěstování rostlin, z nichž lze vyrobit či jinak získat 

 
52 ÚŘAD VLÁDY ČR. Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky. Zaostřeno na drogy. 2005, 4/2005. 

ISSN 1214-1089, s. 1. 
53Čl. 44 vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 47/1965 Sb. 
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omamnou látku (zejména pak opiové – mák, keře koka, rostliny konopí). Jednotná úmluva založila 

povinnost udělování licencí k výrobě omamných látek a s jejich obchodem v článcích 29 a 30 

Úmluvy. U výroby omamných látek byla udělena výjimka pro výrobu realizovanou státními 

podniky. V rámci Jednotné úmluvy došlo k zakotvení pravidel pro vývoz a dovoz omamných látek 

(čl. 31) a přepravy omamných látek v lékárničkách první pomoci na palubách lodí a letadel v rámci 

mezinárodní dopravy (čl. 32). Velkým posunem je též ujednání smluvních stran o zákazu držení 

drog bez zákonného povolení (čl. 33). Důležité ve vztahu k Jednotné úmluvě je zmínit rovněž 

vznik Mezinárodní rady pro kontrolu omamných látek (dále jen „INCB“), který zkonzumoval 

dříve vytvořené kontrolní orgány a jejich pravomoci. V důsledku doplnění Jednotné úmluvy 

protokolem z roku 1972 došlo k rozšíření úlohy INCB. Významné je rovněž ustanovení čl. 36 

zavádějící trestní ustanovení, kdy podstatou tohoto článku je vnitrostátní zavedení úmyslných 

trestných činů souvisejících s nelegálním pěstováním rostlin, výrobou, přípravou, držbou, 

prodejem, dovozem a vývozem návykových látek, a stanovení přiměřených trestů za jejich 

spáchání, zejména pak tresty odnětí svobody, případně nařízení léčby závislosti na návykové látce. 

Dalším významným dokumentem vzniklým na půdě OSN je Úmluva o psychotropních 

látkách přijatá dne 21. 4. 1971 ve Vídni, jež vstoupila v platnost dne 16. 8. 1976. Úmluva byla 

v rámci právního řádu ČSSR vyhlášena vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 62/1989 Sb., 

o Úmluvě o psychotropních látkách ze dne 21. 4. 1989. Jak ze samotného názvu Úmluvy vyplývá, 

dochází jí k zavedení nové terminologie, kdy v rámci omamných látek nově vznikly kategorie 

látek psychotropních. Úmluva je obdobně koncipována jako Jednotná úmluva o omamných 

látkách, jež obsahuje celkem 4 přílohy s jednotlivými seznamy psychotropních látek dělených dle 

jejich míry nebezpečnosti. Úmluva taktéž koreluje ustanovení Jednotné úmluvy o trestání 

drogových deliktů, kdy ve svém čl. 22 zavádí trestnost úmyslného jednání, které je v rozporu se 

zákonem přijatým za účelem plnění závazků dle této Úmluvy.54 

Posledním ze tří klíčových dokumentů OSN je Úmluva Organizace spojených národů 

proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, přijatá dne 20. 12. 1988 

ve Vídni, která vstoupila v platnost dne 11. 11. 1990, pro ČSFR vstoupila v platnost dne 2. 9. 1991. 

V rámci právního řádu ČSFR byla Úmluva vyhlášena jako sdělení č. 462/1991 Sb., Sdělení 

federálního Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů proti 

nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Cílem této Úmluvy je zaměření 

se na stíhání nelegálního obchodu s omamnými a psychotropními látkami s mezinárodním 

 
54 Čl. 22 vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 62/1989 Sb. 
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charakterem a legalizaci výnosů z nezákonného prodeje drog.55 Tato Úmluva je reakcí na situaci 

v 60. až 70. letech, kdy obchod s narkotiky a značný nárůst případů zneužívání návykových látek 

zažíval náhlý vzestup. Ve svém článku 3 pak Úmluva zavádí povinnost smluvním stranám 

přijmout opatření ke stíhání úmyslných trestných činů spojených zejména s  

i. pěstováním rostlin, výrobou, přípravou, držbou, prodejem, dovozem a vývozem 

návykových látek,  

ii. přechovávání nebo nákup omamné či psychotropní látky za účelem uvedeným 

v bodě i), 

iii. zhotovením, převážením, šířením anebo s držbou zařízení nebo materiálů či látek 

uvedených v příloze č. 1, určených k nedovolenému pěstování, výrobě či jinému 

zhotovení omamných či psychotropních látek (prekurzory), 

iv. přeměnou a převodem či získání, držbou nebo užíváním majetku získaného 

v důsledku drogové trestné činnosti či jeho ukrytím či zatajením podstaty, zdroje 

místa, kde se nachází.56 

V čl. 3 odst. 4 Úmluvy jsou následně stanoveny tresty ukládané za shora uvedené trestné 

činy, jimiž pak jsou zejména uvěznění či jiné formy odnětí svobody, peněžité tresty, zabavení 

majetku, dále vedlejší tresty ve formě léčby, výchovy, rehabilitace a resocializace. Následně v čl. 3 

odst. 5 Úmluvy jsou stanoveny přitěžující okolnosti, jako jsou např. spáchání trestného činu jako 

člen organizované kriminální skupiny, použití násilí či zbraně při výkonu veřejného úřadu, při 

zneužití mladistvého apod. Jako jedno z dalších nových opatření stojících za uvedení je pak 

zavedení konfiskace výtěžků získaných z trestných činů a omamných a psychotropních látek či 

materiálů anebo zařízení určených ke spáchání daných trestných činů.57 V čl. 6 Úmluvy je 

zavedena extradice pachatelů drogových trestných činů a v čl. 7 Úmluvy je sjednána vzájemná 

pomoc smluvních států formou dožádání, zejména pak při provádění důkazů, doručování 

písemností, vykonávání prohlídek a zajištění majetku, poskytování informací a důkazů58. 

Závěrem k postavení OSN v boji proti drogám považuji za vhodné představit v základní 

podobě orgány OSN mající působnost v oblasti boje proti drogám. Mezi tyto orgány lze zajisté 

zařadit: 

 
55 ÚŘAD VLÁDY ČR. Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky. Zaostřeno na drogy. 2005, 4/2005. 

ISSN 1214-1089, s. 2. 
56 Čl. 3 sdělení ferálního ministerstva zahraničních věcí č. 426/1991 Sb. 
57 Čl. 5 tamtéž.  
58 Čl. 7 tamtéž. 
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a) Valné Shromáždění OSN, které představuje vrcholný orgán OSN, v jehož 

působnosti je svolávání mezinárodních konferencí, přijímání rezolucí, úmluv 

a protokolů, stanovení rozpočtu na protidrogové programy v rámci OSN59;  

b) Hospodářská a sociální rada OSN (dále jen „HSR“), jejímž úkolem je 

vypracování přístupu a politiky OSN, mj. i v oblasti kontroly a zneužívání 

návykových látek, koordinace aktivit mezi členskými státy při boji proti drogám 

a zpracování doporučení vládám členských států; 

c) Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (dále jen „UNODC“), zřízený v roce 1997, 

jemuž je podřízen Program OSN pro kontrolu drog (dále jen „UNDCP“) 

a Středisko pro mezinárodní prevenci zločinnosti (dále jen „CICP“); 

d) Komise OSN pro narkotika (dále jen „CND“), zřízená v roce 1946, je výkonným 

orgánem UNODC, kdy hlavním předmětem činnosti CND je analýza světové 

situace v boji proti drogám a vytváření návrhů k potření drogové činnosti;60 

e) Mezinárodní rada pro kontrolu narkotik (dále jen „INCB“), která představuje 

nezávislý kontrolní orgán, jehož účelem je dohled nad plněním jednotlivých 

úmluv.61 

2.3.  Protidrogová politika EU  

Evropská unie jakožto entita mezinárodního práva sui generis, jejíž je Česká republika 

členským státem, přijímá jednotlivé strategie protidrogové politiky a akční plány na předem 

stanovená období. Za vhodné považuji zmínit, že v důsledku Maastrichtské smlouvy podepsané 

v Maastrichtu dne 7. 2. 1992, která vstoupila v platnost 1. 11. 1993, také jinak nazývaná jako 

Smlouva o Evropské unii, došlo k rozdělení pravomocí a politik EU do tří pilířů. První pilíř 

představující Evropské společenství, tzv. komunitární pilíř, druhý pilíř je označován jako společná 

zahraniční bezpečností politika a je zaměřen na mezinárodní spolupráci, třetí pilíř je označovaný 

jako spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Protidrogová politika Evropské unie je 

součástí třetího pilíře pravomocí Evropské unie, a to vedle oblastí boje proti terorismu a závažné 

trestné činnosti, soudní spolupráce v trestních a občanskoprávních věcech apod.62  

 
59 ÚŘAD VLÁDY ČR. Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky. Zaostřeno na drogy. 2005, 4/2005. 

ISSN 1214-1089, s. 2. 
60 Tamtéž. 
61 Tamtéž s. 3. 
62 Maastrichtská smlouva a Amsterodamská smlouva | Fakta a čísla o Evropské unii | Evropský parlament. [online]. 

Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/3/maastrichtska-smlouva-a-amsterodamska-

smlouva 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/3/maastrichtska-smlouva-a-amsterodamska-smlouva
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/3/maastrichtska-smlouva-a-amsterodamska-smlouva
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Protidrogová politika EU spadá do kompetence Rady EU, přesněji pak Rady pro 

spravedlnost a vnitřní věci, v níž zasedají jednotliví ministři spravedlnosti a vnitra členských států 

Evropské unie. Vedle této Rady pro spravedlnost a vnitřní věci je vhodné zmínit pracovní skupinu 

Rady EU, a to Horizontální pracovní skupinu pro problematiku drog (dále jen „HDG“), která byla 

zřízena v roce 1997. Účelem této pracovní skupiny je vedení a řízení činnosti Rady v rámci 

drogové problematiky a je zaměřena na „koordinaci, mezinárodní spolupráci a výzkum, 

monitorování a hodnocení“63, a to za účelem snížení nabídky a poptávky po drogách. Tato 

pracovní skupina úzce spolupracuje s Evropským monitorovacím centrem pro drogy 

a drogovou závislostí (dále jen „EMCDDA“) a Europolem a jinými mezinárodními 

organizacemi. Na jednání této pracovní skupiny dochází k projednávání a formování jednotlivých 

strategií a akčních plánů v boji proti drogám přijatých v rámci EU a k předávání informací 

o fungování vnitrostátních protidrogových politik napříč všemi členskými státy i nečlenskými 

státy.64 

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost je jednou z agentur 

EU (EMCDDA), jejímž hlavním účelem je poskytnout členským státům EU přehled problémů 

v drogové oblasti, obsahující objektivní informace o drogách, drogových závislostech a jejich 

důsledcích. EMCDDA vypracovává podklady sloužící k vypracování protidrogových strategií 

a akčních plánů. Za nejpodstatnější si dovoluji vyzdvihnout činnost EMCDDA spočívající 

v realizaci systému včasného varování, který je zaměřen na nové návykové látky, zejména pak 

syntetického typu, a dále na provozování sítě REITOX, která představuje informační síť pro drogy 

a drogovou závislost, tvořící vnitrostátní monitorovací centra jednotlivých členských států.  

Dne 18. 12. 2020 došlo ze strany Rady EU ke schválení dokumentu s názvem Protidrogová 

strategie EU na období 2021–2025, jehož cílem je „zajistit vysokou úroveň ochrany lidského 

zdraví, sociální stability a bezpečnosti a přispět ke zvyšování informovanosti“65. Tato strategie 

koreluje cíle HDG, což je snižování poptávky a nabídky drog. Nově však strategie obsahuje 

kapitolu věnující pozornost negativním důsledkům spojených s drogami, jsou v ní uvedena 

opatření, která mají vést nejen k prevenci, ale též i ke snížení případných rizik, a to jak zdravotních, 

tak sociálních.66 V rámci této strategie byl zformulován Protidrogový akční plán EU na období 

 
63Horizontální pracovní skupina pro drogy – Consilium. Home – Consilium [online]. Dostupné 

z: https://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/preparatory-bodies/horizontal-working-party-drugs/ 
64 Tamtéž. 
65 Rada schválila protidrogovou strategii EU 2021–2025 – Consilium. Home - Consilium [online]. Dostupné 

z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/12/18/council-approves-the-eu-drugs-strategy-

for-2021-2025/ 
66 Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů, ze dne 24. 7. 2020 – protidrogová agenda a akční plán EU na období 2021–2025. [cit. 24.02.2021]. 

https://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/preparatory-bodies/horizontal-working-party-drugs/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/12/18/council-approves-the-eu-drugs-strategy-for-2021-2025/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/12/18/council-approves-the-eu-drugs-strategy-for-2021-2025/
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2021–2025 obsahující celkem 53 opatření a strategické priority členěné do tří kategorií, a to 1) 

Posílení bezpečnosti – narušení trhů s drogami (celkem 26 opatření), 2) Prevence a zvyšování 

povědomí (celkem 5 opatření) a 3) Řešení nepříznivých důsledků souvisejících s drogami (celkem 

22 opatření)67. 

V rámci normotvorby EU, resp. Evropských společenství považuji za vhodné zmínit 

některé z právních aktů, a to zejména: 

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004, 

o prekursorech drog, poskytují definici tzv. prekursorů drog (viz kap. 5.5. této 

RP). 

b) nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví 

pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím 

a třetími zeměmi, jimiž dochází k posílení kontroly obchodu s prekursory drog 

v rámci jejich dovozu, vývozu a tranzitu spolu za stanovení pravidel sledování 

tohoto obchodu. 

c) nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 

o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví 

pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi společenstvím a třetími 

zeměmi. Základem tohoto nařízení je jmenování odpovědné osoby za obchod 

s prekursory, udělování licence a registrace hospodářských subjektů a stanovení 

podmínek vývozu a dovozu prekursorů.  

d) Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví 

minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů 

a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami (úřední věstník L 335,  

11. 11. 2004). 

e) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/2103, ze dne 15. 11. 2017, 

kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do 

definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 

2005/387/VV. 

 
Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fdd3ff1-d011-11ea-adf7-1aa75ed71a1.0020.02/ 

DOC_1&format=PDF 
67 Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů, ze dne 24. 7. 2020 – protidrogová agenda a akční plán EU na období 2021–2025. [cit. 24.02.2021]. 

Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fdd3ff1-d011-11ea-adf7-01aa75ed71a1.0020.02 

/DOC_2&format=PDF 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fdd3ff1-d011-11ea-adf7-1aa75ed71a1.0020.02/%20DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fdd3ff1-d011-11ea-adf7-1aa75ed71a1.0020.02/%20DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fdd3ff1-d011-11ea-adf7-01aa75ed71a1.0020.02%20/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fdd3ff1-d011-11ea-adf7-01aa75ed71a1.0020.02%20/DOC_2&format=PDF
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3. Protidrogová politika České republiky 

Cíle protidrogové politiky v ČR spočívají v zabezpečení ochrany společnosti a jednotlivce 

před možnými riziky spojenými s užíváním drog a gamblingu spolu se zajištěním ochrany 

společnosti a jednotlivce před následky drogové trestné činnosti a gamblingem. Protidrogová 

politika se v České republice začala formovat v 90. letech jako reakce na politickou změnu, 

otevření hranic a snížení možnosti státní kontroly. Od roku 2014 dochází k rozšíření protidrogové 

politiky o další okruhy problematik, a to zejména o rizika spojená s alkoholem, tabákem 

a hazardním hraním. 

Odpovědným orgánem za protidrogovou politiku v ČR je vláda ČR, koordinací 

protidrogové politiky v ČR je pověřena Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen 

„RVKPP“), která se vnitřně dělí na výbory a pracovní skupiny.  

Mezi výbory RVKPP řadíme: 

a) Výbor zástupců resortů a institucí, 

b) Výbor zástupců regionů, 

c) Výbor pro poskytování účelových dotací, 

d) Výbor pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb, 

e) Poradní výbor pro sběr dat o závislostech. 

Mezi pracovní skupiny RVKPP řadíme: 

a) Pracovní skupinu pro problematiku nelegálních drog, 

b) Pracovní skupinu pro problematiku hazardních her, 

c) Meziresortní pracovní skupinu pro snížení škod působených alkoholem, 

d) Meziresortní pracovní skupinu k problematice komplexní ochrany před škodami 

způsobenými tabákem, 

e) Adiktologické fórum, 

f) Pracovní skupinu pro léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin, 

g) Pracovní skupinu pro financování protidrogové politiky. 

V rámci RVKPP je příhodné zmínit Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 

závislosti (dále jen „NMS“), které je odpovědné za sběr a analýzu dat a jejich předávání Radě, 

vládě ČR a EMCDDA. NMS je taktéž odpovědná za koordinaci informačního systému – Systému 

včasného varování (k tomuto srov. kap. 2.3. této RP). NMS vydává také v rámci své působnosti 

různé publikace, zejména pak výroční zprávy, periodickou publikaci Zaostřeno, knižní publikace 

Drogy atd. 
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Dne 13. 5. 2019 usnesením č. 329 došlo ze strany vlády ČR ke schválení Národní strategie 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním pro období 2019–2027 (dále 

jen „NSZ“), které navazuje na Národní strategii protidrogové politiky na období 2010–2018. 

Národní strategie byla vypracována na základě poznatků z předchozích let a hodnocením strategie 

pro předcházející období. Současná národní strategie si dává za cíl snižovat zdravotní, sociální, 

ekonomické a nehmotné škody vzniklé v důsledku užívání drog, gamblingu a dalších závislostních 

jednání člověka, jakožto i z existence legálních i nelegálních trhů s drogami, gamblingem a dalšími 

produkty spojenými se závislostním jednáním, a předcházet jim. NSZ definuje politiku pro oblast 

závislostního chování jako „komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, 

léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně opatření vymáhání 

práva, uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni“68. 

NSZ v sobě kombinuje dvě koncepce, a to koncepci postihu nelegálního obchodu 

s návykovými látkami, jakožto i postih jejich výroby, a to ať již na vnitrostátní či mezinárodní 

úrovni, dále koncepci léčby a pomoci osobám závislým na návykových látkách, hazardních hrách 

či jiných aktivitách se závislostními sklony, včetně prevence a resocializace a reintegrace závislých 

osob zpět do společnosti. Pouze spojením těchto dvou koncepcí může být formulována efektivní 

strategie v rámci boje proti drogám. 

NSZ stanovuje základní okruhy problematiky, na které se v daném období zaměřuje, a to 

na oblasti: 

a) prevence a informování veřejnosti, 

b) síť kvalitních adiktologických služeb, 

c) zefektivnění regulace trhů s drogami a jinými produkty spojenými se závislostním 

jednáním, 

d) přípravky s obsahem psychoaktivních látek využívané pro léčebné účely, 

e) konopí a kanabinoidů. 

V rámci NSZ byl v prosinci roku 2019 Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky přijat Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod 

spojených se závislostním chováním pro období 2019–2027 (dále jen „Akční plán“). Akční 

plán navazuje na NSZ, kde cíle stanovené v rámci NSZ blíže rozvádí a specifikuje. 

  

 
68 Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027, Sekretariát rady vlády 

pro koordinaci protidrogové politiky, Úřad vlády České republiky, s. 5. 
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4. Vývoj české právní úpravy 

Počátky právní regulace drogové trestné činnosti lze nalézt v zákoně č. 117/1852 ř.z., 

o zločinech, přečinech a přestupcích, dále jen („ZoZPP“), který založil trestní odpovědnost za 

spáchání některých drogových trestných činů. Svým obsahem bylo sankcionováno zejména 

neoprávněné nakládání s léčivy vnitřními i zevnitřnímiči s jedy a prodej těchto látek bez 

příslušného povolení. Samotné držení léčiv či jedů nebylo považováno za trestné. Některá jednání 

byla zákonem považována pouze za přestupek (srov. § 361 ZoZPP nedovolený obchod jedem, 

§ 362 ZoZPP neopatrnost při prodeji jedu). Pro názornost je vhodné uvést některá provinění 

v tomto zákoně uvedená, zejména se pak jedná o skutkové podstaty 

i. neoprávněného prodeje léčiv vnitřních i zevnitřních (§ 354 ZoZPP), kterého se 

dopustil ten, kdo bez povolení uděleného příslušným úřadem prodával léčiva 

vnitřní či zevnitřní; 

ii. nedbalostního v chování a oddělení jedu (§ 368 ZoZPP), kterého se dopustil ten, 

kdo z nedbalosti neoddělí jedovaté zboží od zboží jiného, či se dopustí z nedbalosti 

při popisu nádob s jedem obsaženým či při uzavírání nádob, 

iii. nedbalosti živnostníků při dohledu nad jedovatou látkou (§ 370 ZoZPP), kterého se 

dopustí ten, kdo z nedbalosti zanedbá dohled nad jedovatou látkou, 

iv. podávání odvaru z makovic dětem (§ 377 ZoZPP), kterého se dopustí ten, kdo dítěti 

podá odvar z makovic a dojde k usmrcení dítěte či k těžkému poškození na těle. 

Za tato provinění bylo možné uložit peněžitý trest odnětí svobody v délce trvání několika 

měsíců. 

  Zákon o zločinech, přečinech a přestupcích zůstal v platnosti i v době po vzniku 

Československé republiky v důsledku zákona č. 11/1918 Sb., z. a n. o zřízení samostatného 

státu československého, kterým došlo k recipování právního řádu rakousko-uherské monarchie 

do stávajícího právního řádu.69 

  S ohledem na přijetí mezinárodních konvencí v oblasti drogové problematiky, zejména pak 

s ohledem na mezinárodní smlouvy o opiu (srov. kap. 2.1. této RP), byly přijaty několikeré zákony 

provádějící mezinárodní smlouvy, zejména se pak jedná o tyto tři následujícízákony. 

Zákon č. 128/1923 Sb., z. a n., o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 

23. ledna 1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z. a n. z roku 1922. Tímto zákonem došlo ke splnění 

závazku ČSR k přijetí právních norem za účelem zákazu obchodu se surovým a zpracovaným 

opiem, morfiem a kokainem, kdy toto protiprávní jednání bylo tímto zákonem považováno pouze 

 
69 čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. 
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za přestupek a bylo možné za něj uložit peněžitý trest do výše 20.000 Kč a v případě nedobytnosti 

vymožení peněžitého trestu mohl být tento přeměněn na trest odnětí svobody. Pokud se přestupku 

dopustil živnostník, bylo mu dle tohoto zákona možno odejmout živnostenské oprávnění.70 

Na shora uvedený zákon pak navázal zákon č. 135/1928 Sb. z. a n., jímž se mění 

a částečně doplňuje zákon ze dne 29. května 1923, č. 128 Sb. z. a n., o provádění Mezinárodní 

opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z. a n., kterým došlo zejména 

k reflektování rozšíření okruhu látek v rámci jejich regulace. 

Posledním významným zákonem je tzv. opiový zákon, a to zákon č. 29/1938 Sb., kterým 

se provádějí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 23. ledna 1912, vyhlášená pod č. 159/1922 

Sb. z. a n., Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlášená pod č. 147/1927 Sb. 

z. a n., a Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 13. července 

1931, vyhlášená pod č. 173/1933 Sb. z. a n. Opiový zákon představuje první komplexní normu 

v rámci postihu nezákonné výroby a držení návykových látek a jedů. Komplexnost lze spatřit 

zejména v ucelenosti problematiky. V rámci prvních ustanovení jsou definovány základní pojmy 

a zakotvení udělování licencí v rámci výroby, držení a obchodu s návykovými látkami, tzv. 

koncese (§ 10 opiového zákona). Nově dochází k zavedení povinnosti vést tzv. opiové registry pro 

držitele licence k výrobě, držení a obchodu s návykovými látkami, včetně lékárníků, lékařů 

i veterinářů majících osobní lékárnu (srov. § 14 opiového zákona). 71 

V rámci opiového zákona dochází k razantnímu zpřísnění sankcí za nezákonné jednání, 

kdy bylo možné přestupky trestat peněžitou pokutou do 50.000 Kč, nebo odnětím svobody od 

24 hodin do pěti měsíců. V případě nedobytnosti peněžité pokuty bylo možné uložit trest odnětí 

svobody v trvání do pěti měsíců (§ 18 opiového zákona). Přečiny neoprávněné výroby a jiného 

nakládání s látkou72 stejně jako přečin neoprávněného obchodu bylo možné trestat odnětím 

svobody od tří měsíců do tří let a peněžitým trestem od 5.000 do 50.000 Kč. Pokud však byl přečin 

spáchán ve velkém rozsahu nebo jej spáchal živnostník nebo pokud došlo k těžkému poškození 

těla či k smrti člověka nebo k nebezpečí pro život či zdraví lidí ve větším rozsahu, bylo možné za 

tento zločin uložit trest odnětí svobody v trvání od 1 roku do 5 let, anebo peněžitým trestem od 

10.000 Kč do 100.000 Kč (§ 19 odst. 1 opiového zákona). Přečin nedovolené výroby, opatření, 

držení nástroje či předmětu sloužícího k neoprávněné výrobě, přípravě či zpracování látky nebo 

pro přečin osob spolčených ke spáchání činu dle § 19 odst. 1 opiového zákona bylo možné trestat 

 
70 § 7 zákona č. 128/1923 Sb. z. a n. 
71 NOŽINA, M. Svět drog v Čechách. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1997. s. 74. 
72 Pro definici látky srov. § 1 zákona č. 29/1938 Sb. 
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odnětím svobody v délce jednoho měsíce až jednoho roku, nebo peněžitým trestem do 5.000 Kč 

(§ 19 odst. 2 opiového zákona).73 

 V roce 1948 byl přijat zákon č. 87/1948 Sb., o potírání alkoholismu, který sledoval 

ochranu lidského zdraví před následky alkoholismu. Jeho potírání mělo být dle tohoto zákona 

realizováno prostřednictvím čtyř opatření, a to výchovou obyvatelstva ke střídmosti, omezení 

podávání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let, osobám podnapilým či opilým, 

omezení podávání alkoholu v určité dny či při určitých příležitostech (např. podávání jiného 

alkoholu při tanečních zábavách kromě piva a vína) a dále trestáním přestupků. Zákaz podávání 

alkoholu osobám mladším osmnácti let se však nevztahoval pro případy podávání piva 

mladistvým, kteří jej odnášeli pro dospělé osoby. 

 Dalším zákonem pokračujícím v prohlubování a úpravě drogových trestných činů je zákon 

č. 86/1950 Sb., trestní zákon (dále jen „TZ 1950“), který na našem území platil od. 1. 8. 1950 do 

1. 1. 1962, kdy byl zrušen zákonem č. 140/1961 Sb., trestní zákon. TZ 1950 upravoval dva drogové 

trestné činy obsažené v hlavě čtvrté v rámci trestných činů obecně nebezpečných. Je nutné zmínit, 

že TZ 1950 neobsahoval výkladová ustanovení k pojmu omamných prostředků, kdy definici 

omamného prostředku obsahoval prováděcí předpis na základě zmocnění v ust. § 205 TZ 1950, 

kterým bylo nařízení ministra spravedlnosti č. 118/1950 Sb. o tom, co se považuje za omamné 

prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona. 

Definici omamných prostředků a jedů pak lze nalézt v ust. § 1 a 2 tohoto nařízení, a to ve formě 

taxativního výčtu. V roce 1955 bylo toto nařízení nahrazeno nařízením ministra spravedlnosti 

č. 54/1955 Sb. o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce 

užitkových rostlin podle trestního zákona, kdy již omamné prostředky a jedy nejsou definovány 

prostřednictvím taxativního výčtu. Nově se výčet omamných prostředků a jedů uváděl v seznamu 

uveřejněném v úředním listu na základě dohody ministra zdravotnictví, ministra vnitra a dalších 

zúčastněných ministrů. 

  Prvním z těchto drogových trestných činů je trestný čin dle ust. § 197 TZ 1950 nedovolené 

výroby a držení omamných prostředků a jedů. Tohoto trestného činu se dopustil ten, „kdo bez 

povolení vyrobí, doveze, vyveze, jinému opatří nebo přechovává omamné prostředky nebo jedy74“. 

Za tento trestný čin bylo možné uložit trest odnětí svobody v délce trvání až tři roky či peněžitý 

trest. Znakem kvalifikované skutkové podstaty pak bylo spáchání daného trestného činu ve 

 
73 NOŽINA, M. Svět drog v Čechách. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1997. s. 74. 
74 § 197 odst. 1 zákona č. 86/1950 Sb. 
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značném rozsahu či výdělečně, anebo pokud spáchání takového trestného činu mělo za následek 

smrt člověka anebo způsobení těžké újmy na zdraví více lidí.75 

 Druhého drogového trestného činu se podle ust. § 198 TZ 1950 dopustil ten, „kdo vyrobí 

sobě nebo někomu jinému opatří nebo přechovává předmět určený k neoprávněné výrobě 

omamných prostředků nebo jedů“76. Pachateli tohoto trestného činu pak bylo možné uložit trest 

odnětí svobody až na dva roky. Na rozdíl od současné právní úpravy zde nedochází ke koncipování 

kvalifikovaných skutkových podstat. V hlavě třetí TZ 1950 souhrnně označené jako trestné činy 

proti pořádku ve věcech veřejných, přesněji pak v oddílu pátém, označeném jako Jiné trestné činy 

proti pořádku ve věcech veřejných, je v rámci ustanovení § 186 a 187 TZ 1950 upraven trestný čin 

opilství. V rámci trestného činu opilství rozeznával TZ 1950 celkem tři skutkové podstaty. První 

skutková podstata stanovila trestnost jednání pachatele, který se požitím alkoholického nápoje 

nebo jinak přivede do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí trestného činu. Subjektivní stránka 

zde byla naplněna jak v případě úmyslného, tak i nedbalostního jednání.77 Druhá skutková 

podstata považovala ze trestné jednání pachatele, který se opije sám, nebo opije jiného z nedbalosti 

nebo jeho opilost zvyšuje, leč sám či třetí osoba jsou v opilosti náchylné k výtržnostem. 78 Za 

trestné bylo považováno i požívání alkoholických nápojů v případě, že tímto může dojít k ohrožení 

života či zdraví lidí anebo může dojít ke způsobení značné škody na majetku.79 K tomu je nutné 

podotknout, že při porovnání s aktuální právní úpravou nebyly upraveny v TZ 1950 tzv. případy 

Actio libera in causa doloza či culpoza. 

 TZ 1950 byl dne 1.1.1962 zrušen a nahrazen zákonem č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon (dále jen „TZ 1961“), platným od 8. 12. 1961 a účinným od 1.1. 1962. TZ 1961 byl zrušen 

ke dni 1.1. 2010 a nahrazen současným zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Úpravu 

drogových trestných činů lze nalézt v Hlavě čtvrté, souhrnně označené jako trestné činy obecně 

nebezpečné, a hlavě páté, označené jako trestné činy hrubě narušující občanské soužití. Zde lze 

vidět kontinuitu s TZ 1950, který přebírá úpravu trestných činů z TZ 1950. Na rozdíl od TZ 1950 

lze v ustanovení § 89 TZ 1961 v rámci výkladových ustanovení spatřit definici návykové látky. 

Za návykovou látku se dle tohoto ustanovení považoval „alkohol, omamné látky, psychotropní 

látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo 

rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování“80. Definice návykové látky však nebyla obsažena 

 
75 § 197 odst. 2 tamtéž. 
76 § 198 tamtéž. 
77 § 186 tamtéž. 
78 § 187 odst. 1 tamtéž. 
79 § 187 odst. 2 tamtéž. 
80 § 89 odst. 10 zákona č. 140/1961 Sb. 
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v původním znění TZ 1961, v němž byla tato definice v rámci několikeré novelizace zákona 

zakotvena novelou č. 175/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje trestní zákon. Do té doby byly 

omamné a psychotropní látky v zákoně nazývány omamnými prostředky. Tato definice návykové 

látky byla převzata současným trestním zákoníkem.  

Ve svém původním znění z roku 1961 obsahoval celkem dva drogové trestné činy 

zaměřené na neoprávněnou výrobu, přechovávání a jiné nakládání s omamným prostředkem 

a jedem (§187 TZ 1961), neoprávněnou výrobu, opatření či přechovávání předmětu sloužícího 

k výrobě omamného prostředku nebo jedu (§ 188 TZ 1961). Znakem kvalifikovaných skutkových 

podstat pak bylo spáchání trestného činu jako člen organizované skupiny, získání značného 

prospěchu, způsobení těžké újmy na zdraví více osob nebo smrt.81 Pokud jde o trestný čin 

nedovolené výroby a držení omamného prostředku a jedu, ten bylo možné trestat odnětím svobody 

až na dva roky, anebo alternativně peněžitým trestem či nápravným opatřením. Při naplnění znaků 

kvalifikované skutkové podstaty pak pachateli hrozil trest odnětí svobody na dvě léta až osm let. 

V případě trestného činu nedovolené výroby, opatření a přechovávání předmětu způsobilého 

k výrobě omamných prostředků a jedů, pachateli hrozil trest odnětí svobody až na dva roky, nebo 

alternativně nápravné opatření, peněžitý trest nebo propadnutí věci.82 

V ustanovení § 201 TZ 1961 byl upraven trestný čin opilství, kterého se mohl dopustit ten, 

„kdo poté, co požil alkoholický nápoj, vykonává zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by 

mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku“83. Nová koncepce 

trestného činu opilství je odlišná od koncepce tohoto trestného činu dle TZ 1950, ale i současného 

trestního zákoníku. V rámci současné právní úpravy by tento trestný čin bylo možné přirovnat 

k současnému trestnému činu ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 TZ. 

Shodně jako TZ 1950 i TZ 1961 obsahoval zmocňovací ustanovení, a to v ustanovení  

§ 195 TZ 1961, které stanovilo, že ministr spravedlnosti vyhláškou stanoví, které látky se považují 

za omamné prostředky a jedy. Toto ustanovení bylo dotčeno novelizací zákonem č. 167/1998 Sb., 

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, dle kterého seznam omamných 

a psychotropních látek, látek obsahujících omamnou či psychotropní látku nebo prekursory bude 

upraven zvláštním zákonem84, pouze seznam jedů byl ponechán v rovině vládního nařízení. 

 

 
81 § 187 zákona č. 140/1961 Sb. 
82 § 188 tamtéž. 
83 § 201 tamtéž. 
84 nově tak seznam návykových látek obsahoval zákonč. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 

dalších zákonů. 
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TZ 1961 byl za dobu své účinnosti několikrát novelizován, kdy mezi nejvýznamnější 

novelizace v rámci drogových deliktů lze zařadit zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění 

a doplňuje trestní zákon, zákon č. 112/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 

Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2002 Sb., kterým se mění zákon 

č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákonem č. 175/1990 Sb. došlo, jak jsem již výše uvedla, k ukotvení definice návykové 

látky a změny právní terminologie z omamných prostředků na omamné a psychotropní látky. 

Současně došlo k zavedení nových drogových trestných činů, a to trestného činu šíření 

toxikomanie (§ 188a TZ 1961), jehož se dopustil ten, „kdo svádí jiného ke zneužívání jiné 

návykové látky než alkoholu anebo ho v tom podporuje nebo kdo zneužívání takové látky jinak 

podněcuje nebo šíří“85. Znakem kvalifikované skutkové podstaty trestného činu šíření 

toxikomanie pak bylo, že byl tento čin spáchán vůči osobě mladší osmnácti let. 

Touto novelou došlo také k částečné dekriminalizaci přechovávání návykových látek, a to 

výlučně pro osobní potřebu, zatímco přechovávání návykových látek pro druhé osoby trestným 

zůstalo. Oproti původní úpravě TZ 1961 došlo ke zvýšení trestních sankcí a k vypuštění trestu 

nápravného opatření, dále došlo k rozšíření okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby. 

V rámci kvalifikovaných skutkových podstat bylo postihováno zejména to jednání, jehož se 

pachatelé dopouštěli v rámci organizované skupiny i organizované skupiny působící ve více 

státech nebo ve větším rozsahu či vůči osobě mladší osmnácti let. 

 Novelizace zákona č. 112/1998 Sb. směřovala zejména do oblasti dekriminalizace 

přechovávání návykové látky pro osobní potřebu. V rámci této novelizace bylo nově koncipováno 

ustanovení § 187 TZ 1961, které rozšiřuje postihnutelné jednání o jednání ve formě nabízení, 

zprostředkování, prodání návykové látky nebo jedu, ale nově i přípravku obsahujícího omamnou 

či psychotropní látku, prekursor nebo jed. U tohoto trestného činu byly nově stanoveny další 

kvalifikované skutkové podstaty, a to spácháni činu na osobě mladší patnácti let, způsobení těžké 

újmy na zdraví člověka, získání prospěchu velkého rozsahu. Nově byl zařazen trestný čin dle ust. 

§ 187a TZ 1961, dle kterého je nově trestné jednání, jehož se dopustí ten, „kdo bez povolení 

přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém“86. 

 Zákonem č. 134/2002 Sb. byla zakotvena kvalifikovaná skutková podstata u trestného činu 

šíření toxikomanie v ust. § 188a TZ 1961, dle kterého bylo nově trestné, pokud byl tento čin 

spáchán vůči osobě mladší osmnácti let, anebo byl spáchán „tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, 

 
85 § 188a tamtéž. 
86 § 187a tamtéž. 
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veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným, obdobně účinným způsobem“87. Za takovéto 

spáchání trestného činu pak pachateli hrozil trest odnětí svobody v délce trvání 1 až 5 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 § 188a odst. 2 tamtéž. 
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5. Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek 

Drogová problematika, tedy zejména problematika zneužívání návykových látek, s sebou 

nese nepřeberné množství trestně právních jednání, a to napříč celým trestním zákoníkem. Obecně 

lze drogovou kriminalitu rotdělit na primární a sekundární (srov. kap. 1.3.2 této RP). V rámci této 

kapitoly budu rozebírat nejdůležitější drogové trestné činy v rámci primární drogové kriminality. 

Zejména pak půjde o: 

a) trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními 

látkami a s jedy dle ust. § 283 TZ,  

b) trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu dle ust. § 284 TZ,  

c) trestný čin nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní 

látku dle ust. § 285 TZ,  

d) trestný čin výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky 

a jedu dle ust. § 286 TZ a  

e) trestný čin šíření toxikomanie dle ust. § 287 TZ. 

Z oblasti sekundární drogové kriminality se pak zaměřím natrestný čin ohrožení pod vlivem 

návykové látky dle ust. § 287 TZ a trestný čin opilství dle ust. § 360 TZ. 

5.1. Obecná charakteristika drogových deliktů 

Právní rámec drogové trestné činnosti a s tím spojená problematika návykových látek je 

upravena napříč několikerými právními předpisy. V rámci této kapitoly a této práce považuji za 

vhodné uvést a v základních bodech rozvést nejdůležitější právní předpisy vztahující se k drogové 

problematice. 

Stěžejním právním předpisem v oblasti trestněprávního postihu drogových trestných činů 

je bezpochyby zákon č 40/2009 Sb., trestní zákoník88, který nahradil zákon č. 140/1960 Sb., a to 

s účinností od 1. 1. 2010. Trestní zákoník je vnitřně členěn na část obecnou a část zvláštní. Části 

jsou dále děleny na hlavy, díly a oddíly. Pro drogové trestné činy je nejvýznamnější část druhá, 

hlava VII, jež se týká trestných činů obecně nebezpečných, díl 1 – trestné činy obecně ohrožující.  

Trestní zákoník v rámci úpravy drogových trestných činů kombinuje dva přístupy 

k trestání, a to koncepci trestání držení návykové látky a její užívání (tzv. represivní koncepce), 

dále koncepci terapeutickou, tj. netrestání uživatelů drog držících návykové látky pro svou 

potřebu, nýbrž zajištění jejich léčby a preventivní působení na společnost. 

 
88 Dále jen TZ nebo trestní zákoník. 
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Trestní zákoník ve svém ustanovení § 130 obsahuje definici návykové látky, avšak 

neposkytuje již přesný seznam látek, které lze za návykové považovat. K tomu je pak dáno 

speciální ustanovení § 289 TZ, označené jako společné ustanovení. Toto ustanovení odkazuje na 

zvláštní zákon, kterým se stanoví, „co se považuje za omamné látky, psychotropní látky, přípravky 

obsahující omamné nebo psychotropní látky, prekursory používané pro nezákonnou výrobu 

omamných nebo psychotropních látek“89. Jedná se o zákon č. 167/1998 Sb., o návykových 

látkách a o změně některých dalších zákonů90, ve znění pozdějších předpisů.  

Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 1999, byl tedy účinný i v době předchozí právní 

úpravy v TZ 1961. Tento zákon upravuje otázku zacházení a vývozu, dovozu a jiných tranzitů 

návykových látek, přípravků obsahujících návykovou látku, prekursorů, pěstování máku, konopí 

a koky. ZoNL obsahuje v ust. § 2 definice návykové látky, přípravků obsahujících návykovou 

látku, makovinu, konopí, keře koka a jednání ve formě vývozu a dovozu a další definice. ZoNL 

do roku 2014 obsahoval celkem 8 příloh se seznamy jednotlivých návykových látek, dělené na 

omamné látky, psychotropní látky a přípravky. K jejich zrušení došlo na základě novely 

č. 273/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, které nově upravuje 

ustanovení § 44c obsahující zmocňovací ustanovení vlády k vydání vládního nařízení, kterým 

bude upraven seznam omamných a psychotropních látek a přípravků. Seznam návykových látek 

je tak nově obsažen v SNL. Důvodem k této novele byla potřeba efektivní a rychlé právní reakce 

na nově vznikající druhy návykových látek a jejich doplnění do příslušného seznamu.91 

Ustanovení § 289 TZ dále ve svém druhém a třetím odstavci obsahuje zmocňovací 

ustanovení vlády, aby prostřednictvím vládního nařízení vymezila okruh jedů, rostlin či hub 

obsahujících omamnou či psychotropní látku spolu se stanovením množství většího než malého, 

a to pro potřeby posuzování trestných činů dle ust. § 283–286 TZ. Na základě tohoto zmocnění 

byla vydána dvě vládní nařízení, a to nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního 

zákoníku stanoví, co se považuje za jedy, a 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. 

Posledním významným právním předpisem v oblasti drogové problematiky je zákon 

č. 72/2013 Sb., o prekursorech drog, účinný od 1. 1.2014. Tento zákon vznikl na základě novely 

 
89 § 289 odst. 1 TZ. 
90 Dále jen ZoNL. 
91 Důvodová zpráva k zákonu č. 273/2013 Sb.  
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ZoNL z roku 2013. Dle důvodové zprávy bylo důvodem přijetí zákona zajištění přehlednosti 

právní úpravy v rámci předpisů EU a úprava možnosti efektivně reagovat na situaci obchodování 

s prekursory drog, zejména pak za účelem dosažení zvýšené efektivity dohledu nad ním. V rámci 

tohoto zákona dochází k přijetí opatření za účelem omezení nelegálního obchodování s prekursory 

drog a jejich zneužívání k výrobě návykových látek, a to za současného zpřísnění pravidel pro 

obchodování s prekursory.92  

5.2. Základní znaky skutkové podstaty drogových trestných činů 

Mezi jednotlivými drogovými trestnými činy lze najít určitou generičnost, a to zejména při 

zkoumání objektu, subjektu a subjektivní stránky skutkové podstaty drogových trestných činů. 

Jak již bylo řečeno, drogové trestné činy jsou v rámci systematiky zvláštní části trestního 

zákoníku řazeny mezi trestné činy obecně nebezpečné, přesněji pak mezi trestné činy obecně 

ohrožující. Objekt trestných činů obecně představuje právní hodnoty a zájem chráněný trestním 

zákoníkem, pro jehož ochranu byly dané trestné činy přijaty. Objektem drogových trestných činů 

pak je zejména ochrana společnosti a jednotlivce před riziky, ať již závislostními, zdravotními, 

sociální, ekonomickými, jež vznikají v důsledku nezákonného a nekontrolovaného nakládání 

s omamnými a psychotropními látkami, s přípravky takové látky obsahujícími, s jedy 

a prekursory.93 

Z hlediska objektivní stránky drogových trestných činů se jedná o trestné činy spáchané 

jednáním ve formě konání, jedná se o tzv. komisivní trestné činy. Z hlediska následku, což je jeden 

z obligatorních znaků objektivní stránky trestného činu, se pak jedná o trestné činy ohrožovací. 

V rámci subjektivní stránky trestného činu je zkoumána míra zavinění. Dle tohoto kritéria 

pak jsou trestné činy obecně rozlišovány na úmyslné a nedbalostní trestné činy. Spáchání trestného 

činu úmyslně je definováno v ust. § 15 TZ, které říká, že čin je spáchán úmyslně v případě, že: 

a) pachatel věděl, že svým jednáním může ohrozit nebo porušit hodnotu či zájem 

chráněný trestním zákoníkem, a toto ohrožení či porušení způsobit chtěl – jedná se 

o tzv. úmysl přímý, anebo 

b) pachatel sice věděl, že svým jednáním může ohrozit nebo porušit hodnotu či zájem 

chráněný trestním zákoníkem, a v případě, že k tomuto následku jeho jednáním 

dojde, byl s tímto srozuměn či smířen – jedná se o tzv. úmysl nepřímý.94 

 
92 Důvodová zpráva k zákonu č. 272/2013 Sb.  
93 ŠÁMAL P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 808. 
94 Tamtéž s. 187. 
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Nedbalost je v TZ definována v ust. § 16, kdy trestný čin je spáchán nedbalostně, v případě, 

že: 

a) pachatel věděl, že svým jednáním může ohrozit nebo porušit hodnotu či zájem 

chráněný trestním zákoníkem, ale bez přiléhavého důvodu spoléhal na to, že se tak 

nestane – jedná se o tzv. nedbalost vědomou, anebo 

b) pachatel nevěděl, že svým jednáním může ohrozit nebo porušit hodnotu či zájem 

chráněný trestním zákoníkem, ač o možném následku svého jednání vzhledem 

k okolnostem případu a svým poměrům vědět měl a mohl – jedná se o tzv. 

nedbalost nevědomou.95 

Trestní zákoník dále upravuje v ust. § 16 odst. 2 tzv. hrubou nedbalost, dle které je trestný 

čin spáchán z hrubé nedbalosti tehdy, pokud pachatel postupuje bez náležité opatrnosti, a tento 

jeho přístup svědčí o zřejmé bezohlednosti k hodnotám chráněných příslušnými ustanoveními 

TZ.96 

Z hlediska subjektivní stránky základní skutkové podstaty se v případě drogových 

trestných činů jedná o úmyslné trestné činy. 

Posledním znakem skutkové podstaty trestného činu je subjekt (neboli pachatel trestného 

činu), kterým v případě drogových trestných činů může být kdokoliv, tedy bez jakýchkoli 

zvláštních vlastností či postavení. Za podstatné však považuji zmínit, že drogových trestných činů 

se může dopustit jak fyzická, tak i právnická osoba. Dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“), účinného od 1. 1.2012, 

nemohla být právnická osoba pachatelem trestného činu výroby a držení předmětu k nedovolené 

výrobě omamné a psychotropní látky a jedu dle ust. § 286 TZ, dále trestného činu šíření 

toxikomanie dle ust. § 287 TZ. V důsledku novelizace zákona č. 183/2016 Sb. došlo ke změně 

ustanovení § 7 TOPO, který se z taxativního výčtu trestných činů, kterých se právnická osoba 

může dopustit, na negativní taxativní výčet, tj. taxativní vyjmenování trestných činů, pro které 

není dána trestní odpovědnost právnické osoby. V důsledku této novely došlo k rozšíření trestní 

odpovědnosti právnické osoby i pro zbývající drogové trestné činy.97 

 
95 Tamtéž s.192. 
96 Tamtéž s. 193. 
97 ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář.  

2. vydání. Praha C. H. Beck, 2018, s. 142. 
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5.3. Omamná a psychotropní látka 

Trestní zákoník obsahuje pouze definici návykové látky, obsažené v ust. § 130 TZ. Bližší 

vymezení pojmu návykové látky však neuvádí. Za omamnou látku je nutné považovat ty látky, 

u nichž existuje nebezpečí vzniku chorobné závislosti a vzniku psychických změn.98 Seznam látek, 

které je nutné považovat za látky omamné, jsou upraveny v SNL, přesněji pak v příloze č. 1–3. 

Mezi obecně nejznámější omamné látky lze zařadit kokain, kokový list heroin, morfin, konopí, 

methadon, opium, kodein apod. 

Na rozdíl od omamné látky jsou psychotropní látky ty, které jsou schopny ovlivnit psychiku 

člověka. Shodně jako omamné látky jsou upraveny v SNL, a to v přílohách č. 4–7. Mezi obecně 

nejznámější psychotropní látky lze zařadit psilocybin a psilocin, amfetamin, metamfetamin, 

barbital, diazepam.  

5.4. Přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku 

Shodně jako u definic omamné a psychotropní látky nelze v rámci trestního zákoníku 

nalézt ani přesnou definici pojmu „přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku“. 

Definici je však možné najít v ust. § 2 písm. b) ZoNL, dle kterého se za přípravek považuje „roztok 

nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující návykovou látku nebo návykovou látku 

a uvedenou látku kategorie 1 nebo léčivý přípravek podle zákona o léčivech obsahující uvedenou 

látku kategorie 1“99. Jmenný seznam přípravků je stejně jako seznam omamných a psychotropních 

látek je upraven v SNL, a to v osmé příloze tohoto vládního nařízení. 

5.5. Prekursor 

Definice prekursoru byla do 31. 12. 2013 upravena v ustanovení § 2 písm. c) ZoNL, kdy 

v důsledku novelizace provedené zákonem č. 273/2013 Sb., kterým se mění zákon 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony, došlo k vyjmutí definice prekursoru. Tato novela byla přijata 

v důsledku právních aktů EU a závazku ČR jakožto členského státu EU provádět harmonizaci 

vnitrostátních zákonů s evropskou legislativou, zejména pak s ohledem na tyto právní akty EU:  

i. nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 273/2004 ze dne 11. 2. 2004, 

o prekursorech drog a  

 
98 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II.: Zvláštní část (§ 140–421). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

Velké komentáře. s. 1379.  
99 § 2 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb. 
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ii. nařízení Rady ES č. 111/2005 ze dne 22. 12. 2004, kterým se stanoví pravidla pro 

sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi. 

Tato nařízení byla do českého právního řádu provedena zákonem č. 272/2013 Sb., 

o prekursorech drog (dále jen „zákon o prekurzorech“). Je však nutné říct, že v tomto zákoně 

nelze definici prekursoru drog nalézt, ale obsahuje ji právě nařízení Evropského parlamentu 

a Rady ES o prekursorech drog, přesněji pak v čl. 2 písm. a), kdy za prekursor je nutné považovat 

látky uvedené v příloze I tohoto nařízení, a to včetně směsí a produktů přírodního původu, které 

tyto látky obsahují. Negativně jsou prekursory v nařízení vymezeny tak, že za prekursor nelze 

považovat léčivé a jiné přípravky, které sice látky uvedené v příloze 1 nařízení obsahují, ale tyto 

látky z nich nelze dostupnými prostředky extrahovat.100 Mezi nejznámější prekursory drog pak 

řadíme látky efedrin a pseudoefedrin, z nichž je extrahován metamfetamin (pervitin) či kyselina 

lysergová, z níž je získáváno LSD. 

5.6. Jed 

Jed jako znak skutkové podstaty některých drogových trestných činů lze najít zejména 

u trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami 

a s jedy dle ust. § 283 TZ, trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu dle 

ust. § 284 TZ, dále trestného činu výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné 

a psychotropní látky a jedu dle ust. § 286 TZ. Při stanovení, co se považuje za jedy ve smyslu 

těchto trestných činů, je nutné vycházet ze společného ustanovení § 289 TZ, který mj. odkazuje 

ve svém druhém odstavci na nařízení vlády.  

Bližší definici jedu lze tedy nalézt v nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely 

trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy. V ustanovení § 1 tohoto vládního nařízení je 

konstatováno, že za jedy ve smyslu shora uvedených trestných činů se považují jednak:  

a) chemické látky uvedené v příloze č. 1 tohoto vládního nařízení a dále  

b) chemické směsi obsahující minimálně 7 % chemických látek podle písm. a).101 

5.7. Množství větší než malé 

V rámci skutkových podstat trestných činů přechovávání omamné a psychotropní látky 

a jedu (§ 284 TZ) a trestného činu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo 

psychotropní látku (§ 285 TZ) se pracuje s pojmem „v množství větším než malém“.  

 
100 Čl. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004. 
101 § 1 nařízení vlády č. 467/2009 Sb. 



 

41 

 

 

Ve vztahu k této zákonné limitaci držení omamné či psychotropní látky, jedu anebo 

pěstování rostlin tyto látky obsahujících je nutné poukázat na dekriminalizaci držení návykových 

látek pro osobní potřebu. Právě v návaznosti na skutečnost, aby obligatorně nebyla 

dekriminalizovaná celková držba návykových látek či jedu, příp. neomezené pěstování rostlin či 

hub obsahujících omamnou či psychotropní látku, bylo třeba stanovit hranici množství jejich 

držby, po jejímž překročení se stává trestným. 

Ani v tomto případě trestní zákoník nepodává definici tohoto množství. Do 22. 8. 2013 

trestní zákoník ve svém v ustanovení § 289 v odstavci druhém a třetím stanovil, že vláda svým 

nařízením stanoví pro jedy a rostliny či houby toto množství. Těmito nařízeními bylo myšleno, jak 

jsem zde již několikrát uvedla, nařízení vlády č. 467/2009 Sb. (jedy) a nařízení vlády č. 455/2009 

Sb. (rostliny a houby). Právě druhý odstavec ustanovení § 289 TZ byl zrušen nálezem Ústavního 

soudu ze dne 23. 7. 2013, č. j. PL ÚS 13/12, vyhlášeného ve sbírce zákonů dne 23. 8. 2013 pod 

č. 99/2013 Sb. Nově tak ustanovení § 289 odst. 2 obsahuje pouze zmocnění vlády k vydání 

vládního nařízení, kterým se stanoví, co lze považovat za jedy ve smyslu ust. § 283, 284 a 286 TZ. 

Důvodem pro zrušení části odstavce druhého ust. § 289 byl jeho rozpor s ústavní zásadou nullum 

crimen sine lege a ústavním právem zakotveným v čl. 39 usnesení předsednictva České národní 

rady č. 2/1993 Sb., ze dne 16. 12. 1992, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky (dále jen „LZPS“), dle které „jen zákon stanoví, které jednání 

je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku lze za jeho spáchání 

uložit“102. Zásada nullum crimen sine lege stanoví, že trestnost jednání lze stanovit pouze na 

základě zákona, nikoli na základě právního předpisu nižší právní síly, jako je právě vládní nařízení.  

Problém nastalý s vymezením množství větším než malé se pokusilo překonat trestní 

kolegium Nejvyššího soudu svým stanoviskem sp. zn. Tpjn 301/2013, publikovaným pod 

č. 15/2014 Sb. rozh. tr., které množství větší než malé v odstavci druhém právní věty bodu I. 

definoval takto: „Za množství větší než malé“ ve smyslu § 284 odst. 1, 2 tr. zákoníku je třeba 

obecně považovat takové množství přechovávané omamné nebo psychotropní látky nebo jedu, 

které vícenásobně – podle ohrožení vyplývajícího pro život a zdraví lidí ze škodlivosti jednotlivých 

látek – převyšuje běžnou dávku obvyklého konzumenta. Orientační hodnoty určující „množství 

větší než malé“ u omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících jsou uvedeny 

v příloze k tomuto stanovisku. Při závěru o naplnění uvedeného znaku je třeba podpůrně zohlednit, 

zda šlo o prvokonzumenta či uživatele těchto látek v pokročilém stadiu závislosti, případně i jiné 

 
102 Čl. 39 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., ze dne 16. 12. 1992, o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky. 
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skutečnosti ovlivňující míru ohrožení života nebo zdraví uživatele.“103 Součástí tohoto stanoviska 

trestního kolegia NS byl sice seznam s hodnotami omamných látek a psychotropních látek 

a přípravků, jež je obsahují, i přesto však lze toto vymezení považovat za nešťastné z toho důvodu, 

že v rámci snahy o vymezení pojmu množství větší než malé bylo užito několik dalších právně 

nejasných pojmů, a to např. pojem běžná dávka, obvyklý konzument, orientační hodnota. Ani 

tímto stanoviskem nedošlo ke stanovení určitého vodítka pro stanovení trestnosti daného jednání. 

V rámci seznamu s hodnotami daných látek již nebylo specifikováno, jakým přístupem mají být 

brány v potaz jednotlivé orientační hodnoty, jakým způsobem mají být vzájemně poměřovány ve 

vztahu k prvokonzumentovi či obvyklému uživateli.  

Za další úskalí pojmu „množství větší než malé“ považuji skutečnost, že držitel určité 

dávky omamné či psychotropní látky nemůže s přesností vědět či předvídat, v jakém množství 

danou látku drží. K tomu, aby tuto skutečnost znal, nebo aby tuto skutečnost mohl s patřičnou 

mírou určitosti předvídat, by musel každou látku podrobit expertíze, aby věděl, zda již páchá, či 

ještě nepáchá daný trestný čin. 

V případě konopí je ve stanovisku trestního kolegia NS ČR uvedeno, že za množství větší 

než malé je považováno množství obsahující více než 10 gramů sušiny, v tomto množství musí 

být obsažena účinná látka delta-9-tetrahydrocannabinol nejméně v množství 1 g. 

Dne 1.10. 2020 podal Okresní soud v Chomutově k ústavnímu soudu svůj návrh na zrušení 

částí § 284 odst. 1, § 285 odst. 2 a 3 a § 289 odst. 3 TZ, jež se týkají právě pojmu „množství větší 

než malé“, který právě shrnuje shora vymezené nejasnosti. Ke dni zpracování této RP nebylo 

o návrhu Okresního soudu v Chomutově ze strany ústavního soudu rozhodnuto.104 

Pokud jde o množství větší než malé, v případě jedů se za množství větší než malé dle 

stanoviska trestného kolegia NS ČR, bodu II. právní věty považuje „takové množství jedu, které 

na základě současných vědeckých poznatků může po jednorázovém nebo opakovaném podání 

způsobit poškození zdraví“105. 

Přechovávání shora uvedených látek konzumentem pro svou vlastní potřebu v případě, že 

nebude dosahovat množství, jež lze označit jako větší než malé, bude možné případně posuzovat 

jako přestupek za současného naplnění ostatních zákonných znaků. 

 
103 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 03. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2013, publikovaného pod  

č. 15 /2014 Sb. rozh. tr. 
104 Projednávané plenární věci | Ústavní soud. Ústavní soud České republiky – oficiální webové stránky [online]. 

Copyright © Ústavní soud, Joštova 8, Brno, Česká republika [cit. 26.02.2021]. Dostupné 

z: https://www.usoud.cz/projednavane-plenarni-

veci?tx_odroom%5Bdetail%5D=3518&cHash=6b9da4fc726fef70989509d8544b2143 
105 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 03. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2013, publikovaného pod  

č. 15 /2014 Sb. rozh. tr. 

https://www.usoud.cz/projednavane-plenarni-veci?tx_odroom%5Bdetail%5D=3518&cHash=6b9da4fc726fef70989509d8544b2143
https://www.usoud.cz/projednavane-plenarni-veci?tx_odroom%5Bdetail%5D=3518&cHash=6b9da4fc726fef70989509d8544b2143


 

43 

 

 

6. Trestný čin nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 

látkami a s jedy dle § 283 trestního zákoníku 

„(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo 

jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, 

přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude 

potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 

a) jako člen organizované skupiny, 

b) ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, 

c) ve značném rozsahu nebo 

d) ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti 

mladšímu patnácti let. 

(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

c) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, 

d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, 

e) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu nebo 

f) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let. 

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob 

nebo smrt, 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 

rozsahu nebo 

c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. 

(5) Příprava je trestná.“106 

Tato skutková podstata drogového trestného činu je skutkovou podstatou nejšířeji pojatou, 

svým obsahem postihuje rozličné formy produkce a distribuce návykových látek, prekursoru či 

jedu. Tento trestný čin byl koncipován v souladu se závazky ČR z jednotlivých mezinárodních 

úmluv, jimiž je vázána, a též i v souladu se závazky práva EU, kdy jednotlivé požadavky z těchto 

 
106 § 283 zákona č. 40/2009 Sb. 
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právních předpisů byly zákonodárcem promítnuty do jednotlivých znaků skutkové podstaty. Je 

nutné však podotknout, že jakékoli neoprávněné nakládání s návykovými látkami, přípravky je 

obsahujícími, prekursory či jedy je trestné. Tímto trestným činem jsou postihována pouze 

nedovolená výroba a jiné nakládání s těmito látkami, tj. výroba a nakládání s těmito látkami bez 

příslušného povolení Ministerstva zdravotnictví ČR vydávaného na základě ust. § 4 a 8 ZoNL, § 2 

an. zákona o prekursorech. Trestnost činu se nevztahuje na nakládání s látkami obsaženými 

v přílohách č. 1, 2, 5, 6 a 7 SNL, dále s některými prekursory a na přípravu obsahující omamné či 

psychotropní látky, a to ve vymezených případech. Tímto je pak myšlen zejména provoz lékáren, 

činnost lékařů, veterinářů, spedičních firem zajišťujících přepravu předmětných látek, laboratoře 

apod.107 

Dle usnesení NS ČR ze dne 16. 2. 2011, sp. zn. 8 Tdo 112/2011, nelze každé neoprávněné 

nakládání s danými látkami automaticky posuzovat jako trestný čin. Trestnost činu je nutné 

posuzovat dle základní zásady trestního práva, a to s ohledem na zásadu subsidiarity trestní 

represe, kdy je nutné přihlížet k několika okolnostem, zejména pak k druhu a kvalitě dané látky, 

množství účinné látky, délce nezákonného nakládání apod. 

Trestní zákoník převzal až na menší nuance v rámci základní skutkové podstaty předchozí 

právní úpravu obsaženou v § 187 odst. 1 TZ 1961.  

6.1. Objekt 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně společnosti i jednotlivce před riziky 

spojenými s nekontrolovanou výrobou a jiným nakládáním s návykovou látkou osobou k tomu 

neoprávněnou.108 

6.2. Objektivní stránka 

Objektivní stránka daného trestného činu je vymezena tak, že se ho dopouští ten pachatel, 

který neoprávněně nakládá s OPL, přípravkem obsahující OPL, prekursorem či jedem, způsobem 

uvedeným v TZ, a to výrobou, dovezením, vyvezením, nabídnutím, zprostředkováním, prodejem 

či opatřením jiným způsobem pro jiného anebo přechováváním pro jiného. Rozborem těchto forem 

jednání se budu zaobírat níže. 

 

 
107 DRAŠTÍK A.; FREMR, R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář II. díl 

(§ 233 až 421). Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 2297–2298.  
108 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II.: Zvláštní část (§ 140–421). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

Velké komentáře. s. 2860.  
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Tento trestný čin lze tedy spáchat jednáním ve formě konání, nikoli opomenutí, jedná se 

tedy o komisivní trestný čin. Tento čin je dokonán, jak z povahy ohrožovacích trestných činů 

vyplývá, již samotným jednáním shora uvedeným. K dokonání tohoto trestného činu tedy není 

vyžadován vznik škodlivého následku ani dosažení jednáním sledovaného cíle, postačí tak pouze 

samotné ohrožení chráněného zájmu tímto ustanovením. 

V rámci objektivní stránky je rovněž nutné zmínit, že v případě množství OPL, prekursoru 

či jedu není dána kvantitativní hranice pro množství daných látek stanovující trestnost činu, nýbrž 

pouze kvalitativní, tj. aby dané látky měly ty vlastnosti, jež jsou pro ně příznačné. V případě, že 

by však bylo neoprávněně nakládáno se zanedbatelným množstvím daných látek, přichází v úvahu 

aplikace zásady subsidiarity trestní represe a bude nutné zkoumat míru společenské škodlivosti 

daného jednání.109  

6.2.1. Neoprávněná výroba 

Výrobou je nutné v tomto případě rozumět jakékoliv zhotovení či vytvoření OPL, 

přípravku obsahujícího OPL, prekursoru nebo jedu, vyjma produkce. Výrobou je tak nutné chápat 

celý proces zhotovení dané látky, včetně samotné přeměny jedné látky v látku druhou, čištění 

daných látek či zvyšování jejich účinnosti. V současné době se k výrobě daných látek využívají 

zpravidla chemické a technologické postupy, kdy OPL či jedy jsou získávány z výchozích látek či 

směsí, zejména se pak jedná o léky, léčivé přípravky či přírodní zdroje.110  

Výroba OPL v sobě konzumuje i použití, výrobu i držení předmětů sloužících k jejich 

výrobě, a proto v případě neoprávněné výroby OPL nebude možné výrobu, držení či použití těchto 

prostředků stíhat současně též jako trestný čin i výrobu a držení předmětu k nedovolené výrobě 

omamné a psychotropní látky a jedu dle § 286 TZ.111 

Za výrobu však nelze považovat pouhé pěstování rostlin, které buď přímo obsahující OPL, 

nebo produkci těch rostlin, které samy o sobě jsou OPL či jedem. Pěstování rostlin, které samy 

o sobě nejsou OPL či jedem, ale slouží k jejich výrobě, postihuje TZ v rámci trestného činu výroby 

a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu dle § 286 TZ. 

V případě pěstování rostlin či hub, které obsahují OPL, je nutné jednání pachatele případně 

klasifikovat dle trestného činu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou 

a psychotropní látku dle § 285 TZ.112 

 
109 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 02.2011, sp. zn. 8 Tdo 112/2011.  
110 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2248. 
111 DRAŠTÍK A.; FREMR, R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář II. díl 

(§ 233 až 421). Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 2303.  
112 ŠÁMAL P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 810. 
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Zvláštní případ pak tvoří cannabis sativa neboli rostlina konopí setého. Vzhledem ke 

skutečnosti, že toto konopí je samo o sobě OPL, nelze jeho pěstování kvalifikovat jako trestný čin 

výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu (§ 286 TZ). Pěstování konopí však 

nelze kvalifikovat ani jako nedovolenou výrobu OPL (§ 283 TZ), neboť v daném případě se 

nejedná o výrobní proces, nýbrž o proces přírodní. Jako neoprávněná výroba by mohlo být 

posuzováno pěstování konopí setého v případě, že by tato rostlina byla pěstována nikoli pro vlastní 

potřebu, nýbrž pro někoho jiného.113 V úvahu také přichází možnost postihu pěstování konopí dle 

tohoto trestného činu v případě, že po sklizni by konopí bylo dále upravováno a zpracováváno, 

a to buď s určením k přímé spotřebě, anebo k získání účinné látky v konopí obsažené (THC). 

Samotné pěstování konopí by pak bylo součástí přípravy tohoto trestného činu.114 

Z tohoto důvodu bude pěstování cannabis sativa zpravidla trestné za podmínek 

stanovených v ust. § 285 TZ, tj. trestného činu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících OPL.  

Objektivní stránka tohoto trestného činu rovněž není naplněna v případě poskytnutí prostor 

k jejich výrobě a v daném případě by mohlo být toto jednání posouzeno jako pomoc ke spáchání 

trestného činu, nikoli jako spolupachatelství.115  

V rámci této skutkové podstaty je trestná výroba OPL i pro vlastní potřebu. 

O neoprávněné výrobě lze hovořit pouze tehdy, pokud je OPL zhotovena k tomu 

neoprávněným subjektem, tj. subjektem bez řádného povolení. 

6.2.2. Neoprávněný dovoz, vývoz, průvoz 

Dovozem je nutné rozumět přepravu zboží majícího původ v cizozemí na území České 

republiky a vývozem naopak přepravu zboží mající původ v České republice na území cizího státu. 

Průvozem je pak rozuměn převoz zboží cizozemského původu skrze území České republiky. Je 

však nutné podotknout, že s ohledem na vstup ČR do Evropské unie se bude o tato přemístění 

jednat i v případě dovozu, vývozu či průvozu na jakékoli celní anebo daňové území EU. Ani 

v případě dovozu, vývozu či průvozu OPL a jedů není zákonem vyžadována četnost těchto 

přemístění, ani není stanoveno minimální množství OPL či jedů, jejíž neoprávněné přemístění je 

 
113 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21.06.2006, sp. zn. 3 Tdo 687/2006, 

srov. stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2014 sp. zn. Tpjn 300/2014, publikované pod č. 1/2015 Sb., rozh. 

tr.  
114 Tamtéž. 
115 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2005, sp. zn. 5 Tdo 1466/2005, publikované pod č. 51/2006 Sb., rozh. 

tr. 
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trestné. Rozhodná pro trestní odpovědnost rovněž není skutečnost, zda takto pachatel koná pro 

sebe, či pro jiného.116 

Neoprávněný dovoz, vývoz a průvoz je ten, který je zejména v rozporu s ust. § 20–22 ZoNl. 

ZoNL stanovil povinnost udělení povolení k dovozu, vývozu povolení Ministerstva zdravotnictví 

v rámci tzv. dovozního a vývozního povolení. Tranzit OPL smí být uskutečněn na základě 

vývozního povolení uděleného státem původu. 

Dalšími právními předpisy upravujícími oprávněnost dovozu, vývozu a průvozu OPL, 

přípravků OPL obsahujících, prekursorů či jedů jsou zákon o prekursorech, zákon o chemických 

látkách117, zákon o léčivech118, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), č. 273/2004, 

o prekursorech drog, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), č. 111/2005, kterým se stanoví 

pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a další. Pro 

stanovení nezákonné distribuce prekursorů dle Nejvyššího soudu nelze aplikovat nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES), č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování 

obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, neboť toto nařízení obsahuje úpravu pouze 

legálního obchodu s prekursory, nikoli úpravu nelegálního obchodu a přesunu drog. Z tohoto 

důvodu bude možné na neoprávněný dovoz, vývoz a průvoz prekurzorů výlučně aplikovat 

vnitrostátní právní úpravu.119 

6.2.3. Neoprávněná nabídka, zprostředkování, prodej 

Za nabídku je nutné považovat projevení ochoty pachatele dát jinému k dispozici OPL, 

přípravek OPL obsahující, prekursor či jed. Projevení ochoty může být jednorázové, opakované, 

konkludentní či výslovné, úplatně či bezúplatně, avšak je vyžadováno, aby tento projev ochoty byl 

činěn vůči jiné osobě. Skutečnost, zda tato jiná osoba nabídku přijme, či nikoli, není relevantní pro 

založení trestní odpovědnosti pachatele, shodně není relevantní množství nabízené látky. V praxi 

se lze nejčastěji setkat s nabízením prodeje látky, darování či směny.120 

Zprostředkování lze definovat jako iniciaci osoby jako prostředníka v zajištění kontaktu 

mezi osobami za účelem obstarání této látky. Zde tedy osoba prostředníka nedisponuje  

předmětnou látkou, ale svým prostřednictvím předání takovéto látky mezi osobami umožňuje či 

ulehčuje. Prostředníkem pak v tomto případě není ani překupník drog, neboť ten danou látkou 

 
116 DRAŠTÍK A.; FREMR, R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář II. díl 

(§ 233 až 421). Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 2304.  
117 Zákon č. 157/1998 Sb. 
118 Zákon č. 378/2007 Sb. 
119 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 09. 11 2011, sp. zn. 8 Tdo 1363/2011, publikované pod č. 50/2012 Sb. rozh. tr.  
120 DRAŠTÍK A.; FREMR, R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář II. díl 

(§ 233 až 421). Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 2306.  
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disponuje. Pro založení trestní odpovědnosti je bezvýznamné, zda zprostředkování bylo 

realizováno bezplatně, či za úplatu, jednorázově, či opakovaně.121 

Prodej lze definovat jako úplatné předání dané látky z prodejce na kupujícího, kdy 

k dokonání tohoto trestného činu dochází okamžikem předání látky. Za prodej lze považovat 

předání látky konečnému konzumentovi či překupníkovi. Shodně jako u předchozích způsobů je 

pro vznik trestní odpovědnosti bezvýznamné, zda byl prodej uskutečněn jednorázově, či 

opakovaně, a rozhodné není ani množství prodávané látky.122 

6.2.4. Neoprávněné opatření a přechovávání pro jiného 

Neoprávněným opatřením jinému je nutné rozumět jakékoli jiné nezákonné obstarání 

dané látky než způsoby shora uvedenými. Významné pro naplnění trestnosti tohoto jednání je, že 

pachatel obstarává tímto jiným způsobem, jímž může být darování, směna, krádež apod., danou 

látku pro jinou osobu. I zde je bezvýznamné, zda pachatel jinému jinak opatřil danou látku jednou, 

či vícekrát, ani jaké množství látky bylo obstaráno. 123 

Jiné opatřené dané látky, byť neoprávněně, ale pro osobní potřebu pachatele, není trestné. 

Za trestné by bylo možné považovat samotné přechovávání dané látky dle ust. § 284 TZ, pokud 

by se jednalo o látku v množství větším než malém (srov. kap. 5.7. této RP). 

K tomu, aby daný trestný čin byl spáchán neoprávněným přechováváním pro jiného, je 

zapotřebí, aby pachatel uvedenou látku nepřechovával pro sebe, nýbrž pro jinou osobu, a aby látku, 

kterou neoprávněně přechovává měl ve své dispozici, nikoli přímo u sebe. Přechováváním se pak 

rozumí jakékoli držení dané látky.124 Z dikce zákona nevyplývá doba, po kterou je nutné, aby 

pachatel neoprávněně přechovával danou látku, avšak dle NS ČR je potřeba, aby takovouto látku 

přechovával v rozmezí několika hodin.125 Rozhodné pro trestní odpovědnost není, jaké množství 

pachatel pro jiného neoprávněně přechovává a či tak činí ojediněle, či opakovaně. 

6.3. Subjekt 

Trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními 

látkami a jedy se může dopustit kterákoli osoba, a to jak fyzická, tak i právnická. 

 
121 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2250. 
122 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II.: Zvláštní část (§ 140–421). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

Velké komentáře. s. 2868.  
123 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2250. 
124 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 05.03.2003, sp. zn. 5 Tdo 115/2003, publikovaného pod č. 24/2003 Sb. tr. rozh. 
125 Tamtéž. 
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6.4. Subjektivní stránka 

V rámci zavinění je výlučně vyžadováno, aby pachatel trestný čin spáchal úmyslně. Pro 

spáchání daného trestného činu postačuje nepřímý úmysl. Úmysl pachatele pak musí pokrýt 

všechny znaky objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu, kdy však není vyžadováno, 

aby došlo ke vzniku škody, získání prospěchu, újmy na zdraví či k usmrcení, což vyplývá z povahy 

daného trestného činu, který je ohrožovacím trestným činem.126 

6.5. Kvalifikované skutkové podstaty 

Oproti předchozí právní úpravě obsažené v TZ 1961 došlo současným trestním zákoníkem 

k rozšíření kvalifikovaných skutkových podstat tohoto trestného činu. V rámci koncepce trestného 

činu nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL a jedy je pracováno s následujícími okolnostmi 

podmiňujícími použití vyšší trestní sazby, a to: 

a) spáchání činu jako člen organizované skupiny, 

b) spáchání činu pachatelem, který byl za takový čin v posledních třech letech 

odsouzen či potrestán, 

c) spáchání činu ve značném rozsahu, 

d) spáchání činu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu 

patnácti let, 

e) způsobení činem těžké újmy na zdraví, 

f) spáchání činu v úmyslu pro sebe či jiného získat značný prospěch, 

g) spáchání činu ve velkém rozsahu, 

h) spáchání činu ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let, 

i) spáchání činu vůči osobě mladší osmnácti let, 

j) získání činem značný prospěch, 

k) způsobení činem těžké újmy na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt, 

l) spáchání činu v úmyslu pro sebe či jiného získat prospěch velkého rozsahu, 

m) spáchání činu ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. 

6.5.1. Spáchání činu jako člen organizované skupiny 

Tato kvalifikovaná skutková podstata je odrazem vyšší míry společenské škodlivosti 

v případě, že je trestný čin spáchán pachatelem z organizované skupiny, případně je pachatelem 

 
126 DRAŠTÍK A.; FREMR, R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář II. díl 

(§ 233 až 421). Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 2309.  
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spáchán ve spojení s organizovanou skupinou působící na mezinárodní úrovni. Tuto vyšší míru 

škodlivosti lze odůvodnit zejména propracovanou koordinací a plánováním protiprávního jednání 

zvyšujícího úspěšnost spáchání trestného činu.  

Pokud jde o definici organizované skupiny, tu provedl Nejvyšší soud České socialistické 

republiky, který ji definoval tím způsobem, že se jedná o „formu trestné součinnosti, kterou lze 

charakterizovat jako sdružení nejméně tří osob, v němž je provedeno určité rozdělení úloh mezi 

jednotlivé členy a jeho činnost se v důsledku toho projevuje určitou plánovitostí a koordinovaností, 

kterou se spáchání činu usnadňuje, zvyšuje se pravděpodobnost dosažení sledovaného cíle, a tím 

se zvyšuje i škodlivost činu pro společnost.“127 

Pokud jde o spáchání trestného činu ve spojení s organizovanou skupinou působící na 

mezinárodní úrovni, zde není dle Nejvyššího soudu vyžadováno, aby trestnost tohoto jednání byla 

trestná v každém z dotčených států, nýbrž postačí založení působnosti trestních zákonů ČR.128 

Také postačí, aby daná organizovaná skupina působila na území nejméně dvou států, byť i členů 

EU.129 

Ke spáchání těchto kvalifikovaných podstat je zákonem vyžadován úmysl. 

6.5.2. Speciální recidiva 

Zákonodárce považuje výrobu a jiné nakládání s OPL a jedy natolik závažné, že zakotvil 

přísnější trestání pachatelů, kteří již pro tentýž čin byli v minulosti, přesněji v posledních třech 

letech, odsouzeni či potrestáni a toto potrestání či odsouzení je neodradilo od pokračování 

v páchání takových trestných činů. Doba, po kterou se ony tři roky počítají, je ohraničena právní 

mocí rozhodnutí o odsouzení a v případě potrestání je dána okamžikem výkonu uloženého trestu 

nebo např. okamžikem podmíněného upuštění od výkonu trestu, podmíněného propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody apod., a na straně druhé okamžikem spáchání nového skutku 

trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL a jedy. 

Tato speciální recidiva je vyloučena v případě zahlazení předchozího odsouzení, byť i na 

základě fikce.130 

 
127 Usnesení Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 28. 5. 1976, sp. zn. 4 To 13/76.  
128 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2016, č.j. 11 Tdo 268/2016 publikovaného pod č. 52/2017 Sb. rozh. tr. 
129 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 8. 2010, č.j. 8 Tdo 940/2010. 
130 DRAŠTÍK A.; FREMR, R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář II. díl 

(§ 233 až 421). Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 2310–2311. 



 

51 

 

 

6.5.3. Rozsah spáchání trestného činu 

Trestní zákoník v rámci kvalifikovaných skutkových podstat rozlišuje spáchání trestného 

činu v množství větším než malém, ve větším rozsahu, ve značném rozsahu, ve větším rozsahu. 

V rámci stanovení daného rozsahu bude vždy potřeba zkoumat jak otázku kvalitativní, tak 

i kvantitativní. V rámci kvantitativního hlediska se zkoumá množství dané látky, s níž je 

neoprávněně nakládáno. Dle NS se musí jednat minimálně o desetinásobek množství většího než 

malého.131 Vedle kvantitativního hlediska je nutno posuzovat též hledisko kvalitativní, v jehož 

rámci je posuzován druh dané látky, způsob s jejím nakládáním, dobu, po kterou bylo s těmito 

látkami nakládáno apod.132  

V rámci kvalifikované podstaty zakotvené v ust. § 283 odst. 2 písm. d) TZ je vhodné 

vyzdvihnout, že rozsah množství větší než malé133 je zde pouze ve vztahu k dítěti mladšímu 

patnácti let. Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o nedbalostní trestný čin, není 

u pachatele vyžadováno, aby si byl vědom věku osoby, vůči které se dopouští daného 

protiprávního jednání, a postačí pak pouze nedbalost nevědomá. 134 

Spáchání tohoto trestného činu ve větším rozsahu ve smyslu ust. § 283 odst. 2 písm. d) 

TZ je zde oproti předchozímu formulováno pouze ve vztahu k dítěti, kdy za dítě se dle ust. § 126 

TZ považuje osoba mladší osmnácti let. Za větší rozsah se dle NS považuje desetinásobek 

množství většího než malého.135 Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o nedbalostní 

trestný čin, není od pachatele vyžadováno, aby si byl vědom věku osoby, vůči které se dopouští 

daného protiprávního jednání, postačí pak pouze nedbalost nevědomá.136 

Spáchání trestného činu ve značném rozsahu či velkého rozsahu není TZ blíže 

definováno. Při vymezení tohoto rozsahu je nutné zkoumat jak otázku kvalitativní, tak 

i kvantitativní, jak je shora konstatováno. Vzhledem ke stupnici daného rozsahu je zapotřebí udržet 

mezi těmito druhy rozsahu určitou tendenčnost, proporcionalitu a návaznost.137 

Ke spáchání těchto kvalifikovaných podstat postačí nedbalost. 

 
131 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.02.2013, č.j. 15 Tdo 1003/2012 publikovaného pod č. 44/2013 Sb. rozh. tr. 
132 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 09.03.2005, č.j. 5 Tdo 280/2005, publikovaného pod č. 1/2006 Sb. rozh. tr. 
133 Srov kap. 5.7. této RP. 
134 Srov kap. 5.2. této RP. 
135 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.02.2013, č.j. 15 Tdo 1003/2012 publikovaného pod č. 44/2013 Sb. rozh. tr. 
136 Srov kap. 5.2. této RP. 
137 DRAŠTÍK A.; FREMR, R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář II. díl 

(§ 233 až 421). Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 2311–2322. 
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6.5.4. Spáchání trestného činu v úmyslu pro sebe či jiného získat prospěch 

Hranice značného prospěchu a prospěchu velkého rozsahu je zakotvena v ust. § 138 TZ. 

K tomu považuji za vhodné konstatovat, že toto ustanovení je dotčeno novelou č. 333/2020 Sb., 

která je účinná od 1. 10. 2020. V důsledku této novelizace došlo ke změnám hranice výše škody, 

prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci. Tyto hodnoty byly 

novelou zdvojnásobeny. 

Dle současné právní úpravy se tak za značný prospěch považuje prospěch ve výši nejméně 

1.000.000 Kč a za prospěch velkého rozsahu je považován prospěch ve výši nejméně  

10.000.000 Kč. 

Dle konstrukce kvalifikovaných skutkových podstat obsažených v ust. § 283 odst. 3 písm. 

b) a odst. 4 písm. b) se nevyžaduje, aby pachatel takovýto prospěch pro sebe či jiného skutečně 

získal, postačí, že k jeho získání svým jednáním směřoval v úmyslu jej získat. 

V případě, že soud bude vyčíslovat prospěch, je povinen při vyčíslení zohlednit náklady 

vynaložené na jejich opatření.138 

Ke spáchání těchto kvalifikovaných podstat je zákonem vyžadován úmysl. 

6.5.5. Těžší následky 

Mezi tyto okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby lze zařadit těžké ublížení na 

zdraví či smrt. Tyto těžší následky jsou znakem kvalifikovaných skutkových podstat obsažených 

v ust. § 283 odst. 3 písm. a). a odst. 4 písm. a) TZ. 

Těžkým ublížením na zdraví se ve smyslu ust. § 122 odst. 2 TZ považuje „vážná porucha 

zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví 

a) zmrzačení, 

b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, 

c) ochromení údu, 

d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, 

e) poškození důležitého orgánu, 

f) zohyzdění, 

g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, 

h) mučivé útrapy nebo 

i) delší dobu trvající porucha zdraví.“ 

 
138 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.02.2005, č. j. 7 Tdo 207/2005. 
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Ve vztahu k tomuto následku zákon výslovně vyžaduje, aby k němu došlo v příčinné 

souvislosti s některým z jednání uvedených v základní skutkové podstatě.139 

Zavinění této okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby může být jak nedbalost, tak 

i úmysl.  

Vztah mezi trestným činem těžkého ublížení na zdraví dle ust. § 145 či 147 TZ a trestným 

činem dle ust. § 283 odst. 3 písm. a) TZ je dán vztah speciality, je tedy vyloučen jednočinný souběh 

těchto trestných činů.140 

Smrtí se pro účely TZ rozumí tzv. cerebrální smrt neboli smrt mozku. I v případě 

kvalifikované skutkové podstaty dle ust. § 283 odst. 4 písm. a) TZ a trestného činu dle ust. § 145 

TZ a § 147 TZ je dán vztah speciality, a je tedy vyloučen jednočinný souběh těchto trestných činů 

v případě, že smrt osoby byla ze strany pachatele spáchána z nedbalosti. Pokud by smrt byla 

pachatelem spáchána úmyslně, bylo by již nutné dané jednání pachatele kvalifikovat jako trestný 

čin vraždy dle ust. § 140 TZ, zde souběh vyloučen není.141 

6.5.6. Příprava trestného činu dle § 283 TZ 

V ust. § 283 odst. 6 TZ zákonodárce stanovil, že příprava trestného činu nedovolené výroby 

a jiného nakládání s OPL a jedy je trestná, kdy ve spojení s ust. § 20 odst. 1 TZ je trestnou pouze 

v případě, že jednání pachatele směřuje ke spáchání zvlášť závažného zločinu. Zvlášť závažným 

zločinem dle ust. § 14 odst. 3 TZ jsou „úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest 

odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let“142. 

Dle tohoto zákonného rámce pak přichází v úvahu trestnost přípravy u všech 

kvalifikovaných skutkových podstat obsažených v ust. § 283 odst. 2, 3 a 4 TZ.  

 
139 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2253. 
140 Tamtéž s. 2256. 
141 Tamtéž.  
142 § 14 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb. 
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7. Trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu dle § 284 trestního 

zákoníku 

„(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém 

omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli 

tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím 

svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní 

látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 

v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.“143 

 I tato skutková podstata trestného činu patří mezi tzv. drogové trestné činy, kdy na rozdíl 

od trestného činu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami 

a jedy dle ust. § 283 TZ, míří tato skutková podstata zejména proti uživatelům OPL. V rámci této 

skutkové podstaty dochází k rozlišování tzv. měkkých a tvrdých drog, z hlediska jejich intenzity 

vzniku zdravotních a sociálních následků spojených s jejich užíváním. 

Trestný čin přechovávání omamných a psychotropních látek a jedů obsahuje dvě základní 

skutkové podstaty, kdy první základní skutková postihuje přechovávání kanabinoidů a ve druhé 

skutkové podstatě pak postihuje přechovávání ostatních OPL či jedu. Pro obě skutkové podstaty 

je shodně použita množstevní hranice trestnosti, a to množství větší než malé (srov. kap.5.7. této 

RP).144 

7.1. Objekt 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně společnosti i jednotlivce před 

ohrožením a riziky spojenými s nekontrolovaným zacházením s OPL a jedy v situacích určených 

pro osobní spotřebu.145 

 

 
143 § 284 zákona č. 40/2009 Sb. 
144 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2258. 
145 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II.: Zvláštní část (§ 140–421). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

Velké komentáře. s. 2881.  
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7.2. Objektivní stránka 

Jak jsem již shora uvedla, trestný čin dle ust. § 284 TZ obsahuje dvě základní skutkové 

podstaty, v jejichž rámci dochází k rozlišení trestnosti přechovávání měkkých a tvrdých drog 

a jejich přechovávání pro osobní potřebu. 

7.2.1. Měkké a tvrdé drogy 

Kritériem pro rozlišené tzv. měkkých a tvrdých drog je hledisko jejich účinků a způsobu 

působení na lidský organismus a jeho míra ohrožení spojená s jejich užíváním. Mezi měkké OPL 

řadíme konopí, pryskyřice z konopí a jejich soli uvedené v příloze č. 3 SNL a další konopné 

látky, jinak nazývané kanabinoidy, které jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto nařízení vlády. 

Dle definice obsažených v Jednotné úmluvě o omamných látkách se za konopí považuje 

„kvetoucí či plodonosný vrcholík rostliny konopí (s výjimkou zrn a listů, které nemají vrcholíky), 

z něhož pryskyřice nebyla vyloučena, bez ohledu na jeho použití“146, za rostlinu konopí se 

považuje každá rostlina z čeledi Cannabis147 a za konopnou pryskyřici lze považovat „oddělenou, 

surovou nebo čištěnou pryskyřici získanou z rostliny konopí“148. 

ZoNL dá se říct koreluje definice konopí obsažené v Jednotné úmluvě o omamných 

látkách, jež konopí definuje jako „kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí 

(Cannabis) nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík“149. 

Mezi kanabinoidy řadíme zejména THC (tetrahydrocanabinol), izomery 

a stereoizomery.150 

Tvrdé drogy pak představují zbývající část OPL a jedy, které nejsou drogami měkkými, 

tj. s výjimkou konopí, pryskyřice konopí, kanabinoidy. Tyto tvrdé drogy jsou pak uvedeny 

v přílohách 1 až 7 SNL.151 

K definici jedu odkazuji na kap. 5.6. této RP. 

 Jak v případě přechovávání měkké, tak i tvrdé drogy i jedu je zákonem vyžadováno, aby 

toto přechovávání bylo v rozsahu větším než malém. Tímto neurčitým pojmem jsme se zabývala 

podrobně v rámci kap. 5.7. této RP a dovoluji si na tuto kapitolu odkázat. 

 
146 Čl. 1 písm. b) Jednotné úmluvy o omamných látkách vyhlášené vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 47/1965 

Sb., o Jednotné Úmluvě o omamných látkách ze dne 27.04.1965. 
147 Čl. 1 písm. c) tamtéž. 
148 Čl. 1 písm. d) tamtéž. 
149 § 2 písm. d), zákona č. 167/1998 Sb. 
150 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2261. 
151 Tamtéž. 
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7.2.2. Neoprávněné přechovávání pro vlastní potřebu 

Ve vztahu k naplnění skutkové podstaty je nutné podotknout, že nikoliv a priori je každé 

přechovávání OPL a jedů trestné. Zákonodárce za trestné považuje to přechovávání OPL a jedu, 

které je neoprávněné. Za neoprávněné přechování lze á contrario považovat takové přechovávání 

OPL, k němuž osoba přechovávající dané látky nemá oprávnění k zacházení, a nejedná se 

o nakládání s těmito látkami, k nimž se dle ZoNl nevyžaduje povolení. Dle ZoNL vydává povolení 

k zacházení s nimi Ministerstvo zdravotnictví při splnění stanovených podmínek v ZoNL. Případy 

zacházení s OPL, pro které není vyžadováno povolení, jsou upraveny v ust. § 5 ZoNL, a lze sem 

podřadit přechovávání OPL ze strany lékárny, lékařů, veterinářů, dále např. přechovávání OPL 

jinou osobou na základě jejich předepsání lékařem či veterináři. Jakékoli jiné přechovávání těchto 

látek je pak považováno za neoprávněné. 

Pokud však jde o konopí, je zakázáno pěstování konopí a jeho odrůd, které mohou 

„obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, s výjimkou pěstování na základě 

licence udělené podle tohoto zákona“152. A priori pak není trestné pěstovat konopí a jeho odrůdy 

obsahující méně než 0,3 % látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů (tzv. technické konopí).153 

Za přechovávání lze považovat jakékoli jednání, jímž pachatel drží danou látku, vyjma 

jednání, která jsou obsahem skutkové podstaty trestného činu dle ust. § 273 TZ, tj. nikoli výroba, 

dovoz, vývoz, průvoz, prodej apod. Pokud jde o samotnou držbu, zákon nevyžaduje, aby měl 

pachatel takovou přechovávanou látku u sebe, postačí, aby ji měl ve své moci.154 

Za neoprávněné přechovávání se rovněž nepovažuje tzv. spotřební držba, tj. držení jedné 

dávky OPL běžné pro daného konzumenta.155 

K dokonání trestných činů postačí pouze samotné přechovávání a není vyžadován vznik 

škodlivého následku. Jde tedy o tzv. ohrožovací trestný čin. 

V rámci skutkové podstaty trestného činu dle ust. § 283 a § 284 TZ je při kvalifikaci 

rozlišující skutečností, zda pachatel danou látku přechovává pro sebe či pro jiného. V případě, že 

pachatel neoprávněně přechovává OPL či jed v množství větším než malém výlučně pro sebe, 

bude se trestnost jednání posuzovat dle ust. § 284 TZ, zatímco pokud pachatel bude neoprávněně 

přechovávat OPL či jed pro jiného bez ohledu na přechovávané množství daných látek, bude se 

 
152 § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb. 
153 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2259. 
154 Tamtéž. 
155 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 03.2014, sp. zn. Tpjn 301/2013, publikované pod  

č. 15/2014 Sb. rozh. tr.  
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trestnost jednání posuzovat dle ust. § 283 TZ. Ustanovení § 284 TZ je tak ve vztahu subsidiarity 

k ust. § 283 TZ a představuje privilegovanou skutkovou podstatu ve vztahu k ust. § 283 TZ.156 

7.3. Subjekt 

 Trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu se může dopustit 

kterákoli osoba, a to jak fyzická, tak i právnická (srov. ust. § 7 TOPO). 

7.4. Subjektivní stránka 

V rámci zavinění je výlučně vyžadováno, aby pachatel trestný čin spáchal úmyslně. Pro 

spáchání daného trestného činu postačuje nepřímý úmysl. Úmysl pachatele pak ve vztahu 

k přechovávanému množství OPL či jedu není vyloučen v případě, že si pachatel neověří obsah 

účinné látky například rozborem, nýbrž je dle Nejvyššího soudu nutné vycházet ze všech okolností, 

jimiž jsou zkušenosti pachatele s užíváním látky, kvalita přechovávané látky, celkové množství 

přechovávané látky apod.157  

7.5. Kvalifikované skutkové podstaty 

Trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky byl v předchozí právní úpravě 

obsažené v TZ 1961 upraven v ust. § 187a, kdy je nutné podotknout, že v rámci předchozí právní 

úpravy TZ 1961 obsahoval pouze jednu kvalifikovanou skutkovou podstatu. 

V současné právní úpravě jsou v rámci okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby 

upraveny celkem dvě kvalifikované skutkové podstaty. Mezi okolnosti podmiňující použití vyšší 

trestní sazby v případě tohoto trestného činu řadíme: 

a) spáchání činu ve větším rozsahu a 

b) spáchání činu ve značném rozsahu. 

Obě kvalifikované skutkové podstaty lze naplnit jak v případě neoprávněného nakládání 

ve smyslu ust. § 284 odst. 1 TZ, tak i v případě ust. § 284 odst. 2 TZ. 

Při stanovení hranice rozsahu budou použita stejná pravidla jako při stanovení rozsahu 

spáchání u trestného činu dle ust. § 283 TZ, tedy hledisko kvantitativní a kvalitativní, která 

neodporují svou povahou zvláštní povaze tohoto trestného činu (srov. kap. 6.5.3. této RP). 

V rámci zavinění není vyžadováno úmyslné zavinění, postačí pak nedbalost. 

 
156 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2259. 
157 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.08.2015, sp. zn. 11 Tdo 811/2015, publikované pod č. 12/2017 ve Sb. rozh. 

tr.  
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8. Trestný čin nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo 

psychotropní látku dle § 285 trestního zákoníku 

„(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu 

konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím 

věci. 

(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu nebo 

jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci. 

(3) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 

spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu. 

(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.“158 

Vedle trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu dle ust. § 284 TZ, 

je tento trestný čin shodně založen na diferenciaci přístupu k měkkým a tvrdým drogám. Tento 

odlišný přístup je znázorněn shodně jako u § 284 TZ dvěma základními skutkovými podstatami. 

Zákonodárce tak považuje za méně škodlivé pěstování konopí než pěstování jiných rostlin a hub 

obsahujících OPL.159 

V rámci této skutkové podstaty je trestné pěstování, ale i držení rostlin a hub obsahujících 

OPL, kdy zákonodárce v rámci privilegované skutkové podstaty dle § 285 TZ stanovil mírnější 

postih pro tzv. samozásobitele, kteří dané rostliny a houby pěstují pro svou potřebu, ne pro 

velkopěstitele, kteří tyto rostliny a houby pěstují za účelem dosažení zisku.  

Vztah mezi trestným činem dle § 285 je ve vztahu subsidiarity k trestnímu činu dle § 283 

TZ, a je tedy vyloučen jednočinný souběh mezi těmito trestnými činy.160 

8.1. Objekt 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně společnosti i jednotlivce před 

ohrožením a riziky spojenými s nekontrolovaným pěstováním rostlin a hub obsahujících OPL 

v situacích, kdy nejsou pěstovány pro osobní potřebu a v množství větším než malém.161 

 
158 § 285 zákona č. 40/2009 Sb. 
159 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2259. 
160 Tamtéž s. 2267. 
161 Tamtéž. s. 2263–2264. 
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8.2. Objektivní stránka 

Trestný čin dle ust. § 285 TZ, shodně jako trestný čin dle ust. § 284 TZ obsahuje dvě 

základní skutkové podstaty, v jejichž rámci dochází k rozlišení trestnosti pěstování rostlin 

obsahujících tzv. měkké a tvrdé drogy a jejich pěstování pro osobní potřebu. K diferenciaci 

měkkých a tvrdých drog odkazuji čtenáře na kap. 7.2.1. této RP. 

8.2.1. Neoprávněné pěstování  

Ve vztahu k naplnění skutkové podstaty je nutné podotknout, že ne a priori je každé 

pěstování rostlin a hub obsahujících OPL trestné. Zákonodárce za trestné považuje pouze takové 

pěstování rostlin a hub obsahujících OPL, které je neoprávněné. Za neoprávněné pěstování lze 

a contrario považovat takové pěstování rostlin a hub obsahujících OPL, k němuž daná osoba, jež 

je pěstuje, nemá oprávnění. Dle ZoNL vydává povolení k zacházení s nimi Ministerstvo 

zdravotnictví při splnění stanovených podmínek v ZoNL.  

ZoNL v ust. § 24 zakazuje „pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které 

mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, s výjimkou pěstování na 

základě licence udělené podle tohoto zákona“162. Obdobně je tomu v případě pěstování máku 

setého, kde hranice účinné látky v jedné tobolce zákon stanoví maximálně na 0,8 % morfinu. 

Pokud jde o pěstování keře koka, tj. rostlin rodu Erythroxylon, jejich pěstování je obligatorně 

zakázáno a k jeho pěstování se nevydává žádná licence. V rámci pěstování hub ZoNL výslovně 

v ust. § 15 písm. a) zakazuje pěstování a nakládání s houbami rodu lysohlávek. 

Pěstováním se rozumí přírodní proces produkce rostliny či houby od zasetí semene přes 

péči o rostlinu až po její sklizeň. Pěstování nelze srovnávat s výrobou OPL, neboť v daném případě 

se nejedná o proces výrobní, nýbrž přírodní. Za neoprávněnou výrobu v případě pěstování konopí 

setého by se dal považovat případ, kdy by tato rostlina byla pěstovaná nikoli pro svou potřebu, 

nýbrž pro někoho jiného.163 Do úvahy také přichází možnost postihu pěstování konopí dle 

trestného činu § 283 TZ v případě, že po sklizni by bylo dále upravováno a zpracováváno, a to 

buď k přímé spotřebě, nebo k získání účinné látky v konopí obsažené (THC). Samotné pěstování 

konopí by pak bylo součástí přípravy tohoto trestného činu.164 

 
162 § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb. 
163 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21 06.2006, sp. zn. 3 Tdo 687/2006,  

srov. stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2014 sp. zn. Tpjn 300/2014, publikované pod č. 1/2015 Sb. rozh. 

tr.  
164 Tamtéž. 



 

60 

 

 

Pro posouzení trestní odpovědnosti pachatele je irelevantní, zda pěstování rostliny či hub 

realizuje v místě, jež je jeho majetkem, anebo na místě patřícím jiné osobě. Rozhodné však je, aby 

pěstování činil pro svou potřebu.165  

O pěstování rostlin a hub pro osobní potřebu nejde v případě, že způsob pěstování a jeho 

rozsah nasvědčují tomu, že tyto rostliny nejsou pachatelem pěstovány k osobní potřebě, nýbrž za 

účelem uspokojování potřeb dalších osob.166 

K pojmu množství větší než malé odkazuji čtenáře na kap.5.7. této RP. 

8.2.2. Rostlina konopí, houby či jiné rostliny obsahující omamnou či psychotropní látku 

Definice rostlin konopí, hub a jiných rostlin obsahujících omamnou či psychotropní látkou 

byla TZ přenechána vládě, aby ji nařízením definovala. V návaznosti na toto zmocňovací 

ustanovení bylo vydáno 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.  

Pro potřeby trestního zákona se tak rozumí rostlinou konopí „všechny druhy a odrůdy, 

které obsahují více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů v kvetoucím nebo 

plodonosném vrcholíku rostliny konopí (s výjimkou zrn) včetně listů“167. Množství větší než malé 

je pak v případě konopí více než 5 rostlin. 

Jinou rostlinou obsahující omamnou a psychotropní látku nařízení jmenuje Kokainovník 

pravý a i zde množství větší než malé činí více než 5 rostlin. Ač nařízení vlády výslovně neuvádí 

mák setý, je nutné podotknout, že ZoNL zakazuje pěstování máku setého, jehož hranici účinné 

látky v jedné tobolce zákon stanoví na maximálně 0,8 % morfinu. 

V posledních letech se dostává do povědomí lidí rostlina katy jedlé, jinak nazývané také 

jako khat, a to zejména v souvislosti s migrací osob z východního rohu Afriky do Evropy a jiných 

států světa, kde je legální. Tato rostlina je pěstovaná v Africe a jižní Arábii, kde byla a stále je 

užívána formou žvýkání jejích listů při rituálech za účelem dosažení euforie a vzrušení. Kata jedlá, 

lat. Catha edulis, je pomalu rostoucí strom, jehož mladé a čerstvé listy a výhonky obsahují 

stimulační látky, jejichž účinky lze přirovnat k účinkům amfetaminu. Hovoříme zde zejména 

o psychoaktivních látkách kathinonu, kathinu a norefredinu. Kathinon se svým složením i účinky 

blíží amfetaminu, od amfetaminu se liší pouze polovičními účiny s menší dobou působení účinků. 

Mezi nejznámější deriváty kathinonu lze zařadit mefedron, který je velmi často zaměňován 

 
165DRAŠTÍK A.; FREMR, R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář II. díl 

(§ 233 až 421). Praha: Wolters Kluwer, 2015 s. 2353. 
166 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2013, sp. zn. 7Tdo 1154/2013. 
167 Příloha č. 1 písm. A bod. 1 k nařízení vlády č. 455/2009 Sb. 
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s methedronem. Kathinon a kathin, jakožto i některé z jejich derivátů, jsou látkami, které jsou 

v čisté podobě kontrolované na základě Mezinárodní úmluvy o psychotropních látkách z roku 

1971. K tomu je nutné podotknout, že kata jedlá není v rámci nařízení vlády č. 455/2009 Sb., 

stanovujícím pro účely trestního zákoníku, 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, řazena mezi rostliny obsahující OPL. 168 

V případě katy jedlé pak přichází v úvahu možné spáchání trestného činu nedovolené 

výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy dle ust. § 283 TZ, neboť 

kathinon i kathin jsou zařazeny mezi psychotropní látky v rámci SNL. Trestní kolegium 

Nejvyššího soudu ve svém stanovisku Tpjn 301/2013 publikovaném pod č. 15/2014 Sb. rozh. tr., 

stanovilo v případě kathinonu hranici množství větší než malé na gramáž 80 g čerstvého 

rostlinného materiálu s účinnou psychotropní látkou () -2-aminopropiofenon, přinejmenším 

množství účinné psychotropní látky v rámci 4 g.169 

Mezi houby obsahující omamnou a psychotropní látku byly shora uvedeným nařízením 

vlády zařazeny houby obsahující psilocybin a psilocin, kdy množství větší než malé pak činí více 

než 40 hub. 

8.3. Subjekt 

Trestného činu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní 

látku se může dopustit kterákoli osoba, a to jak fyzická, tak i právnická (srov. ust. § 7 TOPO). 

8.4. Subjektivní stránka 

V rámci zavinění je výlučně vyžadováno, aby pachatel trestný čin spáchal úmyslně. Pro 

spáchání daného trestného činu postačuje nepřímý úmysl.  

8.5. Kvalifikované skutkové podstaty 

Trestný čin nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní 

látku nebyl v předchozí právní úpravě obsažené v TZ 1961 upraven. 

V současné právní úpravě tak došlo ke koncipování nového trestného činu a v rámci 

okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby jsou upraveny celkem dvě kvalifikované 

 
168 EMCDDA home page | www.emcdda.europa.eu [online]. Copyright © [cit. 13.03.2021]. Dostupné 

z: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/641/TDAD11001CSC_WEB_289567.pdf 

 Úřad vlády ČR. Taneční drogy. Zaostřeno na drogy. 2010, 4/2010. ISSN 1214-1089, s.6. 
169 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 03. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2013, publikovaného pod č. 

15 /2014 Sb. rozh. tr. 

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/641/TDAD11001CSC_WEB_289567.pdf
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skutkové podstaty. Mezi okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby v případě tohoto 

trestného činu řadíme: 

a) spáchání činu ve větším rozsahu a 

b) spáchání činu ve značném rozsahu. 

Obě kvalifikované skutkové podstaty lze naplnit jak v případě neoprávněného nakládání 

ve smyslu ust. § 285 odst. 1 TZ, tak i v případě ust. § 285 odst. 2 TZ. 

Při stanovení hranice rozsahu většího a značného budou použita stejná pravidla jako při 

stanovení rozsahu spáchání trestného činu dle ust. § 283 a 284 TZ, tedy hledisko kvantitativní 

a kvalitativní, které neodporují svou povahou zvláštní povaze tohoto trestného činu (srov. kap. 

6.5.3. této RP). 

V rámci zavinění není vyžadováno úmyslné zavinění, postačí pak nedbalost. 
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9. Trestný čin výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní 

látky a jedu dle § 286 trestního zákoníku 

„(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor nebo jiný předmět 

určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku, který obsahuje 

omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let, 

peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu, 

c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti nebo 

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.“170 

Trestný čin výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL byl upraven již v TZ 1961 

v ustanovení § 188. V rámci tohoto trestného činu není předmětem postihu nakládání s OPL či 

jedem, nýbrž nakládání s předmětem sloužícím k jejich výrobě. V praxi se tak může jednat např. 

o technické zařízení sloužící k výrobě drog či jedů, počítačový software, chemikálie, z nichž jsou 

OPL či jedy vyráběny, či prekursory drog. V rámci kvalifikace tohoto trestného činu je nutné 

rozlišovat přípravu k trestnému činu dle § 283 TZ a spáchání trestného činu dle § 286 TZ. 

Základním určovatelem zde je, zda opatření takovýchto předmětů, prekursoru či přípravku již 

směřuje k individuálně určenému trestnému činu, či nikoli. Skutková podstata trestného činu dle 

§ 286 TZ pak kryje pouze obecné určení k nedovolené výrobě, bez bližší individualizace. Zda se 

dané jednání pachatele bude posuzovat jako příprava trestného činu dle § 283 TZ, kdy v daném 

případě se musí mj. jednat o zvlášť závažný zločin, anebo zda jednání bude kvalifikováno jako 

trestný čin dle § 286 TZ, bude záležet na prokázání úmyslu pachatele, využít tyto předměty, 

prekursory či přípravky k výrobě OPL či jedů. 171 

Pro trestnost činu není zákonodárcem vyžadováno kvantitativní hledisko, tj. není dáno 

minimální množství nedovolených předmětů sloužících k výrobě OPL a jedů, které pachatel musí 

vyrobit či s nimi jinak nakládat, tato kvantitativní, resp. i kvalitativní hodnota bude mít význam 

pro naplnění znaků kvalifikované skutkové podstaty dle § 286 odst. 2 TZ, při ukládání trestu, 

anebo pro stanovení míry společenské škodlivosti ve smyslu subsidiarity trestní represe. 

 
170 § 286 zákona č. 40/2009 Sb. 
171 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2268. 
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V rámci obecného vymezení trestného činu dle § 286 TZ je nutné podotknout, že je 

vyloučen souběh mezi trestným činem dle § 286 TZ a § 283 TZ, neboť je mezi těmito ustanoveními 

dán vztah subsidiarity. 

9.1. Objekt 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně společnosti i jednotlivce před 

případným ohrožením a riziky spojenými s nekontrolovaným nakládáním s OPL, s přípravky OPL 

obsahující a jedy, jakožto i na ochraně života a zdraví lidí.172 

9.2. Objektivní stránka 

Daného trestného činu se může pachatel dopustit třemi alternativnímu způsoby, a to: 

a) výrobou, 

b) opatřením pro sebe či jiného anebo 

c) přechováváním prekursoru, jiného předmětu určeného k výrobě OPL, přípravku 

obsahujícího OPL nebo jedu.  

9.2.1. Prekursor, jiný předmět určený k nedovolené výrobě omamné či psychotropní 

látky, přípravek omamné či psychotropní látky obsahující 

O prekursoru a přípravcích obsahujících OPL jsem již podrobně pojednávala v kap. 5.4 

a 5.5. této RP, proto si dovoluji čtenáře odkázat na tyto kapitoly v rámci vysvětlení těchto pojmů. 

V této práci však nebylo blíže pojednáno o předmětech sloužících k nedovolené výrobě 

OPL, přípravků obsahujících OPL a jedu, proto bude tato kapitola zaměřena na jejich podrobný 

výklad. 

Předměty určenými k výrobě OPL, přípravku OPL obsahujícího či jedu může prakticky být 

jakákoli věc, která přímo, či nepřímo slouží k jejich výrobě. Zpravidla půjde o různé přístroje, 

pomůcky, nástroje. 173 

Druhy těchto předmětů jsou rozšiřovány v důsledku pokroku moderních technologií 

a vědy, v současné době lze mezi tyto předměty počítat i různé počítačové programy.  

Současný trend tzv. indoorového pěstování konopí dal vzniknout novým předmětům 

sloužícím k výrobě OPL, např. umělé osvětlení podporující růst a květ rostliny, filtrační systémy 

za účelem vývodu a přívodu vzduchu určených pro rostliny, odvlhčovač k zamezení vzniku plísní 

 
172 Tamtéž. s. 2268–2269. 
173 Tamtéž s. 2269. 
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na rostlině, hnojicí přípravky, které si většinou pachatelé sami míchají, dále např. časovač, 

závlahový systém apod.  

V případě výroby OPL se lze setkat s předměty sloužícími k výrobě OPL, a to zejména 

u syntetických či polysyntetických drog. Nejčastěji pak zde hovoříme o tzv. varnách. Varny jsou 

zpravidla vybaveny nejrůznějšími zařízeními od strohého vybavení pouze baňkami a hořákem po 

sofistikovanou varnu tvořenou nejrůznějšími technologiemi, právě i ve formě různých 

počítačových programů, laboratorního vybavení, filtračního zařízení, odvětrávání. 

Za předměty určené k výrobě OPL, přípravků obsahujících OPL či jedu, lze považovat 

zpravidla tedy jakoukoli věc, kterou je možné najít u kohokoli z nás v domácnosti. Zde je proto 

nutné stanovit, že ne jakékoli držení či výroba věci, která by mohla být užita k výrobě OPL, je 

automaticky trestným činem. Vždy je totiž nutné u každého předmětu zkoumat, zda daný byl 

obstarán či vyroben za účelem výroby drog, a též je nutné ověřit míru společenské škodlivosti.174 

9.2.2. Výroba, opatření, přechovávání 

K tomu, aby byla naplněna skutková podstata tohoto trestného činu, je potřeba, aby se 

pachatel dopustil ve vztahu k prekursoru, jinému předmětu sloužícímu k nedovolené výrobě OPL, 

přípravků obsahující OPL či jedu, jejich výroby, opatření anebo přechovávání. 

Vyrobením prekursoru nebo jiného předmětu sloužícího k výrobě OPL, přípravku 

obsahujícího OPL či jed, může být jakákoli forma jejich zhotovení, a to ve formě kompletního 

zhotovení z jednotlivých komponentů či pouhou úpravou stávajících předmětů tak, aby je bylo 

možné užít k výrobě OPL. 175 Blíže k pojmu výroby odkazuji čtenáře na kap. 6.2.1. této RP. 

Za opatření prekursoru nebo jiného předmětu sloužícího k výrobě OPL, přípravku 

obsahujícího OPL či jed lze považovat jakýkoli jiný způsob nabytí těchto předmětů, vyjma jejich 

výroby. Nejčastěji půjde o koupi, dar, směnu či některá z protiprávních jednání (krádež, 

zpronevěra apod.).176 Blíže k pojmu opatření odkazuji čtenáře na kap. 6.2.4. této RP. 

Přechovávání prekursoru nebo jiného předmětu sloužícího k výrobě OPL, přípravku OPL 

obsahujícího či jedu v sobě zahrnuje nejrůznější formy držby těchto předmětů a jakékoli formy 

nakládání s nimi, vyjma jejich výroby a opatření, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto předměty 

byly, či nebyly použity k jejich účelu.177 Blíže k pojmu přechovávání odkazuji čtenáře na kap. 

6.2.4. této RP. 

 
174 JELÍNEK, J.a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vydání. Praha: Leges, 2017. s. 435.  
175 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2270. 
176 Tamtéž. 
177 Tamtéž.  
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Aby daná výroba, opatření či přechovávání byly trestné dle tohoto ustanovení, je zapotřebí, 

aby se jednalo o výrobu, opatření či přechovávání činěné oprávněně. V případě, že by si dané 

předměty pachatel vyrobil, opatřil či je přechovával neoprávněně, bylo by jeho jednání nutné 

kvalifikovat jako trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL či jedy dle ust. § 283 

TZ. 

Trestní zákoník postihuje oprávněné opatření či přechovávání jak v případě, pokud je 

takovýto předmět opatřen, resp. přechováván pro pachatele samotného, či pro jinou osobu. 

9.3. Subjekt 

Trestného činu nedovolené výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné 

a psychotropní látky a jedu se může dopustit kterákoli osoba, a to jak fyzická, tak i právnická (srov. 

ust. § 7 TOPO). 

9.4. Subjektivní stránka 

V rámci zavinění je výlučně vyžadováno, aby pachatel trestný čin spáchal úmyslně. Pro 

spáchání daného trestného činu postačuje nepřímý úmysl, kdy pachatel musí být v daném případě 

minimálně srozuměn s tím, že nakládá s předmětem, sloužícím k nedovolené výrobě OPL anebo 

že nakládá s přípravkem, který OPL obsahuje, nebo jedem.178 

9.5. Kvalifikované skutkové podstaty 

Oproti předchozí právní úpravě obsažené v ust. § 188 odst. 2 TZ 1961 došlo k rozšíření 

okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby o dvě okolnosti. Nově je tak kvalifikovaná 

skutková podstata definovaná následujícími okolnostmi: 

a) spáchání činu členem organizované skupiny, 

b) spáchání činu ve značném rozsahu, 

c) spáchání činu ve větším rozsahu vůči dítěti, 

d) získáním pro sebe či jiného značný prospěch. 

K bližšímu vymezení jednotlivých okolností si dovoluji čtenáře odkázat na kap. 6.5. této RP, kde 

jsem podrobně jednotlivé okolnosti rozebírala. 

 
178 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2270.  
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10. Trestný čin šíření toxikomanie dle § 287 trestního zákoníku 

„(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom 

podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím 

svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 

a) jako člen organizované skupiny, 

b) vůči dítěti nebo 

c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným 

obdobně účinným způsobem. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 

v odstavci 1 vůči dítěti mladšímu patnácti let.“179 

 Trestný čin šíření toxikomanie je posledním z drogových deliktů. Ve vztahu k tomuto 

trestnému činu je nutné poukázat na okruh látek, kterých se dotýká. Oproti předchozím trestným 

činům se trestnost jednání obsažená v rámci této skutkové podstaty vztahuje nejen na omamné 

a psychotropní látky a jedy, ale na všechny návykové látky, vyjma alkoholu výslovně vyňatého, 

a to z toho důvodu, že svádění ke zneužívání alkoholu je trestné dle jiných ustanovení TZ (např. 

trestný čin ohrožení výchovy dítěte § 201 TZ nebo trestný čin podávání alkoholu dítěti § 204 

TZ).180 

Účelem tohoto trestného činu je omezit šíření a zneužívání návykových látek. 

V rámci tohoto trestného činu je vyloučen souběh s trestným činem dle § 283 TZ, neboť je 

mezi těmito trestnými činy dán vztah subsidiarity. 

10.1. Objekt 

Objektem tohoto trestného činu je zájem naochraně společnosti i jednotlivce před 

případným ohrožením a riziky spojenými se zneužíváním návykových látek vyjma alkoholu, jakož 

i na ochraně života a zdraví lidí.181 

 

 
179 § 287 zákona č. 40/2009 Sb. 
180 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2269. 
181 Tamtéž s. 2274. 

 



 

68 

 

 

10.2. Objektivní stránka 

Pachatel naplní znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu v případě, že se jej dopustí 

tím, že  

a) jiného svede ke zneužívání návykové látky,  

b) jiného podporuje ve zneužívání návykové látky, 

c) jinak podněcuje či šíří zneužívání návykové látky. 

Trestného činu šíření toxikomanie se tak lze dopustit třemi alternativními způsoby jednání. 

10.2.1. Zneužívání jiné návykové látky než alkoholu 

Trestný čin šíření toxikomanie zahrnuje jako jediný z drogových trestných činů v rámci 

své skutkové podstaty pojem návykové látky. U ostatních drogových trestných činů se pracuje 

s pojmy omamné a psychotropní látky, jed apod., nikoli však s pojmem návykové látky. 

Pojem návyková látka vymezuje TZ v ust. § 130: „Návykovou látkou se rozumí alkohol, 

omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka 

nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“182 

Zákonodárce pojem návykové látky nedefinuje jmenným označením daných látek, nýbrž 

prostřednictvím vlastností a účinků, které vyvolává. Pro účely TZ se pak nemusí jednat pouze 

o látku, která vyvolává návyk, nýbrž mezi návykové látky dle TZ lze řadit i látky nenávykové, 

které jsou však způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, jeho ovládací nebo rozpoznávací 

schopnosti nebo sociální chování. V důsledku tohoto pojetí návykové látky se pak v případě TZ 

nejedná o definici taxativní, resp. taxativní výčet, nýbrž návyková látka je definována 

prostřednictvím demonstrativního výčtu, což v praxi vyvolávalo interpretační problémy pro 

nedostatečnou definici tohoto pojmu. 

K pojmu návykových látek existuje obsáhlá judikatura Nejvyššího soudu, kdy například 

judikoval, že za návykovou látku je nutné považovat i látky „běžně užívané v domácnosti, 

v průmyslu, ve zdravotnictví (..) za podmínky, že jsou způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku 

člověka a jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti nebo jeho sociální chování“183. Tento svůj 

závěr dále rozvedl, že při splnění shora uvedené podmínky není potřebné, aby zneužívání těchto 

látek vyvolalo u uživatele návyk, tedy opakovanou potřebu konzumace či užití. Mezi návykové 

látky tak lze mimo jiné zařadit zejména pak organická rozpouštědla, lepidla, ředidla, různé čisticí 

prostředky, rajský plyn, Salvinorin A (vyskytující se v šalvěji divotvorné).184 

 
182 § 130 zákona č. 40/2009 Sb. 
183 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.06.2005, sp. zn. 3 Tdo 705/2005. 
184 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.04.2009, sp. zn. 3 Tdo 392/2009. 
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Za zneužívání je nutné považovat jakékoli jednání, jež je v konfliktu s původním účelem 

a jeho využitím u dané látky co do jeho způsobu a konzumovaného množství. Zneužíváním tedy 

pak není užívání dané látky v souladu s jejím účelem (např. u ředidel, lepidel, čisticích prostředků 

apod.).185 

10.2.2. Svádění a podporování ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu 

Za svádění lze považovat jakékoli jednání, jehož účelem je vyvolat v druhém vůli ke 

zneužívání návykových látek. Tímto jednáním pak může být přemlouvání, praktické ukázání 

způsobu užívání dané látky apod. Důležité však je, aby toto jednání směřovalo k určité osobě, 

nikoli k blíže neindividualizovanému, blíže neurčenému počtu osob. Je rovněž důležité, aby 

svádění bylo činěno směrem k osobě, která dané návykové látky nezneužívá.186 

Od svádění se podporování odlišuje zejména tím, že pachatel své jednání směřuje vůči 

osobě, která již návykové látky určitou dobu zneužívá. Podpora pak může být ve formě fyzické 

(poskytnutí půjčky pro nákup návykové látky, poskytnutí injekční stříkačky pro intravenózní či 

injekční podání návykové látky apod.), a dále ve formě psychické (poskytnutí rady v aplikaci 

návykové látky, příslib pomoci při předávkování či intoxikaci, utvrzování v pokračování 

zneužívání návykové látky).187 

Za podporu nelze považovat jakékoli preventivní akce organizací (např. Drop in) za účelem 

omezení rizik spojených s užíváním návykových látek, např. distribucí zdravotnického materiálu 

potřebného k nitrožilní aplikaci návykové látky.188 

Obě formy jednání mají velmi blízko k formě účastenství na trestném činu, zejména pak 

k pomoci či návodu. O účastenství zde nelze hovořit, neboť uživatel návykových látek v případě 

jejich zneužívání nenaplňuje znaky skutkové podstaty některého z trestných činů, nejsou tak 

splněny zákonné podmínky pro vznik účastenství ve smyslu ust. § 24 TZ. 

 

10.2.3. Jiné podněcování a šíření zneužívání jiné návykové látky než alkoholu 

Podněcování druhého ke zneužívání návykové látky se od svádění a podporování odlišuje 

tím, že směřuje vůči blíže nekonkretizovanému širokému okruhu osob, nikoli vůči konkrétní 

osobě. 

 
185 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2274. 
186 DRAŠTÍK A.; FREMR, R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář II. díl 

(§ 233 až 421). Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 2373. 
187 Tamtéž. 
188 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II.: Zvláštní část (§ 140–421). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

Velké komentáře. s. 2900.  
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Podněcování je jednání, kterým se pachatel snaží vzbudit u širšího okruhu osob vůli 

zneužívat návykové látky. Podněcování může být pachatelem konáno fyzicky (např. na mítincích, 

společenských akcích apod.), nebo nepřímo prostřednictvím internetové sociální skupiny či 

pohrdáním osob nezneužívající návykové látky. 

Dle Nejvyššího soudu je skutková podstata trestného činu dle § 287 TZ naplněna i tehdy, 

pokud pachatelé „nabízejí k prodeji prostředky sloužící ke zneužívání drogy, disponovali přímo 

těmi látkami, jež předmětné omamné nebo psychotropní látky obsahují (např. listy konopí 

s vysokým obsahem THC), ale postačí, pokud veřejně prezentují ucelený sortiment takových 

produktů, látek, nástrojů či výrobků apod., které se ke zneužívání omamných a psychotropních 

látek obvykle používají. Postačí, že omamné nebo psychotropní látky připomínají nebo na ně 

v různých souvislostech poukazují (např. znázorněním kvetoucího nebo plodonosného vrcholíku 

rostliny konopí). Podněcováním v uvedeném smyslu je taková činnost tehdy, jestliže je ve svém 

souhrnu způsobilá ovlivnit rozhodnutí jiných osob k tomu, aby návykové látky jiné než alkohol 

zneužily, nebo v nich takové rozhodnutí vzbudit, aniž by k takovému účinku skutečně došlo“189. 

Pro založení trestní odpovědnosti není třeba, aby jednání pachatele skutečně v daných 

osobách vzbudilo zájem o zneužívání návykových látek či vůli je zneužívat. 

Jiné šíření zneužívání návykových látek zahrnuje tzv. zbytkovou kategorii jednání, které 

nelze podřadit pod shora vyjmenované případy, avšak je způsobilé v adresátově jednání vzbudit 

zájem o návykové látky. Bude jím například schvalování spáchaných drogových trestných činů 

dle ust. § 283 a 286 TZ za podmínky, že toto schvalování bude směřovat vůči širšímu okruhu lidí 

blíže nekonkretizovaného. 

10.3. Subjekt 

Trestného činu šíření toxikomanie se může dopustit kterákoli osoba, a to jak fyzická, tak 

i právnická osoba (srov. ust. § 7 TOPO). 

10.4. Subjektivní stránka 

V rámci zavinění je výlučně vyžadováno, aby pachatel trestný čin spáchal úmyslně, postačí 

úmysl nepřímý. 

 
189 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 8 Tdo 1217/2014-37 publikované pod č. 34/2015 Sb. rozh. 

tr. 
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10.5. Kvalifikované skutkové podstaty 

Oproti předchozí právní úpravě obsažené v ust. § 188 odst. 2 TZ 1961 došlo k rozšíření 

okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby o dvě okolnosti. Nově je tak kvalifikovaná 

skutková podstata definovaná následujícími okolnostmi: 

a) spáchání činu členem organizované skupiny, 

b) spáchání činu vůči dítěti, 

c) spáchání činu vůči dítěti mladšímu patnácti let, 

d) spáchání činu tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou 

sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, 

K bližšímu vymezení jednotlivých okolností pod písm. a) až c) si dovoluji čtenáře odkázat 

na kap.6.5. této RP, kde jsem podrobně jednotlivé okolnosti rozebírala. 

Pokud jde o spáchání trestného činu tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně 

přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, je nutné podotknout, že se 

jedná o demonstrativní výčet forem jednání. 

 Trestný čin je spáchán tiskem v případě, že je spáchán prostřednictvím médií v tištěné 

podobě, jako jsou noviny, časopisy, periodika apod., anebo prostřednictvím knižních publikací, 

tedy pokud propagace zneužívání návykových látek je v těchto médiích či knižních publikacích 

otištěna. 

 Rozhlasem, televizí či filmem je trestný čin spáchán, pokud propagace zneužívání 

návykové látky je ve formě způsobilé ji odvysílat či promítnout. 

Za veřejně přístupnou počítačovou síť je nutné považovat jakékoli funkční propojení 

několika zařízení, v jehož důsledku dochází ke vzniku informačního systému s dálkovým 

přístupem. Nejznámější veřejnou počítačovou sítí je pak internet či Facebook.190 Trestný čin není 

veřejně přístupnou sítí spáchán v případě rozesílání elektronické pošty (e-mailu). 

Za jiný obdobně účinný způsob šíření propagace zneužívání návykových látek můžeme 

považovat jakékoli datové nosiče jako CD, DVD, USB disk, externí disk či hromadné rozesílání 

elektronické pošty, je-li email adresován alespoň deseti adresátům.191 

 

 

 

 
190 DRAŠTÍK A.; FREMR, R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář II. díl 

(§ 233 až 421). Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 2375. 
191 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 1559. 
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11. Některé další trestné činy související se zneužíváním návykových látek 

Jak jsem již v této práci rozebírala, drogovou kriminalitu lze mj. dělit na tzv. primární 

a sekundární. Primární drogové kriminalitě byly věnovány kap. 6 až kap.10 této RP. V rámci této 

kapitoly budu rozebírat některé trestné činy, které řadíme mezi sekundární drogové delikty. Patří 

k nim nepřeberné množství trestných činů, u nichž nemusí být primárně znakem skutkové podstaty 

návyková látka v pojetí ust. § 130 TZ, nýbrž se může jednat pouze o trestné činy páchané 

v souvislosti s jejím obstaráváním. Mezi tyto trestné činy, jak již bylo shora nastíněno, počítáme 

např. trestný čin loupeže podle ust. §173 TZ, trestný čin krádeže podle ust. § 205 TZ, trestný čin 

podvodu podle ust. § 209 TZ, trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 TZ, 

trestné činy proti měně a platebním prostředkům, trestné činy úplatkářství, trestný čin ohrožení 

pod vlivem návykové látky dle ust. § 360 TZ, trestný čin opilství dle ust. § 360 TZ, trestný čin 

vyhýbání se výkonu služby (z nedbalosti) dle ust. § 384 TZ a ust. §385 TZ, trestný čin vyhýbání 

se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby dle ust. § 388 TZ apod. 

V rámci této práce budu rozebírat problematiku trestných činů spadajících do sekundární 

drogové kriminality, jejichž znakem skutkové podstaty je návyková látka, a to trestný čin ohrožení 

pod vlivem návykové látky dle § 274 TZ a trestný čin opilství dle § 360 TZ. 

V rámci předchozí právní úpravy obsažené v TZ 1961 byl mezi sekundární drogovou 

kriminalitu řazen trestný čin nedovolené výroby lihu dle ust. § 194a TZ 1961, který však 

v současné právní úpravě nebyl koncipován. 

11.1. Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 trestního zákoníku 

„(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové 

látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo 

způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým 

trestem nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti 

bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému 

ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek, 

b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv 

návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek nebo 
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c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí 

svobody uloženého za takový čin propuštěn.“192 

Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky je zařazen v hlavě VII. zvláštní části TZ 

kategorizující trestné činy obecně nebezpečné, v dílu 1 mezi trestné činy obecně ohrožující. Tento 

trestný čin je tak zařazen do stejné hlavy a dílu jako trestné činy primární drogové kriminality. 

K tomuto trestnému činu je nutné podotknout, že se jedná o nejčastěji páchaný trestný čin. 

Rozdíl trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 TZ a trestného 

činu obecného ohrožení dle ust. § 272 TZ je dán prvotně tím, že daného trestného činu se pachatel 

dopouští pod vlivem návykové látky, což je povinným znakem dané skutkové podstaty, a dále tím, 

že v případě trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky postačí tzv. abstraktní ohrožení, 

tj. nemusí být dáno konkrétním ohrožením zájmu chráněného daným ustanovením TZ.193 

11.1.1. Skutková podstata 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně života, zdraví a majetku osob před 

případným ohrožením vyvolaným jednáním pod vlivem návykových látek.194 

Trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky se pachatel dopustí jednáním pouze 

ve formě konání. Jedná se tedy o tzv. komisivní delikt. Naplnění objektivní stránky daného 

trestného činu vyžaduje kumulativní splnění tří podmínek, a to: 

a) přivození si stavu vylučujícího způsobilost vlivem užití návykové látky, 

b) výkon zaměstnání či jiné činnosti v tomto stavu a 

c) v důsledku toho je dána možnost ohrožení života nebo zdraví lidí nebo hrozba 

vzniku značné škody na majetku. 

Zákonodárce nijak blíže nedefinuje stav vylučující způsobilost, což je zcela logické, 

neboť na každého jednotlivce mají návykové látky jiný vliv, proto se v každém konkrétním případě 

musí zkoumat míra ovlivnění schopnosti pachatele vykonávat danou činnost v důsledku užití 

návykové látky.195 Stav vylučující způsobilost tak bude předmětem zjišťování a dokazování 

v trestním řízení.196 Obecně lze však stav vylučující způsobilost definovat jako stav, pro který je 

 
192 § 274 zákona č. 40/2009 Sb. 
193 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2189 
194 Tamtéž. 
195 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II.: Zvláštní část (§ 140–421). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

Velké komentáře. s. 2790. 
196 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31. 5. 1968, sp. zn. TZ 46/68, publikovaného pod č. 54/1968 Sb. rozh. 

tr. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 5. 2010, sp. zn. 8 Tdo 449/2010, publikovaného pod č. 5/2011 Sb. rozh. tr. 
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charakteristická ztráta schopnosti jednotlivce vykonávat danou činnost bezpečně, a to v důsledku 

působení návykové látky na danou osobu.197 

K pojmu návykové látky odkazuji čtenáře na kap. 1 této RP. 

Za výkon zaměstnání nebo jiné činnosti je ve smyslu shora uvedené skutkové podstaty 

trestného činu nutné považovat takové zaměstnání či činnost, v důsledku jejichž povahy je 

vyžadována náležitá soustředěnost, schopnost adekvátně vnímat a promptně reagovat na vzniklé 

situace, a u nichž je v případě, že dojde k poklesu míry pozornosti a rychlosti v reagování na 

vzniklé situace, dáno riziko možného ohrožení života, zdraví nebo majetku osob. Zpravidla se 

bude jednat o řízení motorového vozidla (k tomu blíže srov. kap. 11.1.2. této RP) či řízení jiných 

dopravních prostředků, dále výkon povolání lékaře198, výkon práce jeřábníka, obsluha elektrárny 

apod. 

Trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky se může dopustit kterákoli osoba, a to 

jak fyzická, tak i právnická (srov. ust. § 7 TOPO). 

Z hlediska zavinění zákonodárce vyžaduje na rozdíl od úpravy obsažené v ust. § 201 TZ 

1961 úmyslné zavinění, kdy v rámci původní úpravy postačovalo zavinění ve formě nedbalosti. 

V rámci zavinění je výlučně vyžadováno, aby pachatel trestný čin spáchal úmyslně, postačí 

srozumění pachatele, že svým jednáním může ohrozit zájem chráněný trestním zákoníkem, postačí 

tedy úmysl nepřímý. 

Pokud jde o okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, je zde oproti předchozí 

právní úpravě obsažené v ust. § 201 TZ 1961 nově koncipováno šest okolností podmiňujících 

použití vyšší trestní sazby, a to: 

a) způsobení havárie, dopravní nebo jiné nehody,  

b) způsobení jinému ublížení na zdraví, 

c) způsobení větší škody na cizím majetku, 

d) způsobení jiného závažného následku, 

e) spáchání činu při výkonu zaměstnání či jiné činnosti, při nichž je vliv návykové látky 

zvlášť nebezpečný, 

f) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen, nebo propuštěn z výkonu trestu 

odnětí svobody uloženého za takový čin. 

 

 
197 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2189. 
198 Srov. rozsudek Okresního soudu v Prievidi, ze dne 24. 5. 1978 sp. zn. 2 T 239/78, publikovaného pod č. 31/1979 

Sb. rozh. tr. 
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Havárií je nutno chápat mimořádnou událost vzniklou zaviněním pachatele, v jejímž 

důsledku dojde ke zničení či poškození technického celku vyžadujícího opravu, a to buď opravu 

podstatné části tohoto celku, anebo kompletní opravu celku. Následkem havárie je pak vznik 

majetkové škody a není vyloučen ani vznik újmy na zdraví či ohrožení života lidí. Za havárii je 

možné považovat havárii bloku jaderné elektrárny, havárii muničního skladu apod.199 

Dopravní nehoda se ve smyslu ust. § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o pozemních 

komunikacích, považuje za „událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie 

nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení 

nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu“200. 

Obdobně je pak nutné považovat nehody vzniklé nejen na pozemních komunikacích, ale 

i v důsledku provozu železnic, vzdušného dopravního prostředku či plavebního dopravního 

prostředku. 

Jako jinou nehodou pak chápeme ty nehody, které vznikly v souvislosti provozu zařízení 

odlišného od dopravního prostředku, avšak s podobnými účinky jako v případě dopravní nehody, 

a to např. nesprávné nakládání s kontaminovanými materiály, vzorky či odpadem.201 

Ublížením na zdraví se ve smyslu ust. § 122 odst. 1 TZ rozumí „stav záležející v poruše 

zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí 

znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného, a který vyžaduje 

lékařského ošetření.“202 Pokud pachatel svým jednáním způsobí těžkou újmu na zdraví anebo smrt 

třetí osobě, pak i v tomto případě je naplněna kvalifikovaná skutková podstata trestného činu 

ohrožení pod vlivem návykové látky ve smyslu ust. § 274 odst. 2 písm. a) TZ, neboť ublížení na 

zdraví je v těchto následcích zahrnuto. V tomto případě pak bude pachatel trestně stíhán za 

jednočinný souběh trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky ve smyslu ust. § 274 odst. 

1, odst. 2 písm. a) TZ a trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti dle ust. §147 TZ, 

příp. trestného činu usmrcení z nedbalosti dle ust. § 143 TZ.203 

Větší škoda je upravena v ust. § 138 odst. 1 písm. c) TZ rozumí se jí škoda nejméně 

100 000 Kč. Zde je důležité podotknout, že k větší škodě musí dojít na cizím majetku, nikoli na 

majetku pachatele. V případě, že by byla škoda způsobena na majetku, jehož je pachatel 

 
199 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2193. 
200 § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. 
201 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2194. 
202 § 122 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. 
203 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2194. 
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spoluvlastníkem, pak je nutné, aby větší škoda byla způsobena na té části majetku, která odpovídá 

výši spoluvlastnického podílu či podílů ostatních spoluvlastníků vyjma pachatele.204 

Jiný závažný následek způsobený v důsledku protiprávního jednání pachatele v rámci 

spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky pak může být jakýkoli jiný následek, 

který je svou závažností srovnatelný či závažnější v porovnání s ostatními následky tohoto 

trestného činu. V praxi jím bude zejména přerušení hospodářského provozu či činnosti.205 

Za zaměstnání či jinou činnost, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, 

považujeme to zaměstnání či jinou činnost, při níž je vyžadovaná maximální míra soustředění 

a maximální pozornost. Zákonodárce mezi tyto činnosti zařazuje výslovně řízení hromadného 

dopravního prostředku, nicméně lze sem zařadit i výkon zaměstnání výpravčího, obsluhu jaderné 

elektrárny apod. 

Speciální recidiva je poslední okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby v rámci 

kvalifikovaných skutkových podstat trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

Zákonodárce považuje ohrožení pod vlivem návykové látky za natolik závažné, že zakotvil 

přísnější trestání pachatelů, kteří již pro tentýž čin byli v minulosti, přesněji v posledních dvou 

letech odsouzeni či propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za spáchání 

takovéhotrestného činu a jež toto potrestání či odsouzení neodradilo od pokračování v páchání 

takovéhoto trestného činu. Doba, po kterou se ony dva roky počítají, je ohraničena právní mocí 

rozhodnutí o odsouzení a v případě potrestání je dána okamžikem výkonu nepodmíněného trestu 

odnětí svobody či propuštěním z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody na základě 

agraciace prezidenta, eventuálně např. okamžikem podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí 

svobody, na straně druhé okamžikem spáchání nového skutku trestného činu ohrožení pod vlivem 

návykové látky.206 

Tato speciální recidiva je vyloučena v případě zahlazení předchozího odsouzení, byť i na 

základě fikce. 

11.1.2. Ohrožení pod vlivem návykové látky v případě řidiče motorového vozidla 

Samostatně jsem se rozhodla rozebrat problematiku řízení motorového vozidla pod vlivem 

návykové látky z hlediska trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, neboť se v daném 

případě jedná o nejčastější případ spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

 
204 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 2. 2004, sp. zn. 6 Tdo 67/2004. 
205 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II.: Zvláštní část (§ 140–421). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

Velké komentáře. s. 2795. 
206 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2195. 
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V ust. § 5 odst. 2. písm. a) a b), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, je mezi povinnosti řidiče zařazen výslovný zákaz řídit motorové vozidlo anebo jet 

na zvířeti po požití alkoholického nápoje či užití jiné návykové látky, nebo jet na zvířeti či řídit 

motorové vozidlo v době, kdy by řidič mohl být ještě pod vlivem alkoholu či návykové látky. Je 

rovněž zakázáno, aby řidič během jízdy požil alkoholický nápoj či užil jinou návykovou látku. 

Tento výslovný zákaz je zákonem stanoven z toho důvodu, že vlivem těchto návykových látek 

dochází ke snížení míry pozornosti a soustředění, jakož i schopností reakce na nově vzniklé 

skutečnosti, v důsledku čehož je dáno vysoké riziko vzniku závažného destrukčního účinku 

vyvolaného povahou motorového vozidla.  

Pokud jde o stanovení hranice stavu vylučujícího způsobilost k řízení motorového vozidla, 

pak v případě požití alkoholu je na základě lékařských studií tento stav dán, dosáhne-li hladina 

alkoholu v krvi výše min. 1 ‰. Pokud je u pachatele dána nižší hladina alkoholu v krvi než 1 ‰, 

pak je nutné v rámci dokazování v trestním řízení pachateli prokázat, že i v tomto případě je dán 

stav vylučující způsobilost k řízení motorového vozidla ve smyslu ust. § 274 TZ, ale že se nejedná 

v daném případě o přestupek. V tomto případě je pak stav vylučující způsobilost k řízení 

motorového vozidla prokazován nejen výší hladiny alkoholu v krvi, ale i dalšími spolupůsobícími 

okolnostmi, jako jsou např. styl jízdy řidiče, množství a druh požitého alkoholu, doba uplynulá od 

požití alkoholu a řízení motorového vozidla apod., a to v rovině ohrožení účastníků silničního 

provozu a jeho bezpečnosti.207 

Samotná skutečnost, že není dán výsledek krevní zkoušky ke zjištění hladiny alkoholu 

v krvi, nebrání tomu, aby bylo jiným způsobem zjištěno, zda u pachatele byl dán stav vylučující 

způsobilost řídit motorové vozidlo. V praxi se jeví problematická tzv. dechová zkouška, neboť aby 

tento důkaz náležitě obstál, je třeba, aby přístroj umožňující kvantifikaci konzumovaného alkoholu 

byl náležitě tzv. kalibrován, tj. aby výsledky zjištěné tímto přístrojem nebyly nepřesné do té míry, 

aby míra této nepřesnosti neznehodnocovala výsledek měření.208  

Nejvyšší soud dále judikoval, že v případě, že nejsou dány pochybnosti o správnosti 

naměřených výsledků při dechové zkoušce, je možné tento výsledek považovat za dostatečný 

podklad pro účely zjištění míry ovlivnění řidiče alkoholem a není třeba, od naměřených hodnot 

odečítat nějaké veličiny.209 

 
207 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2011, sp. zn. 7 Tdo 1098/2011. 
208 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne17. 2. 2000, sp. zn. 5 Tz 202/99. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2007, sp. zn. 3 Tdo 1215/2007. 
209 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2017, sp. zn. 7 Tdo 1382/2017. 
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 Ani v případě, že není dána krevní ani dechová zkouška prokazující hladinu alkoholu 

v krvi řidiče pachatele, neznamená, že je vyloučena trestní odpovědnost pachatele za trestný čin 

ohrožení pod vlivem návykové látky. Stav vylučující způsobilost řídit motorové vozidlo pak může 

být orgány činnými v trestním řízení zjišťován na základě jiných důkazů, jako jsou např. svědecké 

výpovědi spolujezdců, svědecké výpovědi obsluhy stravovacího zařízení, kde pachatel požíval 

návykové látky, účtenky z dané restaurace apod.210 

Hranice stavu, jež vylučuje způsobilost řídit motorové vozidlo v případě užití návykové 

látky, není obecně stanovena, jako tomu je v případě požití alkoholu. Při zjišťování, zda byl 

u pachatele vlivem návykové látky dán stav vylučující způsobilost řídit motorové vozidlo, je nutné 

vycházet z konkrétního stavu a jeho porovnání s ustáleným posuzováním stavu vylučujícím 

způsobilost řídit motorové vozidlo. V tomto případě se orgány činné v trestním řízení obracejí na 

znalce z oboru toxikologie, neboť samotná skutečnost, že řidič řídil motorové vozidlo pod vlivem 

návykové látky, není dostatečným důkazem pro konstatování stavu vylučujícího způsobilost jej 

řídit. V těchto případech je vždy nutné prokázat, jaký vliv daná návyková látka měla na pachatele 

při výkonu této činnosti, tedy zda byl pachatel omezen, a pokud ano, tak do jaké míry, příp. zda 

u pachatele byla tato způsobilost vyloučena.211 

Znalec z oboru toxikologie při vypracování znaleckého posudku za účelem zjištění míry 

ovlivnění pachatele návykovou látkou v době řízení, vychází zejména z poznatků získaných 

o množství a druhu užité návykové látky době, kdy byla řidičem užita, zjištěných reakcí a jednání 

řidiče. Jako podpůrné důkazy pak znalci slouží zejména výsledky odběru krve, vzorek moči řidiče, 

z nichž je zjištěn druh a množství užité látky. 212 

Policií ČR je v praxi nejčastěji využíván přístroj Drugwipe 5+, případně přístroj SmartClip 

Multidrug, jehož prostřednictvím příslušník orientačně zjistí, zda je dána přítomnost OPL v krvi 

řidiče, avšak tímto přístrojem již nelze zjistit, jaké množství dané látky je v krvi řidiče. Tyto 

přístroje určují přítomnost OPL ze slin či z potu řidiče a lze jimizjistit přítomnost kanabisu, 

metamfetaminu/XTC, kokainu a opiátů. 

Ve vztahu k užití návykové látky řidičem dopravního prostředku je nutné poukázat na ust. 

§ 137 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v němž je obdobně 

jako v případě ust. § 289 TZ, obsaženo zmocňovací ustanovení vlády ke stanovení limitních 

hodnot návykových látek v krvi řidiče pro účely stanovení ovlivnění řidiče návykovou látkou. 

Vláda ČR pak v návaznosti na toto zmocňovací ustanovení vydala nařízení č. 41/2014 Sb., 

 
210 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2190–2191. 
211 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2010, sp. zn. 6 Tdo 252/2010. 
212 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2010, sp. zn. 8 Tdo 449/2010, publikovaného pod č. 5/2011 Sb. rozh. tr. 
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o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním 

vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou. Toto nařízení vlády 

pak pracuje celkem s osmi návykovými látkami, mezi něž lze zařadit např. metamfetamin, 

amfetamin, kokain, morfin či THC apod., u nichž stanovuje limitní hodnotu návykové látky 

v krevním vzorku.  

11.2. Trestný čin opilství dle § 360 trestního zákoníku 

„(1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu 

nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři léta 

až deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude 

potrestán tímto trestem mírnějším. 

(2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu 

nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá 

v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti.“213 

Trestný čin opilství, někdy též označovaný jako „rauschdelikt“, je zařazen v hlavě X. 

zvláštní části TZ kategorizující trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, v dílu 6 mezi 

trestné činy souhrnně označené jako „jiné rušení veřejného pořádku“. Tento trestný čin postihuje 

jednání pachatelů učiněné v tzv. zaviněné nepříčetnosti. Trestný čin opilství byl upraven i v TZ 

1961, a to v ust. § 201a. 

 V první řadě je nutné poukázat na zavádějící označení daného trestného činu, neboť 

trestného činu opilství se nelze dopustit pouze v souvislosti s užitím alkoholu, nýbrž je možné jej 

spáchat i v důsledku užití jiné návykové látky než alkoholu, např. užitím OPL. Trestný čin opilství 

v sobě zahrnuje dvě koncepce trestní odpovědnosti pachatele. V rámci první koncepce obsažené 

v ust. § 360 odst. 1 TZ je vyloučena trestní odpovědnost z důvodu nepříčetnosti pachatele za 

trestný čin spáchaný v důsledku požití či aplikace návykové látky, zatímco v rámci druhé 

koncepce obsažené v ust. § 360 odst. 2 TZ se nepřihlíží k pachatelově nepříčetnosti a je u něj dána 

plná trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin. 214 

 Trestný čin opilství je zvlášť závažným zločinem v případě, pokud se neuplatní tzv. 

modifikace trestu. I přes skutečnost, že se v daném případě jedná o zvlášť závažný zločin, příprava 

k trestnému činu opilství není trestná, neboť to povaha trestného činu vylučuje. 

 
213 § 360 zákona č. 40/2009 Sb. 
214 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2995. 
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11.3. Skutková podstata 

Vymezení objektu trestného činu opilství je velmi obtížné, což je dáno samotnou jeho 

zvláštní povahou. V odborné publikaci lze shledat, že za objekt tohoto trestného činu se považuje 

tzv. občanské soužití v nejširším slova smyslu.215 Proti tomuto vymezení se však někteří autoři 

vymezují, neboť pojem občanské soužití je pojmem značně širokým a neurčitým, čímž se pak 

stává objektem druhovým, nikoli individuálním.216 Tato problematičnost vymezení objektu 

trestného činu opilství je dána povahou samotného trestného činu, neboť není jednoznačné, zda 

svou povahou je trestným činem ohrožovacím, či poruchovým. V návaznosti na stávající 

judikaturu je možné se přiklonit k pojetí trestného činu opilství jakožto abstraktnímu 

ohrožovacímu deliktu sui generis, neboť pachatel se v rámci daného trestného činu dopustí 

kvazideliktu, tedy daný následek si „vypůjčí“ od tohoto spáchaného kvazidelktu217. 

Trestného činu opilství se pachatel dopustí dvoufázovým jednáním. V první fázi se 

pachatel přivede do stavu nepříčetnosti užitím či aplikací návykové látky (tzv. actio precedens) 

a ve fázi druhé se v nepříčetnosti dopustí činu jinak trestného (tzv. actio subsequens). Naplnění 

objektivní stránky daného trestného činu vyžaduje kumulativní splnění tří podmínek, a to: 

a) požití či aplikace návykové látky, 

b) vznik stavu nepříčetnosti u pachatele v důsledku požití či aplikace návykové látky 

c) a dopuštění se v nepříčetnosti činu jinak trestného. 

K pojmu návykové látky odkazuji čtenáře na kap. 1.1. této RP. Zákonodárce specifikuje 

užití návykové látky ve formě požití či aplikace. Požitím je nutné chápat perorální konzumaci 

návykové látky, kterou může být například vypití či spolknutí, zatímco aplikací se rozumí jakýkoli 

jiný způsob užití návykové látky, kterým dojde k příjmu návykové látky do těla jedince, tímto pak 

může být například vdechování, nitrožilní aplikace návykové látky, šňupání apod.  

Nepříčetnost je zákonodárcem vymezena jako okolnost vylučující trestní odpovědnost. 

Nepříčetností se pak rozumí stav, v němž pachatel pro duševní poruchu přítomnou v době spáchání 

činu nemohl rozpoznat protiprávnost svého jednání, nebo své jednání ovládat. V případě 

nepříčetnosti nejde o kumulativní splnění vymizení složky ovládací či rozpoznávací, nýbrž 

postačí, aby pouze jedna z těchto složek byla vymizelá. Pachatel se požitím či aplikací návykové 

látky musí přivést do stavu nepříčetnosti, nepostačuje pak, aby se tímto způsobem přivedl do stavu 

pouze zmenšené příčetnosti. Taktéž je nutné podotknout, že v případě, že se pachatel požitím či 

 
215 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II.: Zvláštní část (§ 140–421). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

Velké komentáře. s. 3334. 
216 Srov. ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2996. 
217 Tamtéž. 
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aplikací návykové látky přivede do stavu nepříčetnosti, aniž by následně v tomto stavu spáchal čin 

jinak trestný, pak toto přivedení se do stavu nepříčetnosti není trestným činem. 

Čin jinak trestný neboli kvazidelikt je čin, který sice naplňuje znaky trestného činu, avšak 

byl spáchán nepříčetným pachatelem, jenž za jeho spáchání nemá trestní odpovědnost. 

Kvazidelktem pak mohou být jak přečiny, zločiny či zvlášť závažné zločiny, může to být 

poruchový i ohrožovací čin a taktéž může být ve formě pokusu či pomoci, nepostačuje však 

naplnění znaků jiného právního deliktu, jako je například přestupek.218 

Subjektem trestného činu opilství může být kterákoli fyzická osoba. Podle ust. § 7 TOPO 

nemůže být pachatelem trestného činu opilství právnická osoba, což je dáno povahou trestného 

činu a povahou právnické osoby. Trestný čin opilství je však nutné chápat jako tzv. vlastnoruční 

delikt, z čehož vyplývá, že pachatelem trestného činu opilství může být pouze ta osoba, která svým 

jednáním sebe samu přivede do stavu nepříčetnosti požitím či aplikací návykové látky a v tomto 

stavu nepříčetnosti pak spáchá čin jinak trestný.219 

Trestný čin opilství je možné spáchat jak úmyslně, tak i z nedbalosti, kdy však zavinění 

musí krýt obě fáze jednání, a to jak přivedení se do stavu nepříčetnosti požitím či aplikací 

návykové látky, tak i druhou fázi jednání, tj. spáchání v tomto stavu činu jinak trestného.220 

Zaviněním pak nebude kryta nepříčetnost pachatele, která nebyla zaviněně jím způsobená, 

zejména půjde o nahodilé stavy např. ve formě epileptického záchvatu vyvolaného aplikací 

návykové látky, patické opilosti apod. Rovněž v případě, že se do stavu nepříčetnosti pachatel 

nepřivede sám svým jednáním, nýbrž do něj bude přiveden třetí osobou, bude nutné zkoumat, zda 

tato okolnost není kryta alespoň zaviněním ve formě nedbalosti.221 

Trest za trestný čin opilství je oproti jiným trestným činům konstruován zvláštně, neboť 

v první řadě stanoví, že pachatel trestného činu opilství bude potrestán trestem odnětí svobody na 

tři léta až deset let, avšak následně dodává, že v případě, že se pachatel trestného činu opilství 

dopustí činu jinak trestného, za který zákonodárce stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto 

mírnějším trestem.222 

 
218 Tamtéž s. 2998. 
219 ŠÁMAL P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 908. 
220 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2999. 
221 Tamtéž. 
222 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II.: Zvláštní část (§ 140–421). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

Velké komentáře. s. 3334. 
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11.4.  Actio libera in causa dolosa a culposa 

V rámci trestného činu opilství dle ust. § 360 odst. 2 TZ rozeznáváme tzv. jednání 

svobodné ve své příčině, lat. actio libera in causa. Jednání svobodné ve své příčině směřuje na 

jednání pachatele, který sice spáchal trestný čin ve stavu nepříčetnosti, avšak tuto svou 

nepříčetnost si pachatel přivodil zaviněně a míra zavinění má v tomto případě kvalifikovaný vztah 

k činu jinak trestnému, jenž pachatel ve stavu nepříčetnosti spáchal. V rámci jednání svobodného 

ve své příčině pak rozlišujeme zavinění úmyslné (lat. actio libera in causa dolosa) a nedbalostní 

(lat. actio libera in causa culposa). V rámci této zákonné konstrukce pak pachatel není trestně 

odpovědný za trestný čin opilství ve smyslu ust. § 360 TZ, nýbrž je trestně odpovědný za trestný 

čin, kterým by pachatel své jednání naplnil v případě, že by jednal ve stavu příčetnosti. 

Actio libera in causa dolosa představuje jednání pachatele, který se úmyslně požitím či 

aplikací návykové látky přivede do stavu nepříčetnosti, aby v tomto stavu spáchal úmyslný trestný 

čin. V praxi například půjde o situaci, kdy pachatel je obecně mírumilovná osoba, avšak ví, že 

v případě, kdy se opije, stává se z něj agresivní člověk, a tohoto vlivu alkoholu na svou osobnost 

chce využít za účelem vraždy své nevěrné manželky, kdy manželku pozve na odlehlou rodinnou 

chatu, tam se společně opijí a v tomto stavu nevěrnou manželku zabije. V takovém případě bude 

pachatel plně trestně odpovědný za trestný čin vraždy ve smyslu ust. § 140 TZ. Pokud by se však 

pachatel v tomto úmyslně přivozeném stavu nepříčetnosti dopustil jiného trestného činu, k jehož 

spáchání se úmyslně nepřivedl do stavu nepříčetnosti, přichází zde v úvahu trestní odpovědnost za 

spáchání tohoto trestného činu v nedbalostní podobě actio libera in causa culpose (srov. níže). 

V rámci úmyslu přivedení se do stavu nepříčetnosti a úmyslu spáchat v tomto stavu trestný čin, 

postačí dle doktríny úmysl nepřímý, případně může být i dána kombinace přímého a nepřímého 

úmyslu.223 

Actio libera in causa culposa naopak představuje nedbalostní formu jednání svobodné ve 

své příčině. V tomto případě se pachatel zaviněně přivede užitím či aplikací návykové látky do 

stavu nepříčetnosti, a to jak úmyslně, tak i nedbalostně, avšak nemá v úmyslu v tomto stavu 

spáchat trestný čin. Nedbalost pachatele pak spočívá v samotném přivedení se do stavu 

nepříčetnosti, neboť by vzhledem k okolnostem mohl a měl vědět, že v tomto stavu může spáchat 

trestný čin (např. řidič nákladního automobilu užije dva léky, které se pospolu užívat nesmí, aniž 

by si náležitě přečetl příbalový leták, anebo se poradil se svým lékařem či lékárníkem, o čemž by 

se dozvěděl právě minimálně z příbalového letáku, a v důsledku toho se přivede do stavu 

nepříčetnosti a způsobí vážnou hromadnou nehodu), anebo o této skutečnosti věděl, avšak bez 

 
223 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 3003–3004. 
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přiměřeného důvodu spoléhal na to, že se tak nestane (např. lékař vykonávající pohotovostní noční 

službu, který se rozhodne si pro zkrácení dlouhé chvíle vypít láhev skotské, kterou mu věnoval 

jeden z pacientů, vědom si možného náhlého případu, který by vyžadoval jeho přítomnost 

a provedení zákroku, avšak doufá, že jej u tohoto zákroku zaskočí neatestovaný lékař, nad nímž 

tento lékař vykonává dohled.)224 

K problematice actio libera in causa se opakovaně vyjadřoval Nejvyšší soud ve snaze 

poskytnout soudům nižší instance jakési interpretační vodítko pro odlišení jednání svobodného ve 

své příčině ve smyslu ust. § 360 odst. 2 TZ, trestného činu opilství ve smyslu ust. § 360 TZ 

a nepříčetnosti pachatele ve smyslu ust. § 26 TZ. Jeden z těchto právních závěrů lze nalézt 

v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2012, sp. zn. 7 Tdo 1274/2012: „Kulpózní actio libera 

in causa […] lze charakterizovat jako úmyslné či nedbalostní uvedení se do stavu nepříčetnosti 

sice bez úmyslu spáchat v tomto stavu trestný čin, avšak s tím, že nepříčetný pachatel trestný čin 

spáchá a odpovídá za něj, protože bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nespáchá (vědomá 

nedbalost), nebo o tom, že jej spáchat může, vzhledem ke svým osobním poměrům a okolnostem 

vědět měl a mohl (nevědomá nedbalost). […] Pachatel v těchto případech zásadně odpovídá pouze 

za trestné činy spáchané v nedbalostní formě.“225 

Vztah trestného činu opilství dle ust. § 360 odst. 1 TZ k actio libera in causa je subsidiární, 

tedy trestný čin opilství dle ust. § 360 odst. 1 TZ zahrnuje všechny ostatní případy zaviněného 

přivození stavu nepříčetnosti, které nejsou případy actio libera in causa, ať doloza či culposa. 

Od trestného činu opilství dle ust. § 360 odst. 1 TZ a případů actio libera in causa dolosa 

či culposa je nutné odlišovat nepříčetnost pachatele ve smyslu ust. § 26 TZ, za niž není pachatel 

trestně odpovědný, neboť není u pachatele dána podmínka zavinění ve vztahu k přivození si stavu 

nepříčetnosti a ve vztahu ke spáchanému činu jinak trestnému. Nepříčetným ve smyslu ust. § 26 

TZ pak bude např. pachatel, jemuž před spácháním činu jinak trestného třetí osoba násilím či lstí 

aplikovala návykovou látku (např. vhozením tablety OPL do nealkoholického nápoje anebo 

násilným injekčním podáním OPL).  

 
224 Tamtéž s. 3006. 
225 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2012, sp. zn. 7 Tdo 1274/2012. 
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Závěr  

Drogy představují globální problém napříč všemi státy, kdy k jeho potlačení je vyžadována 

mezinárodní spolupráce a součinnost všech států. Základ tohoto mezinárodního boje pak tvoří 

nejen mezinárodní úmluvy, ale i mezinárodní systémy zaručující spolupráci jednotlivých států, 

kdy za jeden z nejefektivnějších považuji Systém včasného varování realizovaného Evropským 

monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost. Stěžejním pilířem pak samozřejmě jsou 

jednotlivé vnitrostátní právní řády reflektující závazky z mezinárodních smluv. V rámci 

zhodnocení stávající právní úpravy musím konstatovat, že český právní řád se snaží reflektovat 

jednotlivé mezinárodní smlouvy, zejména pak mezinárodní smlouvy OSN a akty EU, jimiž je 

Česká republika vázána v rámci svého vnitrostátního právního řádu. I přesto však lze nalézt 

v rámci české právní úpravy některé nedostatky. 

V rámci úvah de lege ferenda je nutné pozornost směřovat k již problematické zákonné 

limitace pojmu „množství větší než malé“. Jak jsem v této práci nastínila, původně množství větší 

než malé upravovalo 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, které bylo v návaznosti na nález Ústavního 

soudu ze dne 23. 7. 2013, č.j. PL ÚS 13/12, vyhlášeného ve sbírce zákonů dne 23.08.2013 pod 

č. 99/2013 Sb., zrušeno. V současné chvíli je vymezení pojmu větší než malé ponecháno na moci 

soudní, přesněji pak na Stanovisku trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 03. 2014, sp. zn. 

Tpjn 301/2013, publikovaného pod č. 15 /2014 Sb. rozh. tr. Pokud se nám ústavní soud vymezuje 

proti specifikaci pojmu množství větší než malé v nařízení vlády s ohledem na zásadu nullum 

crimen sine lege, dle níž jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem, pak je zarážející, na 

základě čeho je dovozena ústavní komfortnost vymezení znaku skutkové podstaty trestného činu 

v rámci moci soudní. Je nutné k tomuto podotknout, že český právní řád je právním řádem 

kontinentálním, nikoli angloamerickým, jenž je založen na soudních precedentech. V našem 

právním řádu má pak judikatura sloužit k výkladům právních norem, zaujetí stanovisek. V tomto 

případě však dochází k dotváření samotných skutkových podstat trestných činů. Nejvyšší soud se 

hodnotu množství větší než malé uvedenou ve shora zmíněném stanovisku snaží podat jako určitou 

orientační hodnotu, avšak nelze přehlédnout, že soudy nižších stupňů toto stanovisko Nejvyššího 

soudu přebírají doslovně a považují tuto hodnotu za nespornou, nikoli orientační.  

Součástí tohoto stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu je sice seznam s hodnotami 

omamných látek a psychotropních látek a přípravků je obsahujících, i přesto však lze toto 

definování považovat za nešťastné z toho důvodu, že v rámci snahy o vymezení pojmu množství 

větší než malé bylo užito několik dalších právně nejasných pojmů, a to např. pojem běžná dávka, 
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obvyklý konzument, orientační hodnota. Ani tímto stanoviskem se nedošlo ke stanovení určitého 

vodítka pro určení trestnosti daného jednání, ale soudy nižších instancí pracují s hodnotami 

stanovenými Nejvyšším soudem jako hodnotami orientačními, od těchto odvíjí trestní 

odpovědnost pachatele. V rámci seznamu s hodnotami daných látek nebylo již totiž Nejvyšším 

soudem specifikováno, jakým přístupem nižších soudů mají být brány v potaz jednotlivé 

orientační hodnoty, jakým způsobem mají být vzájemně poměřovány ve vztahu 

k prvokonzumentovi či obvyklému uživateli.  

Chápu záměr zákonodárce upravit pojem množství větší než malé v rámci podzákonného 

právního předpisu, neboť proces přijetí nařízení vlády není natolik složitý a zdlouhavý oproti 

legislativnímu procesu při přijímání zákona, kdy je třeba náležitě rychle a adekvátně reagovat na 

nově vznikající syntetické drogy a začlenit je v rámci právního rámce. Z tohoto důvodu se 

přikláním k myšlence opětovně vymezit množství větší než malé v rámci podzákonného předpisu 

za současné novelizace trestního zákoníku tak, aby byl dán ústavně komfortní rámec pro vládní 

nařízení. Pokud nahlédneme do právních řádů jiných evropských států, pak lze tuto podzákonnou 

právní úpravu nalézt v rámci právního řádu Rakouska, Švýcarska a například také Portugalska. 

Pokud jde o samotné návykové látky, v rámci úvah de lege ferenda bych shledala potřebu 

větší diferenciace mezi jednotlivými omamnými a psychotropními látkami, než obsahuje současná 

platná úprava. V této platné právní úpravě je rozlišováno mezi konopnými a ostatními OPL. Jak 

však bylo již v první kapitole této práce nastíněno, rozdíly mezi jednotlivými druhy návykových 

látek jsou zcela markantní, a to jak z hlediska jejich společenské škodlivosti, tak z hlediska výše 

smrtelné dávky, míry pravděpodobnosti vzniku závislosti psychické či fyzické, popularity mezi 

narkomany či občasnými uživateli návykových látek, dle způsobu jejich aplikace apod. Dle těchto 

kategorií by pak následně měly být též diferenciovány trestní sazby, neboť tím by bylo docíleno 

ukládání přiměřených trestních sankcí a výchovného působení na pachatele. První krok 

zákonodárce tímto směrem lze shledat v rozdělení měkkých a tvrdých drog u trestného činu 

přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu v ust. § 284 odst. 1 TZ ve vztahu k ust. § 284 

odst. 2 TZ. 

Při udržení konceptu diferenciace mezi měkkými a tvrdými drogami by bylo vhodné 

zakotvit konstrukci privilegované skutkové podstaty ve vztahu k trestnému činu nedovolené 

výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle ust. § 283 TZ, která 

by byla zaměřena pouze na dlouhodobé uživatele návykových látek, kteří se daného trestného činu 

dopouští v souvislosti se svou závislostí. V rámci této privilegované skutkové podstaty by bylo 

možné pachatelům ukládat spíše jen ochranná opatření, zejména pak ochranné léčení v ústavní 

formě či zabezpečovací detence, čímž by byla sledována eliminace drogové závislosti těchto 
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pachatelů, která je důvodem páchání drogových trestných činů. Tímto by byla udržena též 

koncepce účelu trestání pachatelů, neboť by tak bylo spíše výchovně působeno na pachatele ve 

snaze navrátit jej zpět do běžného života za současného vyléčení drogové závislosti. V rámci 

současných technologií již není problematické zjistit, jak dlouho a v jaké míře je pachatel závislý 

na OPL. 

V rámci zpracování problematiky rostlinných drog jsem nastínila problematiku rostliny 

katy jedlé. Dle současné právní úpravy není kata jedlá uvedena v 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.Avšak psychoaktivní látka kathinon, jenž kata jedlá obsahuje, jakožto 

i jeho derivát mefedron jsou látky zařazené mezi psychotropní látky v rámci SNL. Trestní 

kolegium Nejvyššího soudu ve svém stanovisku Tpjn 301/2013 publikovaném pod č. 15/2014 Sb. 

rozh. tr., stanovilo v případě kathinonu hranici množství větší než malé na gramáž 80 g čerstvého 

rostlinného materiálu s účinnou psychotropní látkou () -2-aminopropiofenon, při nejmenším 

množství účinné psychotropní látky v rámci 4 g.226 Vzhledem ke skutečnosti, že kata jedlá je sama 

o sobě min. psychotropní látka, neboť její mladé lístky a výhonky lze konzumovat v syrové formě, 

a dále s ohledem na účinky kathinonu, které jsou obdobné účinkům amfetaminu, bych zde 

považovala za více než vhodné její zařazení do seznamu rostlin v rámci nařízení vlády č. 455/2009 

Sb. 

Při zpracování problematiky trestného činu opilství dle ust. § 360 TZ jsem nastínila 

zavádějící označení tohoto trestného činu, neboť trestného činu opilství se lze dopustit i jiným 

způsobem než požitím alkoholu, nýbrž i aplikací jiné návykové látky. Z tohoto důvodu by bylo 

více než vhodné pozměnit název trestného činu opilství tak, aby byl pro společnost méně 

zavádějící. 

Koncipování protidrogové politiky a protidrogové legislativy je otázkou s dlouhodobým 

horizontem, s přehodnocováním veškerých pozitivních a negativních dopadů na společnost a je 

též předmětem dlouhodobé sociální diskuze. Z tohoto důvodu lze pochopit zdrženlivost 

a konzervativní přístup zákonodárce, avšak i přesto by bylo maximálně vhodné podrobit 

problematiku drogových trestných činů novelizaci. V současnosti jsou však v popředí zájmu 

společnosti jiná politická témata, která mají přednost před drogovou problematikou, ale věřím, že 

i tato aktuální problematika přijde brzy na pořad dne v rámci politických diskuzí a případné 

novelizace. 

 
226 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 03. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2013, publikovaného pod 

č. 15 /2014 Sb. rozh. tr. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbq
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Seznam zkratek 

Akční plán Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod 

spojených se závislostním chováním pro období 2019–2027 

CICP    Středisko pro mezinárodní prevenci zločinnosti 

CND    Komise OSN pro narkotika 

ČR    Česká republika 

EU    Evropská unie 

EMCDDA   Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 

HDG    Horizontální pracovní skupina pro problematiku drog 

HSR    Hospodářská a sociální rada OSN 

INCB    Mezinárodní rada pro kontrolu omamných látek 

LZPS    Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., ze dne  

16. 12. 1992, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky  

NMS    Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 

NSD    Nové syntetické drogy 

Nejvyšší soud / NS  Nejvyšší soud České republiky 

NSZ    Národní strategie prevence a snižování škod spojených se  

závislostním chováním pro období 2019–2027 

OPL    Omamné a psychotropní látky 

OSN    Organizace spojených národů 

RP    Rigorózní práce 

RVPKPP   Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

SNL    Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek 

STZ    Zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon  

TOPO    Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob  

a řízení proti nim 

TZ    Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

TZ 1950   Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon 

TZ 1961   Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

UNDCP   Program OSN pro kontrolu drog 

UNODC   Úřad OSN pro drogy a kriminalitu 
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3. Seznam použitých právních předpisů 

• Zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích  

• Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého  

• Zákon č. 128/1923 Sb. z. a n., o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 

1912, vyhlášené pod číslem 159 Sb. z. a n. z roku 1922  

• Zákon č. 29/1938 Sb. z. a n., kterým se provádějí Mezinárodní opiová úmluva ze dne  

23. ledna 1912, vyhlášená pod č. 159/1922 Sb. z. a n.,  

• Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlášená pod č. 147/1927 Sb. z. a n.,  

• Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 13. července 1931, 

vyhlášená pod č. 173/1933 Sb. z. a n. (opiový zákon)  

• Dekret č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku  

• Vyhláška č. 30/1945 Sb., o platnosti ústavního dekretu prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. 

věst. čsl., o obnovení právního pořádku  

• Zákon č. 87/1948 Sb., o potírání alkoholismu  

• Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon  

• Nařízení č. 118/1950 Sb., o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé 

choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona  

• Vyhláška č. 167/1955 Ú. l., kterou se uveřejňuje seznam jedů  

• Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 120/1962 Sb., o boji proti alkoholismu  

• Nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví  

• Vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 47/1965 Sb., o jednotné Úmluvě o omamných 

látkách 

• Vyhláška č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách 

škodlivých zdraví  

•  Nařízení č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví  

• Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi  

• Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 62/1989 Sb., o Úmluvě o psychotropních látkách 
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• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích  

• Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., ze dne 16. 12. 1992, o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky. 

• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů  

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004, o prekursorech drog  

• Nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu 

s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími státy  

• Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů  

• Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 

o léčivech)  

• Zákon č. 40/2009, Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

• Nařízení 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 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  

• Zákon č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon  

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů  

• Zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog  

• Nařízení č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních 

množstevních limitech  

• Nařízení č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek  
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• Zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů  
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4. Seznam použité judikatury 

 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31. 5. 1968, sp. zn. TZ 46/68, publikovaného 

pod č. 54/1968 Sb. rozh. tr., 

• Rozsudek Okresního soudu v Prievidzi, ze dne 24. 5. 1978 sp. zn. 2 T 239/78, 

publikovaného pod č. 31/1979 Sb. rozh. tr., 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.02.2000, sp. zn. 5 Tz 202/99, 

• Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 07. 2000, sp. zn. 4 Tz 142/2000,  

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 04. 2001, sp. zn. 3 Tz 56/2001, publikovaný pod 

č. 60/2001 Sb. rozh. tr., 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2005, sp. zn. 5 Tdo 1466/2005, publikované 

pod č. 51/2006 Sb. rozh. tr., 

• Usnesení Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 28.05.1976, sp. zn. 4 

To 13/76,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 05. 03. 2003, sp. zn. 5 Tdo 115/2003, publikovaného 

pod č. 24/2003 Sb. tr. rozh., 

• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 10. 2003, sp. zn. 2 To 144/03, publikovaný 

pod č. 19/2004 Sb. rozh. tr., 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 2. 2004, sp. zn. 6 Tdo 67/2004,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 2 2004, sp. zn. 6 Tdo 1497/2003,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. 7 Tdo 1411/2004, 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2005, sp. zn. 7 Tdo 207/2005, 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2005, sp. zn. 5 Tdo 280/2005, publikované pod 

č. 1/2006 Sb. rozh. tr.,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 06. 2005, sp. zn. 3 Tdo 705/2005,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 06. 2006, sp. zn. 3 Tdo 687/2006,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 01. 2007, sp. zn. 7 Tdo 1480/2006, publikované 

pod č. 2/2008 Sb. rozh. tr.,  
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• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2007, sp. zn. 3 Tdo 1215/2007, 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 04. 2009, sp. zn. 3 Tdo 392/2009,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2010, sp. zn. 6 Tdo 252/2010, 

• Usnesení Nejvyšší soudu ze dne 28. 04. 2010, sp. zn. 8 Tdo 237/2010,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 05. 2010, sp. zn. 8 Tdo 449/2010, 

publikovaného pod č. 5/2011 Sb. rozh. tr., 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 05. 2010, sp. zn. 8 Tdo 463/2010,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 08. 2010, sp. zn. 8 Tdo 940/2010,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 02. 2011, sp. zn. 8 Tdo 112/2011,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 07. 2011, sp. zn. 7 Tdo 687/2011,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13.09.2011, sp. zn. 7 Tdo 1098/2011, 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1363/2011, publikované 

pod č. 50/2012 Sb. rozh. tr., 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 09. 2012, sp. zn. 6 Tdo 894/2012, publikované 

pod č. 75/2013 Sb. rozh. tr.,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 8 Tdo 1206/2012, 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2012, sp. zn. 7 Tdo 1274/2012, 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.02.2013, č.j. 15 Tdo 1003/2012, publikovaného 

pod č. 44/2013 Sb. rozh. tr., 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2013, sp. zn. 7 Tdo 1154/2013,  

• Nález Ústavního soudu ze dne 20. 02. 2014, sp. zn. III. ÚS 934/13-2, 

• Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 03. 2014, sp. zn. Tpjn 

301/2013, publikované pod č. 15/2014 Sb. rozh. tr.,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 08. 2014, sp. zn. 4 Tdo 1051/2014,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 09. 2014, sp. zn. 11 Tdo 935/2014,  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 8 Tdo 1217/2014, publikované 

pod č. 34/2015 Sb. rozh. tr.,  
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• Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2014, Tpjn 300/2014, 

publikované pod č. 1/2015 Sb. rozh. tr.  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 07. 2015 sp. zn. 11 Tdo 879/2015.  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 08. 2015 sp. zn. 11 Tdo 959/2015.  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.10.2016, č.j. 11 Tdo 268/2016, publikovaného 

pod č. 52/2017 Sb. rozh. tr. 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 09. 2016, sp. zn. 11 Tdo 630/2016.  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 06. 2017, sp. zn. 7 Tdo 678/2017.  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 06. 2017, sp. zn. 11 Tdo 1113/2016.  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 09. 2017, sp. zn. 11 Tdo 1018/2017.  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.11.2017, sp. zn. 7 Tdo 1382/2017. 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 07. 2018, sp. zn. 11 Tdo 204/2018.  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2018, sp. zn. 11 Tdo 1271/2018.  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 03. 2019, sp. zn. 11 Tdo 74/2019.  

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 05 2019, sp. zn. 11 Tdo 426/2019.  
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5. Seznam ostatních zdrojů 

• Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním  

2019–2027, Sekretariát rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Úřad vlády České 

republiky. 

• Důvodová zpráva k zákonu č. 167/1998 Sb., zákonu o návykových látkách.  

• Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb. trestní zákoník.  

• Důvodová zpráva k zákonu č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog.  

• Důvodová zpráva k zákonu č. 273/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,  

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony.  
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Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek 

Abstrakt 

 Tato práce se zaměřuje na hmotněprávní problematiku trestné činnosti související se 

zneužíváním návykových látek a klade si za cíl poskytnout čtenáři podrobný rozbor skutkových 

podstat trestných činů spolu s rozborem základních pojmů problematiky a aplikací stávající soudní 

judikatury. V rámci této práce je též poskytnut rozbor některých neurčitých pojmů, které jsou 

předmětem neutuchající diskuze právní obce i široké veřejnosti. 

Tuto práci jsem zpracovala se zaměřením na rovinu hmotněprávní s důrazem na drogové 

trestné činy upravené v ustanoveních § 284 až § 287 TZ a dále na vybrané trestné činy z oblasti 

sekundární drogové kriminality, zejména pak na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky 

dle ust. § 274 TZ a trestný čin opilství dle ust. § 360 TZ. 

 Práce je členěna celkem do jedenácti kapitol. První kapitola je věnována problematice 

návykových látek z hlediska jejich charakteristiky, dělení do skupin dle jejich vlastností a účinků 

a v jejich rámci jsou uvedeny nejznámější návykové látky. Dále se zaměřuje na jednotlivá rizika 

spojená s jejich užíváním za účelem snadnější orientace čtenáře v navazujícím textu práce.  

 Kapitola druhá je zaměřena na vývoj právní úpravy na mezinárodní úrovni se zdůrazněním 

právní normotvorby OSN a Evropské unie. 

 Ve třetí kapitole je věnována pozornost protidrogové politice České republiky s zaměřením 

přihlédnutím k aktuální strategii a akčním plánům. 

 Čtvrtá kapitola obsahuje přehled vývoje právní úpravy drogových trestných činů na území 

České republiky, a to od doby rakousko-uherské monarchie do současnosti. 

 Pátá až desátá kapitola jsou zaměřeny na podrobný rozbor jednotlivých skutkových podstat 

drogových trestných činů upravených v ust. § 283 TZ až 284 TZ za současné aplikace ustálené 

judikatury a pozornost je věnována rovněž neurčitým právním pojmům. V rámci těchto kapitol 

dochází k porovnání stávající právní úpravy s předchozími. 

 Poslední, jedenáctá kapitola je zaměřena na vybrané trestné činy z oblasti sekundární 

drogové kriminality, a to na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 TZ 

a trestného činu opilství dle ust. § 360 TZ. 

 

Klíčová slova:  

Trestní právo hmotné, zneužívání návykových látek, drogové trestné činy  
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The issue of legal regulation of drug related crimes in Czech criminal code 

Abstract 

The thesis deals with the alcohol and drug-related substantive crimes and aims to provide 

the reader with the detailed analysis of the basic substituent elements of a crime with the analysis 

of the basic terms of the problematic and application of the existing case law. The analysis of some 

vague terms which are the subject of unending discussion of both the legal community and the 

general public is also provided in the thesis.  

I processed the thesis with the focus on the substantive law with emphasis on the drug-

related crimes regulated in legislative provisions § 284 to § 287 of the Criminal Code and further 

on the chosen crimes from the area of secondary drug-related criminal activity, especially on the 

crime of endangerment under the influence of drugs or alcohol according to provision § 274 of the 

Criminal Code and the crime of drunkenness according to provision § 360 of the Criminal Code. 

The thesis is divided into eleven chapters. The first chapter is dedicated to the problematic 

of addictive substances in terms of their characteristics, division into groups according to their 

properties and effects and within them are listed the most known addictive substances. 

Furthermore, it focuses on the individual risks connected with their use for easier orientation of 

the reader in the following text of the thesis. 

The second chapter is focused on the development of legislation on the international level 

with the emphasis on the lawmaking process of UN and the European Union. 

In the third chapter the attention is dedicated to the drug policy of the Czech Republic with 

the focus on the current strategy and action plans. 

The fourth chapter contains an overview of the development of the legislation on drug 

crimes on the territory of the Czech Republic, from the Austro-Hungarian monarchy era to the 

present. 

Chapters five to ten are focused to detailed analysis of the individual facts of drug crimes 

regulated in regulations § 283 to 284 of the Criminal Code with the current application of settled 

case law and attention is also given to vague legal terms. Within these chapters the current 

legislation is compared with the previous ones. 

The last, eleventh chapter is focused on the chosen crimes from the area of secondary drug-

related criminal activity, specifically the crime endangerment under the influence of drugs or 

alcohol according to regulation § 274 of the Criminal Code and the crime of drunkenness according 

to regulation § 360 of the Criminal Code. 
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