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Úvod 

Drogová problematika je komplexním, interdisciplinárním a globálním předmětem 

vědeckého bádání.1 Užívání drog má řadu společenských konsekvencí, které se 

netýkají pouze samotných uživatelů drog a jejich příbuzných, ale dopadají i na 

veřejné zdraví, státní rozpočet a ovlivňují úroveň přidružené kriminality. 

V rámci protidrogové politiky je řešena řada naléhavých problémů, jejichž intenzita 

je zvýrazněna skutečností, že s drogami se nepojí pouze kriminalita, která je na ně 

primárně navázána (např. samotná distribuce a výroba), ale i kriminalita sekundární 

(např. nelegální opatřování prostředků ke koupi drogy).2 

Stejně jako každá oblast právní regulace prochází i úprava drogové problematiky 

postupným vývojem. Trend v přístupu ke kriminalizaci uživatelů drog se zejména 

v posledních dvou dekádách odvrací od původně nastolené politiky absolutní 

prohibice, jejíž důsledky jsou považovány za téměř destruktivní.3 Tento posun lze 

pozorovat jak na úrovni jednotlivých států, tak na přístupu globálního společenství, 

ačkoliv stále nelze konstatovat, že by se jednalo o univerzálně akceptovanou 

strategii.4 

Ve způsobu jakým má být nakládáno s výrobci, pašeráky a distributory drog 

nicméně panuje poměrná shoda. Zatímco u uživatelů drog se přistupuje k „harm-

reduction“ metodám a ustupuje se od přísných postihů5, nedovolená výroba a 

distribuce drog je globálně poměrně tvrdě sankcionována a tento postup v zásadě 

není zpochybňován.6 Celospolečenská debata je obvykle vedena na úrovni 

                                                 

1 KALINA, K. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České 

republiky, c2003. Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 8086734056. s.15-21. 
2 Ačkoliv kauzalita mezi primární a sekundární drogovou kriminalitou dosud nebyla zcela 

jednoznačně vyřešena. Blíže BENNETT, T. Understanding Drugs, Alcohol and Crime. 2005. ISBN 

0335212573. s.92. 
3 PRYCE, S. Fixing drugs: the politics of drug prohibition. Springer, 2012. ISBN 0230359701. 

s.150. 
4 ZÁBRANSKÝ, T. ed. Užívání drog v EU: legislativní přístupy. Praha: Úřad vlády České 

republiky, c2005. Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 8086734501. s.9. 
5 DEGENHARDT, L. Prevention of HIV infection for people who inject drugs: why individual, 

structural, and combination approaches are needed. The Lancet. 2010, 376(9737). ISSN 01406736. 

s. 285-301. 
6 ZÁBRANSKÝ, T. ed. Užívání drog v EU: legislativní přístupy. op.cit. s.9. 
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legalizace užívání jednotlivých drog, nikoliv na úrovni jejich zcela neomezené 

výroby a distribuce. 

Cílem této práce není zhodnocení, zda má být distribuce drog kriminalizována, či 

nikoliv, neboť považuji za prokázané, že absolutní dekriminalizace není za 

současných podmínek možným ani vhodným řešením. Jádrem zkoumání je analýza 

stávající právní úpravy nedovolené výroby a distribuce drog obsažené v § 283 

zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „TZ“). Dále posouzení způsobu, 

jakým má být definován rozsah postačující ke kriminalizaci, tedy typicky množství 

větší než malé a navazující „vyšší“ rozsahy. Bližší pozornost bude věnována 

zejména analýze pojetí tohoto trestného činu jakožto činu déletrvajícího a 

problémy, které v souvislosti s řešením této otázky vyvstávají v judikatuře. Dále 

bude zhodnocen vliv mezinárodních a evropských předpisů na tuzemskou úpravu. 

Z hlediska metodologie je pro popsání současného stavu právní úpravy využita 

deskriptivní metoda jednotlivých opatření se zapojením analýzy důvodů, které 

k takovému způsobu regulace vedly a kritickým zhodnocením případných 

nedostatků. Pro vyřešení otázky povahy § 283 TZ jakožto déletrvajícího trestného 

činu je analyzována judikatura, přičemž budou rozebrány i její případné rozpory, 

obdobně je postupováno v kapitole týkající se rozsahu spáchání tohoto trestného 

činu. K jednotlivým problematickým otázkám jsou připojeny návrhy řešení de lege 

ferenda. 
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1. Historie právní úpravy tzv. „drogových trestných 

činů“ na českém území 

 

Analýza historických pramenů a již neúčinné právní úpravy „drogových trestných 

činů“ je vhodným nástrojem k pochopení důvodů, které vedly k současné úpravě a 

k jejím případným změnám a odchylkám od předchozí legislativy. Drogová 

kriminalita není nikterak novým fenoménem, nicméně v průběhu desetiletí lze 

vypozorovat určité trendy, které zapříčinily změnu přístupu zákonodárce k regulaci 

„drogových trestných činů“. Zcela zřetelný je přesun problematiky „drogových 

trestných činů“ z okraje zájmu do samotného centra pozornosti. Oblasti zneužívání 

návykových látek7 se věnuje celá řada neziskových organizací8, je jí věnována 

nemalá pozornost ze strany médií a veřejnosti a v neposlední řadě se z návykových 

látek stává i nosné téma politických kampaní.9 Intenzita pozornosti upíraná směrem 

k tomuto tématu je pak zvýrazněna tím, že v komunistickém Československu byl 

drogám10 věnován mnohem menší prostor, neboť otevřené přiznání režimu, že jsou 

drogy společenským problémem, by vedlo k nabourání představ o budování 

harmonické socialistické společnosti.11  

V této kapitole je rozebírána úprava obsažená zejména v samotných zákonech, 

neboť prováděcích předpisů byla přijata celá řada a jejich detailnější zkoumání by 

nebylo pro tuto práci účelné. Důraz bude kladen zejména na trestné činy týkající se 

nedovoleného nakládání s návykovými látkami, ačkoliv v zájmu komplexnějšího 

                                                 

7 Návykovou látkou se pro účely této kapitoly rozumí nealkoholové látky způsobilé nepříznivě 

psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. 
8 Např. Drop In o.p.s., Společnost podané ruce o.p.s. a další 
9 Srov. Drogy, volby, média: Jak nastolovaly politické strany v ČR drogovou politiku před volbami 

do médií. [online] In: Zaostřeno na drogy: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 

závislosti. Praha: Úřad vlády České republiky, 2008. [citováno dne 03.02.2017]  ISSN 12141089. 

s.2-4. Dostupné z: http://www.drogy-

info.cz/data/obj_files/4603/579/Zaostreno_na_drogy_200804_drogy-volby-media.pdf 
10 Pro účely této kapitoly jsou pod tímto zjednodušujícím pojmem míněny nealkoholové návykové 

látky. 
11 Srov. RADIMECKÝ, J. Česká drogová politika 1993 – 2003: analýza vývoje - 1. část [online] 

[citováno dne 03.02.2017] Dostupné z: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/90/210/Ceska-

drogova-politika-1993-2003-analyza-vyvoje-1-cast 

 

http://www.drogy-info.cz/data/obj_files/4603/579/Zaostreno_na_drogy_200804_drogy-volby-media.pdf
http://www.drogy-info.cz/data/obj_files/4603/579/Zaostreno_na_drogy_200804_drogy-volby-media.pdf
http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/90/210/Ceska-drogova-politika-1993-2003-analyza-vyvoje-1-cast
http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/90/210/Ceska-drogova-politika-1993-2003-analyza-vyvoje-1-cast
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přístupu jsou ve stručnosti zahrnuty i ostatní „drogové trestné činy“. Pozornost je 

kladena i na srovnání s platným a účinným trestním zákoníkem. 

 

1.2. Právní úprava do roku 1918 

 

Za dob monarchie nebyly drogy vnímány jako výrazný společenský problém, což 

se zrcadlí i v poněkud střídmé regulaci. Částečně je to zapříčiněno skutečností, že 

látky, které jsou dnes vnímány jako drogy, byly používány zejména jako standardní 

léčebné prostředky, neboť tehdejší medicína neměla k dispozici medikamenty, 

které by dokázaly tlumit bolest efektivněji.12 Drogová problematika byla poprvé 

reflektována zákonem č. 117/1852 Ř.z., zákon trestní o zločinech, přečinech a 

přestupcích, který byl v podstatě zásadní novelou trestního zákona z roku 1803. 

Skutečnost, že užívání drog, nebylo považováno za natolik významnou otázku, lze 

dovodit i z jednotlivých skutkových podstat, které se samotnému užívání drog 

věnují pouze okrajově a spíše se zaměřují na otázky týkající se lékárenství, 

skladování jedů, obchodování s jedy apod.13 Tehdejší právní úprava jakoby téměř 

nepřipouštěla, že může existovat rozvinutý obchod s drogami a v zásadě nebrala 

v úvahu možnost postihování užívání drog. Jádro tehdejší úpravy tedy odpovídalo 

spíše dnešnímu trestnému činu „Ohrožování zdraví závadnými potravinami a 

jinými předměty“ dle ust. § 156 TZ.  

Jediné ustanovení, které postihuje užívání návykové látky, je ust. § 377 zák. č. 

117/1852 Ř.z., „Užívání odvaru z makovic při dětech“. I tak se jedná o úpravu, 

která nemá mezi současnými „drogovými trestnými činy“ obdobu, neboť postihuje 

osoby, které zanedbají povinnou péči o dítě, a to zejména v případě, pokud dětem 

podávají odvar z makovic. Jde v podstatě o kvalifikovanou skutkovou podstatou 

ust. § 376 zák. č. 117/1852 Ř.z., které postihuje obecně opomenutí povinného 

dohledu nad dítětem. 

                                                 

12 BENNETT, T. Understanding Drugs, Alcohol and Crime. 2005. ISBN 0335212573. s.15-17. 
13 Srov. § 361, § 362, § 365-368 či § 370 zákona č. 117/1852 Ř.z. 
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 Menší společenské škodlivosti, která byla „drogovým trestným činům“ 

přisuzována, odpovídá také jejich zařazení do druhého dílu zákona č. 117/1852 

Ř.z., který se týká přečinů a přestupků, kdežto první díl se týká zločinů.  

 

1.3. Právní úprava mezi léty 1918-1945  

 

Nově vzniklý stát převzal až na několik výjimek kompletní masu legislativy ze 

zaniknuvší Rakousko – Uherské monarchie.14 Nejinak tomu bylo i v případě zákona 

č. 117/1852 Ř.z.,, který zůstal v pozměněné podobě a doplněn o mnohé vedlejší 

zákony, účinný až do 31.7.1950, kdy 1.8.1950 nabyl účinnosti trestní zákon č. 

86/1950 Sb.  

Právní úprava za první a druhé republiky byla silně ovlivněna mezinárodněprávní 

úpravou „drogových trestných činů“, která byla v první polovině 20. století na 

vzestupu.15  Jednotlivé mezinárodní úmluvy byly postupně recipovány do českého 

právního řádu, což vedlo ke značné roztříštěnosti právní úpravy a k přijímání 

velkého množství prováděcích vládních nařízení.  

K provedení Mezinárodní opiové konvence z roku 1912 byl přijat zákon č. 

128/1923 Sb., který uváděl v život některá příliš obecná ustanovení konvence. 

Zákon výslovně zakazoval výrobu, dovoz, prodej, rozdělování, požívání a vývoz 

zpracovaného opia a veškerých zbytků i vykouřeného opia.16 Další látky jako 

morfium, kokain, medicinální opium pouze podroboval úřednímu dohledu17 a 

nakládání s nimi podmiňoval udělení příslušného povolení18. Je tedy zřejmý posun 

od dob Rakouska-Uherska, zejména v tom ohledu, že byla systematicky 

                                                 

14 K přijetí došlo prostřednictvím tzv. recepční normy zák. č. 11/1918 Sb. 
15 Např. Mezinárodní úmluvy o opiu z roku 1912 a 1925; Úmluva o omezení výroby a úpravě 

distribuce omamných látek z roku 1931 a další 
16 § 2 zák. č. 128/1923 Sb. 
17 § 1 zák. č. 128/1923 Sb. 
18 § 3 zák. č. 128/1923 Sb. 
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postihována distribuce vyjmenovaných látek. Hrozící sankce spočívaly toliko 

v možnosti uložení peněžité pokuty do výše 20 000 Kč.  

Zákon č. 128/1923 Sb. byl následně rozvíjen celou řadou prováděcích předpisů. 

Zejména vládním nařízením č. 147/1925 Sb., jež obsahovalo povinnosti 

k označování vyvážených látek19, určovalo, které orgány provádějí dozor20, 

ukládalo povinnost vést záznamy o činnosti21, či stanovovalo, která místa mohou 

dovážet a vyvážet regulované látky. Dále vyhláškou č. 21/1928 Sb., která 

rozšiřovala výkon úředního dohledu i nad dalšími látkami.22 

Zákon č. 128/1923 Sb. byl s účinností od 20.8.1928 novelizován zákonem č. 

135/1928 Sb., jenž kromě toho, že novelizoval několik ustanovení, zároveň 

prováděl i Mezinárodní opiovou úmluvu ze dne 19. února 1925, vyhlášenou pod č. 

147 Sb. z. a n. z roku 1927, přičemž dosud byla provedena pouze Mezinárodní 

opiová konvence z roku 1912. V návaznosti na tuto změnu bylo přijato několik 

prováděcích předpisů, které v zásadě pouze rozšiřovaly okruh regulovaných látek.23 

Právní úprava se tedy stávala poměrně nepřehlednou a postupem času se rozšiřoval 

i rozsah regulace. 

Nicméně stále neexistoval předpis, který by drogovou problematiku uchopil 

komplexněji. Z tohoto důvodu došlo k přijetí tzv. „opiového zákona“ č. 29/1938 

Sb., který poprvé obsahoval celistvější regulaci „drogových trestných činů“. 

„Opiový zákon“ kromě obou Mezinárodní opiových úmluv, prováděl i Úmluvu o 

omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 13. července 1931.24  

                                                 

19 Dle ust. § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 147/1925 Sb., jímž se provádí zákon o mezinárodní opiové 

konvenci, měl být každý balík, který obsahuje surové opium a jest určen k vývozu a jeho váha 

přesahuje 5 kg označen nápisem: "Surové opium" v písmenech provedených červenou barvou a 

nejméně 3 cm vysokých. 
20  Dle ust. 1 odst. 1 nařízení vlády č. 147/1925 Sb., byl dozor vykonáván tzv. úředními lékaři  
21 Ust. § 3 nařízení Vlády č. 147/1925 Sb. 
22 Jednalo se o listy kokové, surový kokain, ekgonin a indické konopí, případně pryskyřice z něho 

vyrobené a jejich přípravky. 
23 Např. vyhláška Ministerstva veřejného zdravotnictví č. 181/1930 Sb. o omamných prostředcích, 

na něž se vztahují zákony o provádění Mezinárodních opiových konvencí či vyhláška Ministerstva 

veřejného zdravotnictví č. 142/1932 Sb., o omamných prostředcích, na něž se vztahují zákony o 

provádění mezinárodních opiových konvencí 
24 SOTOLÁŘ, A. Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení: právní aspekty 

trestního postihu drogové kriminality, lékařský přístup ke zneužívání drog a možnosti resocializace 

uživatelů drog. Praha: Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti ČR, 2002. Příručky 

ministerstva spravedlnosti České republiky. s.48-53. 
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Z „opiového zákona“ je patrná změna přístupu zákonodárce, která se odráží mimo 

jiné i ve znatelném zpřísnění sankcí. „Opiový zákon“ upravoval tři kategorie 

protiprávních jednání, totiž přestupky, přečiny a zločiny. Každá kategorie se lišila 

jednak svojí nebezpečností pro společnost a závažností následku, ale taktéž i 

charakterem sankcí, které mohly být uloženy. 

Přestupek dle ust. § 18 „opiového zákona“ (příp. prováděcích předpisů) mohl být 

potrestán peněžitou pokutou v rozmezí 500 Kč až 50 000 Kč, případně vězením od 

24 hodin do 5 měsíců. Ve spojení s těmito sankcemi mohl okresní úřad prohlásit 

„látku“25, která byla předmětem přestupku za propadlou, bez ohledu na to, kdo byl 

jejím vlastníkem. 

Přečin a zločin byly upraveny u ust. § 19 odst. 1 „opiového zákona“. Přečinu se 

dopustil ten, kdo bez oprávnění a úmyslně "látku" vyrobí, připraví, zpracuje, 

přepracuje, přechovává, má na prodej, uvede do oběhu, nabídne, doveze, vyveze 

nebo proveze nebo zprostředkuje obchod s ní. Za přečin hrozilo tuhé vězení od 3 

měsíců do 3 let a zároveň peněžitý trest od 5 000 do 50 000 Kč. Z tohoto ustanovení 

je více než patrná podobnost s dnešním ust. § 283 odst. 1 TZ. V obou případech je 

nezbytné úmyslné zavinění, jednání musí být neoprávněné (zejm. bez příslušného 

povolení), výčet zakázaných činností je téměř totožný a zřejmé je i sblížení sankcí. 

V tomto ohledu lze spatřovat oproti dnešní právní úpravě jediný významnější 

rozdíl, který spočívá v tom, že není nijak rozlišeno, pro koho měla být „látka“ 

přechovávána (odpadá tedy dnešní distinkce mezi ust. § 283 TZ a § 284 TZ). 

Pokud byl výše popsaný skutek spáchán ve velkém rozsahu, po živnostensku, došlo 

k těžkému ublížení na zdraví, smrti nebo ohrožení života a zdraví lidí ve větším 

rozsahu, tak se jednalo o zločin. Poté hrozily i přísnější sankce spočívající 

v peněžitém trestu od 10 000 Kč do 100 000 Kč, nebo trestem odnětí svobody od 1 

do 5 let. Případně bylo možné potrestat i osobu, která se spolčila ke spáchání nebo 

páchání činů uvedených v § 19 odst. 1 „opiového zákona“, přičemž této osobě 

hrozilo tuhé vězení od 1 měsíce do 1 roku nebo peněžitý trest do 5 000 Kč. 

                                                 

25 „Látka“ byla legislativní zkratkou obsaženou v ust. § 1 opiového zákona. Jednalo se o rozsáhlý 

výčet látek, který odkazoval na chemické definice obsažené v Mezinárodních opiových úmluvách. 
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Zajímavá je i skutečnost, že v § 19 odst. 2 „opiového zákona“ byly už tehdy 

postaveny základy dnešnímu § 286 TZ. Kdo vyrobil, sobě nebo jinému opatřil nebo 

přenechal nebo přechovával nástroj nebo předmět, který je nepochybně určen k 

neoprávněné výrobě nebo k přípravě nebo k neoprávněnému zpracování nebo 

přepracování "látky", mohl být potrestán tuhým vězením od jednoho měsíce do 

jednoho roku a zároveň peněžitým trestem do 5 000 Kč. 

 

1.4. Právní úprava mezi léty 1945-1961 

 

Dne 1.8.1950 nabyl účinnosti zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon (dále „TZ1950“), 

který poprvé konstituoval trestněprávní ochranu společnosti před „drogovými 

trestnými činy“ v kodexu trestního práva. TZ1950 upravoval pouze dva „drogové 

trestné činy“ obsažené v ust. § 197 a § 198 TZ1950, zařazené pod rubrikou 

„Nedovolená výroba a držení omamných prostředků a jedů.“  

Systematicky byly „drogové trestné činy“ zařazeny mezi trestné činy obecně 

nebezpečné a k naplnění skutkové podstaty bylo potřeba úmyslného zavinění, 

stejně jako v dnes účinném trestním zákoníku.  

Ustanovení § 197 TZ1950 zhruba odpovídalo dnešním ustanovením § 283 a § 284 

TZ, stále tedy nebylo rozlišeno přechovávání pro sebe a pro jiného.  Patrná je 

absence některých jednání, na která TZ pamatuje, jmenovitě např. provezení, či 

nabídnutí omamného prostředku nebo jedu. I „opiový zákon“ postihoval některé 

způsoby nakládání, které TZ1950 výslovně neuváděl (např. zpracování, 

přepracování, nabídnutí). Toto zúžení bylo pravděpodobně zcela záměrné, neboť 

zákonodárce skutkové podstaty úmyslně formuloval neurčitě, aby byla soudům 

ponechána volnost v jejich výkladu. Na zásadu nullum crimen sine lege certa nebyl 

tedy příliš brán zřetel.26   

                                                 

26 ZEMAN, P. Drogové trestné činy: nástrahy se skrývají (také) v detailech. In: VANDUCHOVÁ, 

M. a HOŘÁK, J. Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. V 

Praze: C.H. Beck, 2011. Beckova edice právo. ISBN 9788074003882. s. 313. 
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Zeman ve svém příspěvku konstatuje: „Naopak trestní zákon zařadil do tohoto 

výčtu jednání, spočívající v opatření drogy pro jiného. Trestní zákon tedy nestíhal 

opatření si drogy pro sebe, ovšem přechovávání pro vlastní potřebu již ano, přičemž 

nerozlišoval, z jakým druhem drogy bylo v konkrétním případě nezákonně 

nakládáno.“27 V tomto relativně liberálním pojetí lze spatřovat určitou konvergenci 

s dnešní úpravou, která v zásadě rovněž nekriminalizuje opatření drogy pro vlastní 

potřebu, pokud se jedná o „množství menší než malé“. 

Tehdejší úprava byla taktéž mnohem stručnější, nebyla zejména tolik 

diferencována, co se týče jednotlivých kvalifikovaných skutkových podstat a 

obsahovala pouze dva odstavce. K naplnění kvalifikované skutkové podstaty došlo 

pouze v případě, že se pachatel dopustil činu ve značném rozsahu, výdělečně, nebo 

měl-li čin za následek smrt či ohrožení na zdraví mnoha lidí. Výše trestů nebyla 

taktéž odstupňována dle dnešního vzoru, při naplnění základní skutkové podstaty 

dle § 197 odst. 1 TZ1950 byl pachatel potrestán odnětím svobody až na tři léta a 

peněžitým trestem. Dle § 197 odst. 2 TZ1950 (tedy při naplnění kvalifikované 

skutkové podstaty) hrozil až pětiletý trest odnětí svobody a peněžitý trest. Ust. § 

198 TZ1950 představovalo zjednodušené znění dnešního § 286 TZ. 

 

1.5. Právní úprava od roku 1961 do současnosti 

 

Trestní zákon z roku 1950 bylo poměrně záhy nahrazen novým trestním zákonem 

č. 140/1961 Sb. (dále „TZ1961“). K takto překotným změnám vedlo dle důvodové 

zprávy k TZ1961 zejména vítězství socialismu, které vytvořilo podmínky 

k překonání přežitků staré společnosti. Nový trestní zákon měl sloužit jako nástroj 

k prosazování socialistické morálky, neboť dosavadní zákon neumožňoval 

socialistické společnosti, aby se posunula blíže k prosazování ideálů socialismu.28 

                                                 

27  ZEMAN, P. Drogové trestné činy: nástrahy se skrývají (také) v detailech. op.cit. s. 313. 
28 Blíže viz. GŘIVNA, T. Trestní právo hmotné. In: BOBEK, M., Pavel MOLEK a ŠIMÍČEK., 

V. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, Mezinárodní politologický ústav. 2009. ISBN 9788021048447. s.567-569  
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TZ1961 byl s mnohými novelizacemi účinný až do 31.12.2009. Změn týkajících se 

„drogových trestných činů“ ovšem nebylo příliš a ve vývoji této kategorie trestných 

činů lze pozorovat pouze několik zásadnějších posunů v právní úpravě. Období 

účinnosti TZ1961 lze z hlediska „drogových trestných činů“ rozdělit do tří 

časových úseků. Prvním je období od počátku účinnosti do 30.6.1990, druhým 

období od 1.7.1990 do 30.6.1998 a třetím období od 1.7.2006 do konce jeho 

účinnosti ke dni 31.12.2009. 

 

1.5.1. „Drogové trestné činy“ v TZ1961 od počátku účinnosti do 

30.6.1990 

 

V tomto časovém období obsahoval TZ1961 pouze dva „drogové trestné činy“ 

v ust. § 187 a § 188 TZ1961, které po celou tuto dobu vydržely beze změn. Žádná 

z novel se „drogových trestných činů“ v tomto časovém období nedotkla. 

Systematicky byly „drogové trestné činy“ zařazeny do Hlavy IV. mezi trestné činy 

obecně nebezpečné pod marginální rubriku „Nedovolená výroba a držení 

omamných prostředků a jedů“, stejně jako dnes pro ně nebyla vyčleněna žádná 

zvláštní kategorie. 

Ust. § 187 TZ1961 se týkalo nedovolené výroby a držení omamných prostředků a 

jedů. Formulace skutkové podstaty se v zásadě nelišila od znění obsaženého v ust. 

§ 197 TZ1950. Pouze přibyla výslovná možnost výběru mezi trestem odnětí 

svobody, trestem peněžitým a nápravným opatřením. 

Na první pohled je zřejmé, že úprava § 187 TZ1961 byla tehdy nesrovnatelně 

jednodušší než § 283 TZ. Vměstnala se pouze do dvou odstavců, přičemž ve 

druhém odstavci byly celkem tři kvalifikované skutkové podstaty, spáchání činu 

jako člen organizované skupiny, získání značného prospěchu a způsobení těžké 

újmy na zdraví více osob nebo smrt. Ustanovení § 188 TZ1961 představuje značně 

simplifikovanou verzi dnešního § 286 TZ. 

Lze shrnout, že v oblasti „drogových trestných činů“ nedošlo od TZ1950 

k prakticky žádnému posunu a změny byly pouze kosmetické. Zákonodárce 
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neustále trval na faktické ignoranci existence trestné činnosti spojené 

s nedovoleným nakládáním s omamnými látkami zcela v souladu s ideologií 

ideálního státu, kde drogy nemají své místo, tudíž tento problém neexistuje a není 

třeba ho výrazněji řešit. 

Právní úpravu z tohoto období tedy nemá význam blíže rozebírat, když platí téměř 

vše, co bylo uvedeno v kapitole 1.4. 

 

1.5.2. „Drogové trestné činy“ v TZ1961 od 1.7.1990 do 30.6.1998 

 

Změna státního zřízení sebou nesla i nutnost v podobě adaptace právního řádu na 

novou formu fungování státu. Počátek 90. let je érou nesoucí se ve znamení 

početných novelizací předpisů soukromého i veřejného práva. 

Pro drogovou problematiku byla zásadní novela č. 175/1990 Sb., zákon kterým se 

mění a doplňuje trestní zákon. Důvodová zpráva uvádí, že novela zapracovává 

zejména Úmluvu o psychotropních látkách z roku 1971, ke které ČSSR přistoupila 

v roce 1988. 29 

Zcela zásadní je změna přístupu zákonodárce, když přímo v důvodové zprávě je 

konstatováno následující: „I když v naši společnosti není nedovolená výroba těchto 

návykových látek a dispozice s nimi zdaleka tak rozšířeným jevem jako v některých 

jiných státech, v posledních letech se zvyšují počty osob, u kterých dochází k 

drogové závislosti; k tomuto nežádoucímu vývoji přispívá i nelegální příprava a 

rozšiřování omamných a psychotropních látek.“30 Toto sebeuvědomění existence 

problému se přeneslo i do zákonné úpravy, která je v mnohém propracovanější a 

bližší současnému TZ. 

                                                 

29 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon. 

[online] citováno dne 17.2.2017 Dostupná z: http://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0325_04.htm  
30 Tamtéž  

http://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0325_04.htm
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Naprosto zásadní změnou bylo zejména vyloučení trestnosti přechovávání drog pro 

vlastní potřebu, trestným nadále zůstávalo pouze přechovávání drog pro jiného.31 

Novela zavádí legální definici návykové látky v ust. § 89 odst. 13 TZ1961, která 

zní: „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.“ Pro české právní prostředí 

se tak zcela nově operuje i s pojmem psychotropní látky, kdežto předtím zákon a 

prováděcí předpisy hovořily pouze o návykových látkách, jedech apod.32 Tato 

legální definice byla beze změn přejata i do TZ.  

Ust. § 187 TZ1961 bylo v duchu nové legální definice návykové látky rovněž 

rozšířeno o omezení nakládání s psychotropními látkami. Další změny se dotkly 

zejména zpřísnění trestů, jak v základní, tak v kvalifikovaných skutkových 

podstatách. V prvním odstavci bylo možné uložit až tříletý (dříve dvouletý) trest 

odnětí svobody a peněžitý trest, ve druhém odstavci došlo k posunu horní hranice 

z 8 na 10 let a zcela nový třetí odstavec zaváděl trest odnětí svobody v rozmezí 8 

až 15 let. Poměrně razantní zvýšení trestních sazeb mělo umožnit efektivnější 

ochranu společnosti, čehož mělo být dosaženo vyšším odstrašujícím účinkem 

trestů, zejména u kvalifikovaných skutkových podstat. Zcela nově je v § 187 

TZ1961 rozlišováno, zda byl trestný čin spáchán vůči mladistvému.33 

Změnami zákonů souvisejícími se změnou státního zřízení a následně i se změnou 

koncepčního přístupu k „drogovým trestným činům“ bylo ustanovení postupně 

rozšiřováno a doplňováno. Patrné je zejména zpřísňování trestů, kdy původní znění 

základní skutkové podstaty obsažené v § 187 odst. 1 TZ1961 umožňovalo uložení 

trestu odnětí svobody až na dvě léta, přičemž poslední účinné znění stanovovalo 

rozmezí mezi jedním až pěti léty. Postupnými novelizacemi taktéž docházelo 

k rozšiřování kvalifikovaných skutkových podstat. Ve znění účinném od 1.7.1998 

bylo za spáchání skutku uvedeného v § 187 odst. 4 TZ1961  možno uložit trest 

odnětí svobody v době trvání od 10 do 15 let. Oproti původnímu znění, z roku 1962, 

                                                 

31 GAJDOŠÍKOVÁ, H. Nástin historie právní úpravy drogových trestných činů na historickém 

území Čech, Moravy a Slezska. Adiktologie, 2001, roč. 1. ISSN: 1213-3841. s. 19. 
32 Tamtéž. s. 19. 
33 Srov. § 187 odst. 2 písm. c) č. 140/1961 Sb., ve znění zákona č. 175/1990 Sb., 
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které neobsahovalo tak široký výčet kvalifikovaných skutkových podstat a jehož 

nepřísnějším trestem byl trest odnětí svobody maximálně na 8 let, lze konstatovat, 

že došlo k citelnému zpřísnění sankcí. 

 

1.5.3. „Drogové trestné činy“ v TZ1961 od 1.7.1998 do 31.12.2009 

 

Novela č.112/1998 Sb., přinesla jak rozšíření a zpřesnění skutkových podstat, tak i 

změnu koncepce trestnosti přechovávání drog pro vlastní potřebu, neboť v ust. § 

187a TZ1961 opětovně zavedla trestnost přechovávání drog v „množství větším 

než malém“ pro vlastní potřebu, což je koncepce, které se drží i TZ. Tehdejší úprava 

nicméně nerozlišovala mezi přechováváním „konopných“ a ostatních drog, jak 

tomu činí TZ ve dvou základních skutkových podstatách obsažených v § 284 odst. 

1 a 2 TZ. Novela zároveň zavedla užívání sousloví „množství větší než malé“, se 

kterým operuje i TZ. 

Oproti předchozímu znění došlo ke změně uvozujícího sousloví v § 187 TZ1961, 

které znělo: „kdo bez povolení vyrobí…“, oproti dnešnímu: “kdo neoprávněně 

vyrobí“. Tuto terminologickou změnu TZ pouze převzal. Z čistě gramatického 

hlediska lze tuto úpravu považovat za pozitivní, neboť si lze představit situace, kdy 

je určitá činnost provozována sice s příslušným povolením, ale neoprávněně (např. 

ve větším rozsahu). V ust. § 187a TZ1961 byla po celou dobu jeho účinnosti užita 

formulace „kdo bez povolení“, což naznačuje, že zákonodárce záměrně učinil 

rozdíl mezi „neoprávněností“ a nakládáním „bez povolení“. 

Novela rozšířila formy nedovoleného nakládání s drogami v ust. § 187 odst. 1 

TZ1961 o nabízení, zprostředkování a prodej drogy. TZ1961 užívá sloveso 

„nabízí“ v nedokonavém vidu, což bylo možno interpretovat jakožto nezbytnost 

opakované (minimálně dvojí) nabídky. Záměnu slova „nabízí“ za „nabídne“, 

kterou přinesl TZ lze považovat za pozitivní, neboť předchází eventuálním 

interpretačním nejasnostem. 

Taktéž došlo k rozšíření druhů regulovaných látek, konkrétně o přípravek 

obsahující omamnou nebo psychotropní látku a prekursor. Další změny se týkají 

zejména zvýšení horní hranice trestní sazby ze tří na pět let a rozšíření skutkových 
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podstat. Lze konstatovat, že až na několik drobných rozdílů se toto ustanovení 

podstatně blíží TZ.  

Podobnost ustanovení § 187 TZ1961 a současného ustanovení § 283 TZ lze 

demonstrovat i na usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. května 2012, sp.zn. 5 

Tdo 418/2010. Zde je konstatováno, že porovnáním obou skutkových podstat je 

zřejmé, že: „jednotlivé znaky obou činů se překrývají, mají stejný objekt i objektivní 

stránku, tedy způsoby jednání spočívající v nakládání s těmito látkami.“ 

Trestné činy upravené v §188a TZ1961 a § 188 TZ1961 zůstaly kromě rozšíření 

kvalifikovaných skutkových podstat prakticky beze změn a v obdobném znění byly 

přejaty i do TZ. Novinkou TZ je potom zavedení samostatného trestného činu 

„Nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku“ 

v ust. § 285 TZ, které mělo vést k vyřešení interpretačních nejasností, které 

zatěžovaly předchozí právní úpravu, kdy v některých případech nebylo zřejmé, zda 

skutek kvalifikovat jako trestný čin dle ust. §187a TZ1961 či 187 TZ1961.34 

 

1.6. Shrnutí 

 

Závěrem lze pouze konstatovat, že ze stádia, kdy drogy nebyly považovány za 

společenský problém a byly prakticky volně užívány bez jakýchkoliv právních 

konsekvencí, se tuzemská právní úprava dílčími kroky rozšiřovala do dnešní 

podoby. Až na výjimku z období mezi 1.7.1990 - 30.6.1998, kdy bylo legalizováno 

držení drog pro vlastní potřebu, byl rozsah trestněprávní represe v podstatě neustále 

rozšiřován. 

 

 

                                                 

34 ZEMAN, P., ŠTEFUNKOVÁ, M. a TRÁVNÍČKOVÁ, I. Drogová kriminalita a trestní zákoník. 

Vydání: první. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. ISBN 978-80-7338-151-6. 

s.45. 

 



 

 

15 

 

2. Evropská a mezinárodní úprava nedovoleného 

nakládání s návykovými látkami a její dopady na 

vnitrostátní legislativu 

Při analýze právní úpravy nedovoleného nakládání s návykovými látkami35 nelze 

opomenout fakt, že Česká republika je v tomto ohledu vázána právem Evropské 

unie a řadou mezinárodních úmluv. Tento druh kriminality má do značné míry 

přeshraniční charakter, ať už se jedná o případy mezistátně operujících drogových 

gangů, pašování návykových látek přes hranice států nebo drogovou turistiku. Silný 

mezinárodní vliv je tedy odůvodněn globálním a organizovaným charakterem této 

trestné činnosti. Před bližším zkoumáním národní úpravy je tudíž vhodné, alespoň 

stručně vymezit mezinárodní a evropský právní rámec v oblasti nedovoleného 

nakládání s návykovými látkami a jeho dopady na vnitrostátní úpravu.  

 

2.1. Mezinárodní úprava nedovoleného nakládání 

s návykovými látkami 

 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, v této oblasti trestněprávní úpravy 

„drogových trestných činů“ narůstá význam mezinárodních závazků prakticky 

kontinuálně od počátku 20. století. Vnitrostátní úprava je tedy svázána řadou 

omezení a zákonodárce se může pohybovat v poměrně jasně definovaných 

mantinelech. Je taktéž vhodné uvést, že většina mezinárodněprávních instrumentů 

má spíše represivní charakter. V tomto ohledu lze v posledních letech zaznamenat 

drobný posun, který lze ilustrovat mimo jiné i na tom, že se v dubnu roku 2016 nad 

tématem drogové politiky poprvé po dvaceti letech konalo zvláštní zasedání 

                                                 

35 Návykovou látkou se pro účely této kapitoly rozumí nealkoholové látky způsobilé nepříznivě 

psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování, pokud 

nevyplývá z kontextu jinak. 
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Valného shromáždění OSN, na němž se probírala i otázka vhodnosti „prohibičního“ 

přístupu. 

 

2.1.1. Jednotná úmluva o omamných látkách 

 

Jednotná úmluva o omamných látkách (dále jen „Jednotná úmluva“) byla přijata 

v New Yorku  roku 1961. V platnost vstoupila dne 13. prosince 1964, tímto dnem 

vstoupila rovněž v platnost i pro Československou socialistickou republiku a byla 

publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 47/1965 Sb. Současně účinné 

znění bylo publikováno sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 

458/1991 Sb., čímž se stal pro Českou republiku závazný i Protokol o změnách 

Jednotné úmluvy, přijatý v roce 1972. 

Jedná se o jedinou mezinárodní úmluvu, která je výslovně zmíněna v důvodové 

zprávě k trestnímu zákoníku ve vztahu k § 283 TZ, byť rozsah mezinárodních 

závazků majících vliv na toto ustanovení je pochopitelně mnohem širší. 

Cílem Jednotné úmluvy je boj s nedovoleným nakládáním s omamnými látkami a 

prostřednictvím mezinárodní spolupráce má vést k redukci mezinárodního obchodu 

s omamnými látkami. Státy jsou povinny dle článku 4 písm. c) Jednotné úmluvy, 

omezit nakládání s omamnými látkami pro lékařské a vědecké účely, s výjimkami 

stanovenými Jednotnou úmluvou. Pod pojmem omamná látka se v rámci Jednotné 

úmluvy rozumí látky přírodního i syntetického původu36. Jednotná úmluva 

upravuje rovněž institucionální rámec kontroly nakládání s omamnými látkami 

zřízením Mezinárodního úřadu pro kontrolu omamných látek. 

Bezesporu nejvýznamnější dopad na trestněprávní předpisy má článek 36 Jednotné 

úmluvy, který vymezuje jednotlivé závazky signatářských států, k jejichž naplnění 

musí signatářské státy přijmout vhodná opatření, aby vyjmenovaná jednání byla 

vnitrostátní legislativou považována za trestné činy a byly za ně uděleny 

                                                 

36 HRUŠKA, J. Mezinárodní historické mezníky a východiska v boji proti drogové trestné činnosti. 

Trestní právo. 2009, 14(2), 7-16. ISSN 1211-2860. s.9. 
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odpovídající tresty37.38 Dopad tohoto článku vedl mimo jiné i k trestněprávnímu 

postihu držení omamných látek pro vlastní potřebu.39 

Významný dopad na vnitrostátní „drogovou“ legislativu má Jednotná úmluva 

zejména ve vztahu k vymezení okruhu regulovaných látek. To vyplývá i ze zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, který v § 44c obsahuje zmocňující 

ustanovení pro Vládu, aby nařízením stanovila seznam omamných látek zařazených 

do Seznamů I-IV Jednotné úmluvy. Okruh regulovaných látek, které mohou být 

stanoveny v nařízení vlády, není nicméně omezen pouze na látky vycházející ze 

seznamů k Jednotné úmluvě. 

 

2.1.2. Úmluva o psychotropních látkách 

 

Úmluva o psychotropních látkách (dále jen „Úmluva 1971“) byla přijata roku 1971 

ve Vídni. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost 

11.1.1989 a současně účinné znění je vyhlášeno vyhláškou ministerstva 

zahraničních věci č. 62/1989 Sb.  

K přijetí Úmluvy 1971 vedla mezinárodní společenství rostoucí spotřeba 

syntetických látek, zejména barbiturátů, amfetaminů a LSD, čímž byl systém 

mezinárodní kontroly rozšířen o synteticky produkovaná sedativa, stimulanty a 

halucinogeny.40 Řešení prostřednictvím dodatkového protokolu k Jednotné úmluvě 

nebylo považováno za vhodné, jelikož panovala obava ze zeslabení kontrolního 

                                                 

37 Článek 36 odst. 1. písm. a) výslovně zmiňuje pěstování, produkci, výrobu, těžbu, přípravu, držbu, 

nabídku, dání do prodeje, distribuci, koupi, prodej, dodání z jakéhokoliv titulu, zprostředkování, 

odeslání, tranzit, dopravu, dovoz a vývoz omamných látek, neodpovídající ustanovením této 

Úmluvy. 
38 SEDLÁČKOVÁ, J. Drug Crime Segment Europeanization. The Lawyer Quarterly, Praha: 

Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2016, roč. 6/2016, č. 

1, ISSN 1805-840X. s. 28-38. 
39 HRUŠKA, J. Mezinárodní historické mezníky a východiska v boji proti drogové trestné činnosti. 

op.cit. s.10.  
40 Sinha, J. The history and development of the leading international drug control conventions. 

Library of Parliament, Canada, 2001. s.24. 
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systému nad omamnými látkami, protože okruh kontrolovaných látek by byl 

rozšířen rovněž o farmaceutické přípravky.41 

Na českou vnitrostátní úpravu má zásadní dopad zejména článek 22 Úmluvy 1971, 

dle něhož jsou státy povinny považovat za trestné úmyslné jednání, které je 

v rozporu se zákonem nebo nařízením přijatým k plnění závazků podle Úmluvy 

1971.  Za tyto činy mají být rovněž vyměřeny odpovídající tresty, spočívající 

zejména v odnětí svobody, s výjimkou pachatelů zneužívajících psychotropní 

látky, jejichž trest může být doplněn nebo nahrazen opatřením léčebné a 

rehabilitační povahy. 

Přílohou Úmluvy 1971 jsou Seznamy látek I-IV, v nichž jsou látky roztříděny dle 

stupně své nebezpečnosti a škodlivosti pro lidské zdraví. Přičemž látky uvedené 

v Seznamu I mají povahu halucinogenů, které obvykle nejsou užívány 

farmaceutickým průmyslem a které jsou podrobeny přísnému mezinárodnímu 

kontrolnímu dohledu. Zatímco u látek ze Seznamů II-IV jsou předpokládána 

vnitrostátní kontrolní opatření, jelikož se jedná o látky vyráběné i farmaceutickým 

průmyslem a regulace nakládání s těmito látkami je tudíž omezena prostřednictvím 

licencí a obdobných opatření.42 

 

2.1.3. Úmluva Organizace spojených národů proti nedovolenému 

obchodu s omamnými a psychotropními látkami 

 

Úmluva Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými 

a psychotropními látkami (dále jen „Úmluva 1988“) byla sjednána roku 1988 ve 

Vídni. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupila Úmluva 1988 v 

platnost dne 2. září 1991 a byla publikována sdělením federálního ministerstva 

zahraničních věcí č. 462/1991 Sb. 

                                                 

41 HRUŠKA, J. Mezinárodní historické mezníky a východiska v boji proti drogové trestné činnosti. 

op.cit. s.11. 
42 Tamtéž s.11. 
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Smyslem přijetí tohoto mezinárodního instrumentu bylo omezení mezinárodního 

obchodu s omamnými a psychotropními látkami, který se stával stále více 

nezvladatelným problémem. Předchozí dvě zmíněné mezinárodní úmluvy byly sice 

poměrně úspěšné v omezení toku legálně vyrobených látek na černých trh, nicméně 

selhávaly v omezení mezinárodního obchodu s omamnými a psychotropními 

látkami.43 

Pro tuzemskou legislativu je nejzásadnější článek 3 a jeho body 1 a 2 Úmluvy 1988, 

které stanoví smluvním stranám povinnost, aby vypočtená jednání byla považována 

za trestné činy.44 V porovnání s předchozími mezinárodními instrumenty jde o 

dosud nejdetailnější popis jednání, která mají být signatářskými státy považována 

za trestná. Jedná se o obdobnou škálu, která je vypočtena i v ust. § 283 TZ, s tím, 

že je požadována i kriminalizace organizování a financování takových trestných 

činů. Zároveň je požadováno kriminalizování legalizace výnosů z této trestné 

činnosti a podílnictví.  

V článku 3 bodu 4 Úmluvy 1988 jsou pak stanoveny požadavky na tresty, s tím, že 

pro drogově závislé pachatele se opět předpokládají i resocializační a rehabilitační 

opatření. V následujícím bodu Úmluvy 1988 jsou definovány způsoby jednání, 

které mají být považovány za zvlášť závažné. V bodech 6-11 Úmluvy 1988 jsou 

pak stanoveny požadavky na co nejvyšší efektivitu trestního procesu a uložených 

opatření, rovněž je zde vymezen rozsah právní pomoci mezi jednotlivými státy. 

Tuzemský zákonodárce má tedy poměrně jasně vymezené limity, ve kterých se 

může pohybovat, pokud nehodlá porušit mezinárodní závazky. 

 

 

                                                 

43 HRUŠKA, J. Mezinárodní historické mezníky a východiska v boji proti drogové trestné činnosti. 

op.cit. s.13. 
44 Srov. článek 3 Úmluvy 1988, bod 1, písm. a)-c) 
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2.2. Úprava nedovoleného nakládání s návykovými látkami 

v rámci EU 

 

Zejména s uvolněním hranic v rámci Schengenského prostoru se nedovolené 

nakládání s návykovými látkami a zejména přeshraniční obchod s nimi staly 

problémem celoevropského významu. Tento problém byl zvýrazněn různorodostí 

národních legislativ, jejichž rozdílnost ztěžovala společný postup k potírání této 

kriminality.45 

Podle zprávy Europolu46 je organizovaný obchod s drogami jednou 

z nejrozšířenějších a nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu. Zároveň 

nelze jeho dopady redukovat na pouhé dodávání drog jejich konzumentům, z čehož 

plynou negativní zdravotní a sociální následky, nýbrž lze dovodit i souvislosti 

s mezinárodním terorismem, korupcí či dopadem na legální ekonomiku.47 

 

2.2.1. Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV 

 

Obsahem Rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV (dále jen „Rámcové 

rozhodnutí“) je zejména stanovení minimálních požadavků na znaky skutkových 

podstat trestných činů v jednotlivých národních legislativách v oblasti 

nedovoleného obchodu s drogami. Při definici drogy vychází Rámcové rozhodnutí 

z Jednotné úmluvy a Úmluvy 1971 a taktéž ze společné akce 97/396/SVV, která 

ovšem byla nahrazena Rozhodnutím rady 2005/387/SVV. Jelikož Rámcové 

rozhodnutí stále odkazuje na již neúčinnou společnou akci 97/396/SVV, nedopadá 

jeho úprava na nové psychoaktivní látky48. Z tohoto důvodu je v současné době 

                                                 

45 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-737-

9. s.269. 
46Zpráva Europolu o rozšíření drog v Evropské unii z roku 2016. [online] [citováno dne 09.03.2017]  

Dostupné z: https://www.europol.europa.eu/publications-documents/eu-drug-markets-report-2016 

.s.5. 
47 Tamtéž s.23-24. 
48 ZEMAN, Petr, Michaela ŠTEFUNKOVÁ a Ivana TRÁVNÍČKOVÁ. Drogová kriminalita a 

trestní zákoník. Vydání: první. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. ISBN 978-

80-7338-151-6. s.29. 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/eu-drug-markets-report-2016
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Radou projednáván návrh směrnice 2013/0304 (COD), který by Rámcové 

rozhodnutí novelizoval, přičemž novela se týká rozšíření rozsahu regulace i na nové 

psychoaktivní látky49. 

V článku 2 bodu 1 písmenech a)-d) Rámcového rozhodnutí jsou pak vyjmenována 

jednotlivá jednání, která mají být považována za trestná, ovšem pouze pokud se 

jedná o nedovolená jednání, která jsou v rozporu s příslušnými právními předpisy. 

Jedná se zejména o výrobu, zhotovování, extrahování, přípravu, nabízení, nabízení 

za účelem prodeje, šíření, prodej, dodávání za jakýchkoliv podmínek, překupnictví, 

zasílání, tranzitní přeprava, převážení, dovoz nebo vývoz drog. Výjimkou, která 

nespadá do oblasti působnosti Rámcového rozhodnutí, jsou jednání, jichž se 

pachatelé dopouští výhradně pro svou vlastní potřebu. V článku 4 Rámcového 

rozhodnutí jsou pak požadovány účinné, přiměřené a odrazující tresty, přičemž 

v jednotlivých bodech jsou relativně konkrétně vymezeny sankce v závislosti na 

závažnosti postihovaného jednání. 

Opět lze pouze konstatovat, že případná liberalizační tendence tuzemského 

zákonodárce je omezena poměrně jasně vymezenými požadavky EU na postih 

nedovoleného nakládání s drogami. 

 

2.2.2. Předpisy EU týkající se prekursorů drog 

 

Legislativa Evropské unie má významný dopad zejména v oblasti regulace 

nakládání s prekursory50 drog a v tomto úseku jsou předpisy EU bezesporu 

nejpropracovanější. 

Jedná se zejména o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze 

dne 11. února 2004 o prekursorech drog51, Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 

                                                 

49 Dle důvodové zprávy k novele 2013/0304 (COD) se novou psychoaktivní látkou rozumí: „látky, 

které napodobují účinky kontrolovaných drog a často jsou uváděny na trh jako jejich legální 

alternativy, jelikož nepodléhají podobným kontrolním opatřením, a které se často používají 

v průmyslu“. [online] [citováno dne 10.03.2017] Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0618&from=EN. s.2. 
50 Prekursorem se rozumí látky, které jsou užívány k výrobě omamných nebo psychotropních látek. 
51 Ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1258/2013 ze dne 20. listopadu 2013 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0618&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0618&from=EN
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22. prosince 2004 o pravidlech pro sledování obchodu s prekursory drog mezi 

Společenstvím a třetími zeměmi52 a 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. 

Jelikož se jedná o nařízení, jsou všechny výše zmíněné předpisy přímo závazné a 

aplikovatelné ve členských státech. Tato skutečnost ovšem v České republice 

zapříčinila poměrně nepřehlednou situaci v oblasti regulace prekursorů a z tohoto 

důvodu se zákonodárce rozhodl jít cestou přijetí samostatného zákona č. 272/2013 

Sb., o prekursorech drog, který bude v České republice úpravu nakládání 

s prekursory v souladu s předpisy EU sjednocovat.53  

Zákon č. 272/2013 Sb. v § 1 definuje prekursory s odkazem na přímo použitelné 

předpisy EU. Tuzemská definice prekursorů je ovšem o něco širší než definice 

obsažená v právu EU, neboť v § 35 zák. č. 272/2013 Sb. zahrnuje i výchozí a 

pomocné látky, které nespadají ani do jedné z kategorií prekursorů obsažených 

v předpisech EU. 

Výše uvedené předpisy stanovují zejména pravidla pro kontrolu a sledování látek 

obvykle užívaných k nedovolené výrobě drog a pravidla pro sledování obchodu 

mezi EU a třetími zeměmi. 

Evropská legislativa dělí prekursory do čtyř kategorií podle stupně jejich 

zneužitelnosti k výrobě drog. Kategorie 1 obsahuje „hlavní“ prekursory drog typu 

efedrin a pseudoefedrin, z nichž je možné vyrobit drogy i relativně snadným 

procesem, kdežto kupříkladu Kategorie 3 zahrnuje látky, které jsou ve výrobním 

procesu užívány jako pomocné látky, například jako odstraňovače nečistot. 

 

 

                                                 

52 Ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1259/2013 ze dne 20. listopadu 2013 
53 Srov. Důvodová zpráva k zákonu č.272/2013 Sb., o prekursorech drog, Obecná část písm. A 

[online] citováno dne 17.3.2017 Dostupné z: www.beck-online.cz 
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2.3. Shrnutí 

 

Tuto kapitolu lze uzavřít konstatováním, že dosavadní trendy týkající se regulace 

nedovoleného nakládání s návykovými látkami na mezinárodní a evropské úrovni 

zřejmě směřují k postupnému rozšiřování represe. To lze demonstrovat jednak na 

neustálé aktualizaci seznamů regulovaných látek, na konstantním rozšiřování 

požadavků na přísnější tresty, jednoznačnějším vymezení skutkových podstat a 

zároveň požadavky na efektivní přeshraniční spolupráci při vyšetřování těchto 

trestných činů. V tomto ohledu nelze v blízké budoucnosti očekávat výrazné 

liberalizační tendence, snad s výjimkou stále vyššího důrazu na uplatňování 

principů „harm-reduction“54, jež se jeví jako efektivní a relativně málo nákladné55. 

Lze taktéž uvést, že mezinárodní úmluvy sice poměrně přesně definují požadavky 

na jednotlivé skutkové podstaty, tresty apod., které musí národní zákonodárci vtělit 

do vnitrostátních norem, ale i tak se zde nabízí způsoby, jak se může stát v rámci 

národní protidrogové politiky těmto „omezením“ vyhnout.  Státy mohou například 

uzákonit užívání návykových látek pro lékařské účely, případně může dojít 

k uplatnění diskrečních pravomocí ze strany orgánů činných v trestním řízení. 

Mantinely stanovené mezinárodními instrumenty tedy nelze považovat za 

nepřekročitelné. 

  

 

 

 

 

                                                 

54 „Harm-reduction“ postupy se rozumí kroky mající za účel snížení poškození drogami u osob 

závislých na drogách, např. výměnou použitých injekčních stříkaček za sterilní. Blíže např. 

MRAVČÍK, V. Účinnost programů výměny sterilních jehel a stříkaček při snižování rizika nákazy 

HIV/AIDS mezi injekčními uživateli drog: odborné podklady pro činnost. Praha: Úřad vlády ČR, 

2005. Monografie. ISBN 8086734749. s.13-15. 
55 Srov. WILSON, D., et al. The cost-effectiveness of harm reduction. International Journal of Drug 

Policy, 2015, 26: s.5-11. 
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3. Trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s 

omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle ust. 

§ 283 TZ 

 

Cílem této práce není absolutní vyčerpání problematiky nedovoleného nakládání 

s omamnými a dalšími látkami zcela beze zbytku. Pro určitou míru komplexnosti 

je vhodné alespoň ve stručnosti rozebrat typové znaky a základní charakteristiku 

trestného činu dle § 283 TZ, čemuž se věnuje tato kapitola. Jádro pozornosti je 

kladeno zejména na základní skutkovou podstatu, ve stručnosti budou ovšem 

popsány i okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby. Úvodem jsou rovněž 

vymezeny některé základní pojmy. 

3.1. Základní pojmy 

3.1.1. Droga 

 

Jsem si vědom toho, že pojem droga je do značné míry zavádějící, neboť je 

používán jak odbornou, tak laickou veřejností, přičemž podle odborníků se pod 

tento pojem řadí i kofein, alkohol a další látky, které nejsou veřejností za drogy 

obvykle považovány. Rozdílně je rovněž užíván napříč jednotlivými vědními 

obory, či v mezinárodních předpisech.56  

V této práci bude nicméně s tímto pojmem operováno v zájmu zachování snazší 

čitelnosti textu. Pod pojmem droga se v navazujícím textu rozumí omamná nebo 

psychotropní látka, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, 

prekursor nebo jed, v rozsahu odpovídajícím ustanovení § 283 TZ a navazující 

mimotrestní legislativě, pokud není z kontextu zřejmé něco jiného nebo není 

uvedeno jinak. 

                                                 

56 TRÁVNÍČKOVÁ, I. A ZEMAN, P. Kriminální kariéra pachatelů drogové kriminality. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. ISBN 978-80-7338-101-1, s. 8-10. 
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3.1.2. Omamná a psychotropní látka, přípravek obsahující omamnou 

nebo psychotropní látku, prekursor a jed 

 

Vzhledem k limitovanému rozsahu této práce nelze při definici těchto pojmů 

zacházet do přílišných detailů, byť by bylo jistě možné provést jejich rozsáhlou 

analýzu, zejména co se týče způsobu, jakým jsou vymezeny seznamy těchto látek. 

Lze nicméně obecně shrnout, že se jedná o látky, jejichž nedovolenou výrobu a jiné 

nakládání postihuje ustanovení § 283 TZ. 

Omamnou látkou se v textu této práce rozumí látky s omamným účinkem, které 

jsou způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, vyjmenované v přílohách č. 

1-3 vládního nařízení č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. 

Psychotropní látkou se v textu této práce rozumí látky s psychotropním účinkem, 

které mohou nepříznivě ovlivnit psychiku člověka a jsou vyjmenovány v přílohách 

č. 4-7 vládního nařízení č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. 

Prekursorem se v textu této práce rozumí látky, které jsou užívány k výrobě 

omamných nebo psychotropních látek a které jsou buďto uvedeny v předpisech 

Evropské unie, jak je blíže rozvedeno v podkapitole 2.2.2. nebo na seznamu, jež je 

přílohou vládního nařízení č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných 

látek a jejich ročních množstevních limitech. 

Jedem se v textu této práce rozumí vysoce toxické látky, které jsou uvedeny 

v příloze č. 1 k vládnímu nařízení č. 467/2009 Sb. a směsi, které dle § 1 odst. 1 

nařízení č. 467/2009 Sb. obsahují nejméně 7% takových látek.57 

 

 

 

 

                                                 

57 Pro účely celé této podkapitole blíže viz. DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787904. s.2298-2300. 
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3.2. Systematické zařazení a obecná charakteristika trestného 

činu dle § 283 TZ 

 

Trestný čin dle ust. § 283 TZ bývá doktrínou řazen mezi tzv. „drogové trestné činy“, 

přestože trestní zákoník takové označení nezná.58 „Drogovými trestnými činy“ se 

rozumí skupina trestných činů upravená v ust. § 283- 287 TZ, přičemž v rámci této 

práce bude s tímto souslovím operováno ve stejné šíři. 

Trestný čin dle § 283 TZ je systematicky zařazen ve druhé části TZ, hlava VII. 

„Trestné činy obecně nebezpečné“, konkrétně do 1. dílu „Trestné činy obecně 

ohrožující“. Ne všechny „drogové trestné činy“ lze ovšem charakterizovat jako 

trestné činy obecně nebezpečné. Např. ustanovení § 285 odst. 1 TZ nelze považovat 

za čin obecně nebezpečný, neboť se týká pěstování drogy pro vlastní potřebu, čímž 

je popřen znak obecné nebezpečnosti. 

Trestní zákoník vyžaduje u trestného činu dle § 283 TZ zavinění ve formě úmyslu59. 

Jedná se o ohrožující trestný čin, neboť skutková podstata je naplněna, aniž by 

pachatel dosáhl kýženého cíle.60 Příprava tohoto trestného činu je dle ust. § 283 

odst. 5 TZ trestná, pouze pokud směřuje k okolnostem podmiňujícím použití vyšší 

trestní sazby v ust. § 283 odst. 2,3 a 4 TZ61, jelikož v základní skutkové podstatě se 

nejedná o zvlášť závažný zločin, kdežto v § 283 odst. 2,3 a 4 TZ se již o zvlášť 

závažné zločiny jedná. 

 

 

                                                 

58 JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2016. Student (Leges). ISBN 9788075021205. s.762. 
59 Srov. ust. § 13 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
60 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.2301. 
61 Srov. § 20 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve spojení s § 14 odst. 3 zákona č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník 
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3.3. Objekt 

 

Druhovým objektem „drogových trestných činů“ je zájem na ochraně společnosti 

před škodlivými následky, které vyplývají z nezákonného a nekontrolovaného 

šíření zákonem vymezených látek. Individuální objekt trestného činu dle § 283 TZ 

je prakticky shodný s obecným objektem, neboť se jedná o nejširší skutkovou 

podstatu mezi „drogovými trestnými činy“, jejímž účelem je obecně postihnout 

nedovolené nakládání s drogami, přičemž další skutkové podstaty upravují úžeji 

definovanou výseč nedovolených činností. Nejširší rozsah tohoto ustanovení 

dokazuje i skutečnost, že ostatní skutkové podstaty drogových trestných činů jsou 

k němu ve vztahu speciality, s výjimkou ust. § 286 TZ a § 287 TZ, které mají 

subsidiární povahu.62 Vzhledem k charakteru dopadů, který mají regulované látky 

na lidský organismus je v první řadě chráněn život a zdraví lidí, zároveň jsou 

chráněny i společenské vztahy, které jsou zneužíváním těchto látek narušovány.63 

 

3.4. Objektivní stránka 

 

Dle ustanovení § 283 TZ je objektivní stránka charakterizována jako: „neoprávněná 

výroba, dovoz, vývoz, průvoz, nabídnutí, zprostředkování, prodej nebo jiné opatření 

pro jiného nebo přechovávání pro jiného omamné nebo psychotropní látky, 

přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku, prekursoru nebo 

jedu".64 Jedná se o poměrně široce formulované ustanovení s osmi činnými slovesy, 

jejichž bližší význam bude dále analyzován. Jednotlivé způsoby nedovoleného 

nakládání jsou stanoveny alternativně a do jejich rámce nespadá užívání, opatření 

                                                 

62 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 

9788074004285. s.2881-2906. 
63 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.2296 
64 Obsah pojmů: omamná nebo psychotropní látka, přípravek obsahující omamnou nebo 

psychotropní látku, prekursor a jed je vyložen v podkapitole 3.1.2. 
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a přechovávání pro vlastní potřebu65. Zároveň není v základní skutkové podstatě 

uvedeno minimální množství látky, s níž má být nedovoleně nakládáno, k trestnosti 

činu tudíž postačuje i minimální množství. 

V první řadě je nezbytné uvést, že veškerá výše uvedená jednání musí být 

neoprávněná, neboť s drogami je možno nakládat i oprávněně, takovým jednáním 

se pak nelze dopustit trestného činu. Oprávněné formy nakládání s drogami jsou 

upraveny v mimotrestní legislativě, zejména v zákoně o návykových látkách66, ale 

i dalších souvisejících zákonech67 a předpisech Evropské unie68. V zásadě se jedná 

o nakládání pro vědecké, léčebné nebo pedagogické účely. Dle ust. § 4 zák. č. 

167/1998 Sb., o návykových látkách, je možné s návykovými látkami nakládat 

pouze na základě povolení, pokud zákon nestanoví jinak. Lze tedy shrnout, že 

s regulovanými látkami může být nakládáno pouze k předem stanoveným účelům 

a za splnění omezujících podmínek. 

 

3.1.1. Výroba 

 

Podle Jelínka69 se výrobou rozumí: „jakékoli zhotovení nebo vytvoření omamné 

nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní 

látku, prekursoru nebo jedu neoprávněným subjektem.“ Je lhostejné, zda se jedná 

o jednorázovou, či průmyslovou výrobu. Taktéž není rozhodné, jakým procesem je 

látka vyrobena a zda se jedná o přírodní či syntetický zdroj. 

Určitou diskusi vyvolává otázka, zda je možné za trestný čin dle ust. § 283 TZ, 

považovat i pěstování rostliny konopí a její následná příprava ke konzumaci. 

                                                 

65 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.2301. 
66 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění pozdějších předpisů 
67 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog a další 
68 Např. nařízení Evropského parlamentu a Rady č.273/2004 o prekursorech drog 
69 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. op.cit. s.764. 
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Soudní praxe i odborná veřejnost se shodují na tom, že pouhé neoprávněné 

pěstování konopí nelze podřadit pod pojem výroby ve smyslu ust. § 283 TZ.70  

Méně jednoznačná je ovšem skutečnost, zda má být za výrobu považována i 

příprava konopí ke konzumaci (tzn. usušení, eventuálně nadrcení) či získávání 

pryskyřice z konopí. Nejvyšší soud ČR se ve stanovisku ze dne 4.12.2014, sp.zn. 

Tpjn 300/2014, i v těchto případech přiklání k názoru, že tato jednání by měla být 

posuzována jako nedovolená výroba dle ust. § 283 TZ.  

Nicméně dle vyjádření, které ke stanovisku Nejvyššího soudu ČR poskytnul Institut 

pro kriminologii a sociální prevenci, se o výrobu ve smyslu ust. § 283 TZ nejedná. 

Česká vnitrostátní úprava trestného činu dle ust. § 283 TZ vychází z Jednotné úmluvy 

o omamných látkách71. Úmluva přitom důsledně rozlišuje pojmy produkce, výroby a 

pěstování, přičemž výslovně stanoví, že produkci ani pěstování nelze považovat za 

výrobu. Z definic těchto pojmů poté vyplývá, že výrobou se rozumí postup, jehož 

výsledkem vznikne odlišná omamná látka. Přičemž pokud je vypěstované konopí 

usušeno, či z něj bude získána pryskyřice, jedná se o stejnou omamnou látku, pouze 

v jiné formě, tudíž takové jednání nelze kvalifikovat jako výrobu. 

Tato problematika je klíčová zejména vzhledem k problémům s právní kvalifikací 

skutku. Pokud je usušení konopí či získání pryskyřice považováno za výrobu, nelze 

takový skutek kvalifikovat jakožto trestný čin „Přechovávání omamné a psychotropní 

látky a jedu“ dle § 284 TZ, který má v tomto kontextu subsidiární povahu k trestnému 

činu dle ust. § 283 TZ. Skutková podstata obsažená v ust. § 284 odst. 1 TZ je přitom 

na situace, kdy pachatel konopí pro vlastní potřebu nejprve vypěstuje a poté usuší, 

mnohem přiléhavější než, pokud bude toto jednání považováno za výrobu ve smyslu § 

283 TZ. Analogicky problematický je taktéž vztah výroby konopí a ust. § 285 TZ.72  

Závěrem lze konstatovat, že závěry plynoucí ze stanoviska Nejvyššího soudu ČR nelze 

považovat za logické ani za odpovídající mezinárodní úpravě. Pojetí, které zastává 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci se jeví jako vhodnější a lépe 

                                                 

70 Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 6. 2006, sp.zn. 3 Tdo 687/2006 (publikováno pod 

č. 18/2007 Sb. rozh. tr.) a zejména stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.12.2014, sp.zn. Tpjn 

300/2014 
71 Jednotná Úmluva o omamných látkách vyhlášená pod č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 

Sb.  
72 Blíže viz. ZEMAN P.: „Výroba“ konopí z konopí?. Trestněprávní revue 9/2015. ISSN 1213-5313. 

s. 211-215. 
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vyargumentované. Ostatně ani v judikatuře Nejvyššího soudu ČR se nejedná o zcela 

ojedinělý postoj viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.10.2009, sp.zn. 4 Tdo 

917/2009, v němž je konstatováno: „Jestliže konopí je samo o sobě existující omamnou 

látkou, pak jeho usušení představuje pouhou konzervaci omamné látky.“ Obdobně 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci nahlíží i na získávání pryskyřice z konopí. 

 

3.1.2. Dovoz, vývoz, průvoz 

 

Charakter těchto jednání je natolik podobný, že se nejeví jako účelné pro ně vyčlenit 

samostatnou podkapitolu, neboť je ve všech případech postihováno přemisťování 

regulovaných látek. 

Pravidla pro dovoz, vývoz a průvoz regulovaných jsou konkretizována 

v mimotrestních předpisech, zejména v zákoně č. č. 167/1998 Sb., o návykových 

látkách. V zásadě lze shrnout, že k převozu regulovaných látek je až na výjimky73 

vyžadováno povolení příslušných institucí. Teprve pokud bude postupováno 

v rozporu s povolením, bude možno takové jednání kvalifikovat jako trestné.  

Za dovoz je považována fyzická přeprava z cizího státu na území České republiky. 

Vývozem se rozumí faktická přeprava regulovaných látek z českého území, na 

území cizího státu. Za průvoz je považováno takové jednání, kdy je regulovaná 

látka přepravována z jednoho státu skrz území České republiky na území třetího 

státu.74 

Po vstupu České republiky do Evropské unie je obsah těchto jednání modifikován 

příslušností České republiky k celnímu a daňovému režimu Evropské unie.75 

 

 

                                                 

73 Např. ust. § 20 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění pozdějších předpisů 
74 JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. op.cit. s.764. 
75 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.2304-2305. 
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3.1.3. Nabídnutí 

 

Za nabídku je považováno takové jednání, kterým pachatel projevuje úmysl 

poskytnout drogu třetí osobě. K dokonání postačuje pouze jednorázové nabídnutí, 

které nadto nemusí být druhou stranu akceptováno a k dokonání trestného činu 

postačuje pouze samotná nabídka. Rovněž není rozhodné, zda se jedná o nabídku 

bezplatnou či za úplatu.76 

K určení hranice toho, co lze stále považovat za alespoň konkludentní nabídku, se 

vyjadřuje Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 17.6.2015, sp.zn. 11 Tdo 148/2015. 

Skutkově se jednalo o situaci, kdy obviněný zanechal 13 koláčků obsahující konopí, 

s vysvětlením o jaké pečivo se jedná, v místnosti s poškozenými, kterou následně 

opustil, tudíž nebyl konzumaci přítomen, ani k ní žádným způsobem poškozené 

nevyzýval. Nejvyšší soud ČR dovodil, že vzhledem k tomu, že drogy jsou res extra 

commercium, nelze na jejich nabídku aplikovat soukromoprávní standardy, neboť ty se 

vztahují pouze na právem aprobované vztahy. Vzhledem k tomu, že obviněný poskytl 

poškozeným vysvětlení, jakou látku koláčky obsahují, a následně se vzdálil, lze jeho 

jednání považovat za konkludentní nabídku, neboť poškození si toto jednání mohli 

vyložit jako pobídku ke konzumaci. Pokud by ovšem poškozené varoval, ať pečivo 

nekonzumují, a ti ho zkonzumovali proti jeho vůli, nejednalo by se o nabídku ve smyslu 

§ 283 TZ. 

 

3.1.4. Zprostředkování 

 

Podle Šámala se zprostředkováním rozumí: „jakékoli zajištění kontaktu mezi 

jednotlivými osobami zabývajícími se nakládáním s omamnou nebo psychotropní 

látkou, přípravkem obsahujícím omamnou nebo psychotropní látku, 

prekursoremnebo jedem, jestliže předmětem je dodání takové látky“.77 Toto pojetí 

                                                 

76 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.2306. 
77 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.2868. 
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je přijímáno rovněž soudní praxí a judikatura je při výkladu tohoto pojmu 

ustálená.78 

Osoba, která se dopustí zprostředkování, sama fyzicky s drogami nenakládá, svým 

jednáním nicméně umožňuje jejich předání mezi výrobcem či distributorem a 

příjemcem. Pokud má pachatel drogu fyzicky ve své dispozici, je nutné takové 

jednání kvalifikovat podle okolností jako „jiné opatření pro jiného“ nebo 

„přechovávání pro jiného“ dle § 283 TZ. O prvý případ se bude jednat v situaci, 

kdy měl pachatel drogu fyzicky ve své moci a k jejímu předání pouze využil třetí 

osoby, kdežto přechovávání se pachatel dopustí, pokud měl drogu ve své moci, 

ačkoliv k fyzickému předání nedošlo.79 

 

3.1.5. Prodej 

 

Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 21.9.2016, sp.zn. 11 Tdo 705/2016 vymezuje 

pojem prodá jakožto jednání, při němž prodávající již odevzdal kupujícímu drogu 

za dohodnutou peněžní protihodnotu.  Přičemž se nemusí jednat o prodej konečný, 

ale může jít i o prodej osobě, která drogy distribuuje dál (tzv. dealer). K naplnění 

objektivní stránky dochází faktickým předáním drogy kupujícímu. 

Tento výklad lze vnímat jako poměrně zužující, neboť směna nemusí nezbytně 

proběhnout pouze za peněžní protihodnotu, ale i za jiný druh zboží či protislužbu. 

Doktrínou je za prodej považována směna za jakoukoliv protihodnotu, nikoliv 

pouze směna za peníze.80 Prodej za protislužbu či nepeněžní protihodnotu je 

v případě nejednoznačnosti možné kvalifikovat jakožto „jiné opatření pro jiného“, 

neboť dle TZ jsou všechny alternativní formy jednání obsažené ve skutkové 

podstatě § 283 odst. 1 TZ považovány za rovnocenné81. Ve výsledku se jedná pouze 

                                                 

78 Blíže usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.6.2012, sp.zn. 5 Tdo 280/2012 (publikováno pod 

č. 27/2013 Sb.rozh.tr) či usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.6.2013, sp.zn. 11 Tdo 509/2013 
79 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6.5.2015, sp.zn. 11 Tdo 388/2015 
80 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.2306. 
81 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6.5.2015, sp.zn. 11 Tdo 388/2015 
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o jiné alternativní jednání v rámci objektivní stránky téhož trestného činu, přičemž 

i tato rozdílná kvalifikace by měla pro eventuálního pachatele totožné následky. 

 

3.1.6. Opatření 

 

Z formulace trestního zákoníku „jinak jinému opatří“ je zřejmé, že se jedná o 

sběrnou kategorii, pod níž spadají veškeré další myslitelné způsoby získání drogy 

pro jiného, které nejsou v trestním zákoníku výslovně zmíněny. Jelínek uvádí 

například darování, krádež či zpronevěru.82 Může se tedy jednat i o jednání, která 

naplňují skutkovou podstatu dalšího trestného činu. Zásadní je zejména skutečnost, 

že musí jí o „opatření pro jiného“, neboť opatření pro vlastní potřebu není trestné.  

O opatření se může jednat i při absenci vědomí konzumenta, jak plyne z usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.7.2014, sp.zn. 8 Tdo 1415/2013. Skutkově se 

jednalo o situaci, během níž pachatel vmíchal poškozené do pití návykovou látku 

(Zolpidem), přičemž poškozená s tímto nebyla srozuměna. Nejvyšší soud ČR 

konstatuje, že: „neoprávněně jinak jinému opatřit omamnou látku lze i bez vědomí 

jiného“. 

 

3.1.7. Přechovávání 

 

Šámal definuje přechovávání jako: „jakýkoliv způsob držení omamné nebo 

psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku, 

prekursoru nebo jedu“.83 Není přitom rozhodné, zda má pachatel drogu u sebe, je 

dostačující pokud ji má ve své moci a může nad ní vykonávat kontrolu.84 Při 

přechovávání konopí přitom postačuje, pokud pachatel rostlinu pouze 

                                                 

82 JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. op.cit. s.765. 
83 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.2868. 
84 Srov. stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.3.2014, sp.zn. Tpjn 301/2013 (publikováno 

pod č. 4/2014 Sb.rozh.tr.)  
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obhospodařuje (např. zalévá nebo hnojí), jelikož rostlina konopí je sama o sobě 

návykovou látkou a nevyžaduje další zpracování.85 

Doba, po kterou je droga přechovávána, může mít vliv na určení druhu trestu a jeho 

výměry, nikoliv na trestnost, neboť ust. § 283 TZ nestanovuje minimální dobu 

přechovávání.86  

Od ust. § 284 TZ se přechovávání dle ust. § 283 TZ odlišuje tím, že se jedná o 

přechovávání pro jiného, kdežto ust. § 284 TZ se vztahuje na případy, kdy je droga 

přechovávána pro vlastní potřebu (ať už se jedná o konopí v § 284 odst. 1 TZ nebo 

o jiné látky dle § 284 v odst. 2 TZ). Rozdíl spočívá rovněž ve skutečnosti, že v ust. 

§ 283 TZ není stanoveno minimální množství, které musí být přechováváno, kdežto 

dle ust. § 284 TZ musí dojít k přechovávání alespoň v „množství větším než 

malém“. 

 

3.5. Subjekt 

 

V základní skutkové podstatě v § 283 odst. 1 TZ může být subjektem trestného činu 

každá trestně odpovědná osoba. Subjektem může být fyzická i právnická osoba, 

neboť trestný čin dle ust. § 283 není uveden v negativním výčtu obsaženém v § 7 

zákona č. 418/2011 Sb.87, může se ho tudíž dopustit i právnická osoba. 

Zákonodárce usoudil, že v některých případech opravňuje zvýšená závažnost 

jednání spočívající ve způsobu či četnosti spáchání, k zařazení kvalifikovaných 

skutkových podstat, které reflektují zvláštní kvalitu subjektu trestného činu. 

V kvalifikované skutkové podstatě v § 283 odst. 2 písm. a) TZ může být subjektem 

trestného činu pouze ten, kdo trestný čin spáchal jako člen organizované skupiny, 

je tedy vyžadováno zvláštní postavení dle ust. § 114 odst. 1 TZ a jedná se o speciální 

                                                 

85 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.2.2013, sp.zn. 5 Tdo 812/2012  
86 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.8.2016, sp.zn. 11 Tdo 988/2016  
87 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
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subjekt. O analogickou situaci se jedná v případě kvalifikované skutkové podstaty 

v ust. § 283 odst. 4 písm. c) TZ. 

Kvalifikovaná skutková podstata v ust. § 283 odst. 2 písm. b) TZ upravuje tzv. 

„speciální recidivu“, tedy situaci kdy byl pachatel v posledních třech letech za 

trestný čin dle § 283 TZ již odsouzen nebo potrestán. V tomto případě je 

vyžadována zvláštní vlastnost subjektu dle ust. § 114 odst. 1 TZ a jedná se tedy o 

konkrétní subjekt. Tuto skutkovou podstatu může naplnit pouze osoba, která má 

jedinečnou vlastnost spočívající v tom, že byla v posledních třech letech potrestána 

nebo odsouzena za trestný čin dle § 283 TZ. 

 

3.6. Subjektivní stránka 

 

K naplnění skutkové podstaty trestného činu dle § 283 ods. 1 TZ je vyžadován 

úmysl88, ať už přímý nebo nepřímý.89 K naplnění kvalifikovaných skutkových 

podstat je v některých případech vyžadován úmysl90, nicméně ve většině případů 

postačuje pouhá nedbalost91. 

 

3.7. Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby u 

trestného činu dle § 283 TZ 

 

Trestní zákoník v ust. § 283 v odstavcích 2-4 TZ, obsahujících kvalifikované 

skutkové podstaty trestného činu dle ust. § 283 TZ, postihuje další typy jednání, 

                                                 

88 Srov. § 13 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
89 Srov. § 15 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
90 Z povahy věci je úmysl vyžadován např. u § 283 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník či § 283 odst. 4 písm. c) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; výslovně je vyžadován § 

283 odst. 3 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a odst. 4 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník 
91 Srov. § 17 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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které jsou z různých důvodů považovány za typově nebezpečnější, tudíž 

odůvodňují použití vyšších trestních sazeb. 

Okolnosti podmiňující použití vyšší sazby lze u trestného činu dle § 283 TZ rozdělit 

do několika skupin. V první řadě lze vyčlenit okolnosti, jejich účelem je zvýšená 

ochrana eventuálních poškozených. Zvýšená ochrana je tedy poskytována zejména 

dětem92, jakožto zvláště citlivému a snadno ovlivnitelnému předmětu útoku.93 Dále 

je rovněž oproti základní skutkové podstatě přísněji postihováno jednání, které má 

za následek „těžkou újmu na zdraví“94, případně „těžkou újmu na zdraví nejméně 

dvou osob nebo smrt“.95 

Další skupina kvalifikovaných skutkových podstat se týká míry organizace 

činnosti, v jejímž rámci je trestný čin dle § 283 TZ páchán.96 Trestná činnost 

páchaná tímto způsobem je závažnější, neboť se odehrává efektivněji a ve větším 

měřítku než pokud jsou trestné činy páchány nahodile osamocenými pachateli. Není 

vyžadována kvalita „organizované zločinecké skupiny“ dle ust. § 129 TZ a pojem 

organizované skupiny je vykládán toliko judikatorně, přičemž na rozdíl od 

„organizované zločinecké skupiny“ není zejména vyžadována pevnější organizační 

struktura.97 Zákonodárce odůvodněně přisuzuje vyšší nebezpečnost činnosti 

organizované skupiny, která trestnou aktivitu vyvíjí ve více státech. Proto je 

činnosti organizované skupiny, u níž není vyžadováno mezinárodní působení, 

zařazeno do druhého odstavce ust. § 283 TZ, kdežto trestná činnost mezinárodně 

působící organizované skupiny je v odstavci čtvrtém ust. § 283 TZ, což sebou nese 

i vyšší trestní sazbu. 

Do následující kategorie lze zařadit okolnosti spočívající v motivaci pachatelů 

získat ekonomický prospěch, konkrétně v „úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného 

značný prospěch“, případně v „úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch 

                                                 

92 Dítětem se dle ust § 126 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, obecně rozumí osoba mladší 

osmnácti let, pokud TZ nestanoví jinak. 
93 Srov. ust. § 283 odst. 2 písm. d) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a ust. § 283 odst. 3 písm. 

d) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
94 Srov. ust. § 122 odst. 2 písm. a-i) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
95 Srov. Ust. § 283 odst. 3 písm a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a ust. § 283 odst. 4 písm. 

a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
96 Srov. § 283 odst. 2 písm a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a ust. § 283 odst. 4 písm c) 

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
97 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.813. 
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velkého rozsahu“.98 Pro určení rozsahu dosaženého prospěchu se užije ust. § 138 

odst. 2 TZ ve spojení s § 138 odst. 1 TZ. K dokonání postačuje pouhý úmysl 

prospěchu dosáhnout. Zákonodárce tedy zcela pochopitelně považuje za závažnější 

jednání, které je motivováno vidinou značného ekonomického zisku, oproti jednání, 

kterého se pachatel dopouští např. bezplatnou distribucí mezi přáteli. 

Zvláštní kategorií je potom případ tzv. „speciální recidivy“.99 O „speciální 

recidivu“ se jedná v případě, kdy se pachatel opakovaně dopustí stejného trestného 

činu, za který byl v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. Účelem 

ustanovení je odrazení pachatelů od opětovného páchání trestného činu dle ust. § 

283 TZ.100 

Do poslední skupiny patří jednání, které je považováno za závažnější z důvodů 

většího rozsahu oproti základní skutkové podstatě.101 Do této kategorie lze částečně 

zařadit i ust. § 283 odst. 2 písm. d) TZ, které vyžaduje spáchání vůči dítěti, ale 

zároveň obsahuje i požadavek většího rozsahu (resp. rozsahu v množství větším než 

malém). Způsob, jakým je zvýšený rozsah určován a problémy s tím spojené, budou 

blíže rozebrány v kapitole 5. 

 

 

 

 

 

                                                 

98 Srov. § 283 odst. 3 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a ust. § 283 odst. 4 písm. b) 

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník   
99 Srov. § 283 odst. 2 písm b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
100 Blíže ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.2870. 
101 Srov. ust. § 283 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; ust. § 283 odst. 3 písm. 

c) a ust. § 283 odst. 2 písm. d) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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4. Povaha trestného činu dle § 283 TZ jako 

déletrvajícího trestného činu 

 

V judikatuře lze vypozorovat několik názorových proudů, z nichž každý přistupuje 

odlišně k posuzování trestného činu dle ust. § 283 TZ jakožto činu déletrvajícího. 

Tyto rozpory jsou zesíleny skutečností, že objektivní stránku tohoto trestného činu 

lze naplnit alternativními způsoby jednání, které se mohou v rámci jednoho skutku 

překrývat, případně může pachatel každým skutkem naplnit jinou z alternativ 

obsažených ve skutkové podstatě. Výše nastíněné nejednoznačnosti mohou vést ke 

značným zmatkům v řízení a v extrémním případě může být pachatel, jemuž byla 

vina jinak přesvědčivě dokázána, osvobozen z důvodu špatného posouzení 

charakteru trestného činu, který je vyšší soudní instancí považován za trvající čin, 

nikoliv za pokračující. V této kapitole jsou tudíž rozebrány rozdílné judikatorní 

přístupy k této otázce. 

 

4.1. Vyvstávající problémy 

 

Důvody, proč se zabývat touto problematikou, jsou ryze praktického charakteru, 

neboť otázka posouzení povahy trvání trestného činu má na rozhodovací činnost 

soudů závažné dopady102, zejména procesního charakteru. 

Problematika posuzování o jakou formu déletrvajícího trestného činu se jedná, je u 

trestného činu dle § 283 TZ v řadě případů komplikována několika skutečnostmi. 

Jednání pachatelů bývá obvykle dlouhodobé a časově se překrývající. Rovněž 

důkazní situace nebývá natolik příznivá, aby bylo možno v popisu skutku vždy 

                                                 

102 Blíže srov. ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, O., GŘIVNA, T., HERCZEG, J., VANDUCHOVÁ, M. a 

VOKOUN, R. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 

9788075523587. s.110-111. 
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jednoznačně časově ohraničit jednotlivá dílčí jednání, což lze demonstrovat na 

častém užití formulace „v přesně nezjištěné době“ a jejích obdob.103 Pachatelé 

rovněž často naplňují objektivní stránku vícero alternativními způsoby jednání, 

která jsou předvídána ve skutkové podstatě.104 

V řadě rozsudků105 lze nalézt situaci, kdy prvoinstanční soud kvalifikuje jednání 

pachatele jakožto pokračování v trestném činu dle ust. § 283 TZ, a pokud není jeden 

z dílčích útoků pokračujícího trestného činu dostatečně prokázán, soud obviněného 

z tohoto dílčího útoku obžaloby zprostí. Pokud není vůči zprošťujícímu výroku 

podáno odvolání, nabyde právní moci. Dojde tedy k situaci, kdy je pachatel pro 

některé z dílčích útoků nepravomocně odsouzen a pro jiné pravomocně zproštěn. 

Pokud má trestný čin dle § 283 TZ povahu trvajícího trestné činu, pak by správným 

postupem bylo vypuštění takového jednání z výroku o vině, nikoliv vynesení 

zprošťujícího výroku. 

V navazujícím odvolacím řízení týkajícím se odsuzujících výroků pak není 

odvolacím soudem jednání považováno za trestný čin pokračující, nýbrž za trestný 

čin trvající. Soudy vyšších instancí jsou tedy často toho názoru, že se z procesního 

hlediska jedná o jediný skutek. V postupu prvoinstančního soudu je spatřováno 

porušení zásady ne bis in idem, neboť odsouzený je za jeden skutek odsouzen a 

zároveň zproštěn, čímž vznikne překážka rei iudicatae, načež odvolací soud musí 

rozhodnout o zastavení trestního stíhání dle ust. § 11 odst. 1 písm. f) zák. č. 

141/1961 Sb., trestního řádu (dále jen „trestní řád“)106.  

Výsledkem je tedy situace, kdy pachatel, kterému bylo protiprávní jednání 

jednoznačně prokázáno, a byl za ně nepravomocně odsouzen, musí být zproštěn 

viny z čistě formálně procesních důvodů, a to v i případech, kdy mu bylo prokázáno 

                                                 

103 Srov.  usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2012, sp.zn. 6 Tdo 1234/2012; usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.3.2011, sp.zn. 4 Tdo 1/2011; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 

21.9.2011, sp.zn. 3 Tdo 781/2011 
104 Pachatel se například zabývá výrobou drog, načež je následně nabízí či prodává. 
105 Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.3.2015, sp.zn. 11 Tdo 19/2015; usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.3.2011, sp.zn. 4 Tdo 1/2011; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 

9.3.2011, sp.zn. 4 Tdo 225/2011; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2011, sp.zn. 3 Tdo 

781/2011 či usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.8.2012, sp.zn. 5 Tdo 801/2012. Jedná se o 

otázku řešenou i za předchozí trestněprávní legislativy srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 

27.3.2009, sp.zn. 11 Tdo 1440/2008. 
106 Trestní řízení musí být zastaveno, neboť dřívější stíhání pro tentýž skutek skončilo pravomocným 

rozhodnutím soudu. 
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několik desítek dílčích útoků domnělého pokračujícího trestného činu a viny byl 

zproštěn pouze v případě jednoho z těchto útoků. Z hlediska dodržení zásad 

spravedlivého procesu je tento postup nepochybně správný, nicméně jen stěží jej 

lze považovat za žádoucí. 

Výše popsaná situace je zapříčiněna poměrně ambivalentním postavením trestného 

činu dle § 283 TZ, které se projevuje tak, že je judikaturou často považován za 

trvající trestný čin, ale zároveň může být v některých případech spáchán ve formě 

pokračování a hranice mezi tímto rozlišením je poněkud nejednoznačná.107  

Pokračování dle ust. § 116 TZ je obecnou formou spáchání trestného činu a ve 

formě pokračování lze až na výjimky108 spáchat většinu trestných činů. Kdežto 

povaha trvajícího trestného činu je dána přímo charakterem konkrétní skutkové 

podstaty a nejedná se o formu spáchání trestného činu.109110 Zda má trestný čin 

povahu trestného činu trvajícího tedy není dáno konkrétním jednáním pachatele, 

nýbrž požadavkem udržování protiprávního stavu obsaženým ve skutkové 

podstatě.111 Definici trvajícího trestného činu se ovšem trestný čin dle § 283 TZ 

částečně vymyká, neboť nespočívá v udržování protiprávního stavu v běžném slova 

smyslu. 

 

4.2. Trestný čin dle ust. § 283 TZ jako trestný čin trvající 

4.2.1. Pojem trvajícího trestného činu 

 

Trestným činem trvajícím se rozumí takový trestný čin, jehož podstata tkví ve 

vyvolání protiprávního stavu a jeho následném udržování, eventuálně v udržování 

                                                 

107 Srov. právní věta usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.6.2014, sp.zn. 3 Tdo 533/2014 
108 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.3.2009, sp.zn. 11 Tdo 281/2009, v němž je 

konstatováno, že trestný čin opilství není možné spáchat ve formě pokračování. 
109 Blíže ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.1288-1289. 
110 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.10.2006., sp.zn. 5 Tdo 1154/2006 (publikováno 

pod č. 57/2007 Sb.rozh.tr.) 
111 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.7.2012, sp.zn. 7 Tdo 817/2012 (publikováno pod 

č. 17/2013 Sb.rozh.tr.) 
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protiprávního stavu, aniž je zákonem vyžadováno i jeho vyvolání.112 Jedná se o 

kontinuální a nepřerušované udržování protiprávního stavu, pro které je 

charakteristické, že se nerozpadá do dílčích útoků, jak je konstatováno i např. v 

usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 

17. 12. 2014, sp.zn. 15 Tdo 887/2014 (publikováno pod č. 4/2015 Sb.rozh.tr.): 

“Znak trvání se vyznačuje plynulostí navozeného protiprávního stavu, který existuje 

nepřetržitě až do jeho ukončení. Trestné činy trvající se posuzují jako jediné 

jednání, ať protiprávní stav trvá sebedéle.“ Trvající trestné činy nemají legislativní 

definici obdobnou jako § 116 TZ, jejich vymezení je ponecháno toliko na doktríně 

a judikatuře. 

 

4.2.2. Nejednoznačná povaha některých trestných činů jako trestných 

činů trvajících 

  

Ve zvláštní části trestního zákoníku je řada trestných činů, o jejichž trvající povaze 

není sporu, jedná se např. o trestný čin zbavení osobní svobody dle § 170 TZ či 

trestný čin omezování osobní svobody § 171 TZ. O trvající povaze některých 

dalších trestných činů se ovšem vede poměrně čilá debata, jedná se např. o trestný 

čin týrání osoby žijící ve společném obydlí dle § 199 TZ, který je někdy judikaturou 

považován za trvající113 jindy za pokračující114. 

Velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR v právní větě usnesení ze dne 

17.12.2014 pod sp.zn. 15 Tdo 887/2014 debatu uzavírá konstatováním: „Trestný 

čin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 tr. zákoníku je trestným 

činem trvajícím.“ 

Porovnání trestného činu dle § 199 TZ a trestného činu dle § 283 TZ má smysl 

zejména z toho důvodu, že u obou těchto trestných činů neměla právní teorie ani 

praxe jasno o tom, zda se jedná o trvající trestné činy. U trestného činu dle § 199 

TZ byla tato otázka poměrně jednoznačně zodpovězena výše uvedeným 

                                                 

112 JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. op.cit. s.158. 
113 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 5. 2010, sp.zn. 6 Tdo 452/2010 
114 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 1. 2009, sp.zn. 8 Tdo 1619/2008 
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rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, zatímco u trestného činu dle § 283 TZ dosud 

není zcela jednoznačně vyřešena.  

Argumentační linie usnesení Nejvyššího soudu ČR pod sp.zn. 15 Tdo 887/2014  je 

zajímavá zejména, pokud je porovnána s judikaturou věnující se posouzení povahy 

trvání trestného činu dle § 283 TZ. Nejvyšší soud ČR se jednak opírá o gramatický 

výklad, konkrétně užití nedokonavého vidu u slovesa „trvá“ ve skutkové podstatě 

trestného činu dle § 199 TZ. Jazykové vyjádření § 283 TZ ve většině alternativ 

jednání žádným způsobem nenaznačuje, že úmyslem zákonodárce bylo postihovat 

souvisle trvající jednání. U nabízení lze naopak přisvědčit opaku, což naznačuje 

změna slovesa „nabízí“, které bylo v § 187 v posledním účinném znění trestního 

zákona č. 140/1961 Sb., za „nabídne“, která byla zavedena s účinností trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb. Výjimkou je sloveso přechovává, které díky svému 

nedokonavému vidu, naznačuje požadavek dlouhodobějšího charakteru trvání, 

který by odpovídal trvajícímu trestnému činu. 

Zajímavější část argumentace se dotýká samotné podstaty posuzovaného deliktu. 

Dle Nejvyššího soudu ČR je sice možné mechanicky uvažovat o rozdělení trestného 

činu dle § 199 TZ do jednotlivých dílčích útoků, ale podstatou tohoto trestného činu 

je souvislé páchání, které se do dílčích útoků nerozpadá a jeho jádro spočívá 

v celistvosti a nedělitelnosti – jedná se o souhrn zdánlivě samostatných jednání, 

které nicméně tvoří jeden skutek. 

Nejvyšší soud ČR neopomíjí ani praktickou stránku objasňování trestné činnosti, 

neboť posuzování trestného činu dle § 199 TZ jako trestného činu pokračujícího by 

vedlo k praktickému znemožnění postihu pachatele, neboť by jednání nebylo 

možné dostatečně vymezit na dílčí procesní skutky v souladu s požadavky § 160 

trestního řádu. 

U trestného činu dle § 283 TZ by na rozdíl od trestného činu dle § 199 TZ bylo 

možné uvažovat o chápání jednotlivých útoků jakožto samostatných dílčích útoků 

pokračujícího trestného činu, neboť svou povahou se nemusí jednat o trestný čin, 

který bude páchán souvisle a nepřerušovaně, protože nemusí být vyvolán stav 

příkoří, který trvá relativně delší dobu a je pouze udržován jednotlivými dílčími 

útoky. Takové pojetí trestného činu dle § 283 TZ je často zmařeno nemožností 

dostatečně časově a místně specifikovat jednotlivé útoky, tudíž se lze domnívat, že 
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soudy se k pojetí trestného činu dle § 283 TZ jako trestného činu trvajícího často 

přiklánějí spíše z pragmatických důvodů, než že by tak byla zcela dokonale 

vystihnuta jeho podstata. Praktická stránka objasňování a stíhání trestné činnosti 

ostatně nebyla Nejvyššího soudem opomenuta ani v usnesení Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 17.12.2014 sp.zn. 15 Tdo 887/2014. 

 

4.2.3. Povaha trestného činu dle § 283 TZ jako trvajícího trestného 

činu 

 

Zásadním judikátem, týkajícím se posouzení, zda byl trestný čin dle § 283 

TZ konkrétním případě spáchán ve formě pokračování, či se jedná o trvající trestný 

čin, je zejména usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.1.2007, sp.zn. 7 Tdo 

1480/2006 (publikováno pod č. 6/2008 Sb.rozh.tr.). Zásadní význam tohoto 

judikátu lze doložit mimo jiné tím, že je dodnes hojně citován115. Jak vyplývá z jeho 

právní věty, nelze jednotlivé útoky spočívající v prodeji drogy více osobám 

považovat za dílčí útoky pokračujícího trestného činu ve vztahu k jednotlivým 

osobám, jestliže k nim došlo jediným jednáním pachatele spáchaným v určité době 

a na určitém místě.  

Závěr, ke kterému v tomto rozhodnutí Nejvyšší soud ČR dospívá, je možné 

považovat za logický – tedy pokud pachatel na určitém místě a v určité době 

prodává drogy, je vhodné takové jednání kvalifikovat jako trvající trestný čin dle § 

283 TZ. V opačném případě by bylo nezbytné každý jednotlivý dílčí útok 

specifikovat v usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 trestního řádu, 

což by v praxi jistě způsobovalo nemalé obtíže a mohlo by to vést až ke znemožnění 

aplikace§ 283 TZ, neboť každý jednotlivý prodej by v takových případech bylo 

takřka nemožné jednoznačně identifikovat. Rovněž pokud by byl v průběhu 

vyšetřování postupně rozšiřován okruh odběratelů, muselo by pro každý dílčí útok 

být vydáno nové usnesení o zahájení trestního stíhání dle ust. § 160 trestního řádu, 

                                                 

115 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.8.2016, sp.zn. 11 Tdo 1510/2015; rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.5.2016, sp.zn. 8 Tz 16/2016 (publikováno pod č. 9/2016 Sb.rozh.tr.) 

a dle právního informačního systému Beck-online dalších 53 citací [ke dni 3.3.2017] 
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kdežto u trvajícího trestného činu postačuje změnit popis skutku, neboť předmětem 

stíhání je skutek samotný, nikoliv popis skutku. 

Argumentace Nejvyššího soudu ČR není příliš přesvědčivá. Pokud je dle 

Nejvyššího soudu ČR z popisu skutku obsaženém v usnesení o zahájení trestního 

stíhání patrné, že trestní stíhání bylo zahájeno pouze pro jediný skutek, nikoliv pro 

dílčí útok pokračujícího trestného činu, nejedná se o pokračování v trestném činu. 

Jinými slovy, i pokud by byl trestný čin fakticky spáchán ve formě pokračování, 

ale v usnesení o trestním stíhání by byl popsán jakožto jediný skutek, nejednalo by 

se o pokračující trestný čin. 

Pokud je toto rozhodnutí mechanicky aplikováno na jakoukoliv, byť i nepřiléhavou 

skutkovou situaci, může soud dojít k závěru, že trestný čin dle ust. § 283 TZ je 

trestným činem trvajícím a v zásadě není možné, aby byl spáchán ve formě 

pokračování dle § 116 TZ. 

Domnívám se, že nelze tvrdit, že trestný čin dle ust. § 283 TZ nemůže být spáchán 

ve formě pokračování, nicméně nejednoznačná povaha tohoto trestného činu činí 

volbu, zda se v konkrétním případě jedná o pokračování nebo trvání, poněkud 

obtížnou.  

Lze konstatovat, že soudy mají spíše tendenci rozšiřovat pojetí, které bylo 

Nejvyšším soudem vyjádřeno v usnesení Nejvyššího soudu ČR publikovaným pod 

č. 6/2008 Sb.rozh.tr – tedy, že o trvající trestný čin se v případě trestného činu dle 

§ 283 TZ jedná, jestliže k útokům dochází v určité době a na určitém místě. Tato 

expanze je patrná např. z usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.10.2016, sp.zn. 

11 Tdo 862/2016, kde je shrnuta argumentace státního zástupce, který uvádí, že od 

doby vydání usnesení Nejvyššího soudu ČR publikovaného pod č. 6/2008 Sb. rozh. 

tr. se judikatura přiklání k závěru, že: „obdobné případy vymezené specifickým 

časovým obdobím, je třeba posuzovat jako jednání, jež se nerozpadá na více 

samostatných skutků, v procesním slova smyslu, ale jde o skutek jediný“. V zásadě 

lze shrnout, že podmínka určitého místa a určité doby specifikovaná v usnesení 
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Nejvyššího soudu ČR publikovaným pod č. 6/2008 Sb.rozh.tr, již není soudy 

striktně vyžadována, aby bylo jednání kvalifikováno jako trvající trestný čin.116 

Obecně lze souhlasit se Šámalem, který uvádí: „Trvající podoba trestného 

činu není formou provedení trestného činu, která by tu někdy byla a jindy nebyla, 

nýbrž plyne ze zákona.“117. V případě trestného činu dle § 283 TZ není možné 

vyslovit jednoznačný soud118, a je nutné přihlížet ke specifikům každého 

jednotlivého případu. V judikatuře lze vypozorovat několik důvodů, které soudy 

uvádějí při hodnocení, zda byl trestný čin dle § 283 TZ v konkrétním případě 

spáchán jako trvající či pokračující. 

Základní argumenty, proč se soud v konkrétním případě přikloní k rozhodnutí o 

trvající povaze trestného činu dle § 283 TZ, již byly nastíněny výše a vycházejí 

z usnesení Nejvyššího soudu ČR publikovaným pod č. 6/2008 Sb.rozh.tr. Pokud je 

jednání spácháno v určité relativně krátké době a na konkrétním místě vůči více 

osobám, jedná se o trvající trestný čin. Pokud tedy pachatel opakovaně prodává 

drogy určitému okruhu odběratelů, jedná se o trvající trestný čin a z hlediska 

hmotného i procesního práva o jediný skutek. Podstatná je i absence dělící okolnosti 

nebo momentu119, která by zapříčinila rozdělení jednání do několika skutků, za 

takovou dělící okolnost není možné považovat ani nakládání s rozdílnými látkami, 

neboť je porušován stejný chráněný zájem a z hlediska odběratelů je uspokojována 

stejná potřeba.120 

Podstatným argumentem, který v daném případě podporuje rozhodnutí, ve kterém 

bude trestnému činu dle § 283 TZ přiřknut charakter trvajícího trestné činu, je 

                                                 

116 Dále srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.3.2015,sp.zn. 11 Tdo 19/2015 či usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne15.8.2012, sp.zn. 5 Tdo 801/2012 
117 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.168. 
118 Což ostatně konstatuje i Nejvyšší soud ČR v několika judikátech, srov. usnesení Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 19.9.2012, sp.zn. 6 Tdo 894/2012 (publikováno pod č. 75/2013 Sb.rozh.tr.); 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.8.2012, sp.zn. 5 Tdo 801/2012 či právní věta usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.6.2014, sp.zn. 3 Tdo 533/2014 
119 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.4.2016, sp.zn. 11 Tdo 385/2016, usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.4.2016, sp.zn. 11 Tdo 159/2016 či usnesení Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 12.10.2016, sp.zn. 11 Tdo 862/2016 
120 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.5.2016, sp.zn. 11 Tdo 240/2016 
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skutečnost, že jednotlivé útoky pachatele se časově prolínají a překrývají121, což 

znemožňuje jejich rozdělení do dílčích útoků pokračujícího trestného činu ve 

smyslu § 116 TZ, resp. § 12 odst. 12 trestního řádu. Rozčlenění na dílčí útoky může 

být taktéž ztíženo tím, že pachatel nemá v průběhu výroby sám představu o tom, 

jaké množství drogy si ponechá a jakou část bude distribuovat, v jakém čase a 

komu.122 

Dalším důvodem je kontinuita páchání a tedy trvající povaha, spočívající v tom, že 

pachatel naplňuje objektivní stránku trestného činu dle § 283 TZ v různých 

alternativách, spočívajících typicky ve výrobě, následném přechování a výsledném 

prodeji. Jednotlivé akty jsou spojeny jedním souvisle probíhajícím jednáním – 

obvykle přechováváním123, čímž jsou spojeny v kompaktně provázaný skutkový 

celek. V některých případech je za jednotící prvek považována výroba124 

nedovolených látek. Pokud pachatel v určitém časovém úseku naplňuje objektivní 

stránku tak, že se dopouští více alternativních jednání, která jsou zastřešena alespoň 

jedním jednáním, které je spojuje, lze přisvědčit tomu, že nemohou být oddělena na 

jednotlivé dílčí útoky, neboť jsou vzájemně neoddělitelně provázána. 

 

4.3. Trestný čin dle ust. § 283 TZ ve formě pokračování 

4.3.1. Pojem pokračování v trestném činu 

 

Pokračování v trestném činu je jedinou z variant déletrvajících trestný činů, jež má 

vlastní legislativní definici v § 116 TZ. Na rozdíl od trestného činu trvajícího a 

hromadného se jedná o formu spáchání trestného činu, která může být v jednom 

případě dána a v jiném nikoliv – na rozdíl od trvajícího a hromadného trestného 

                                                 

121 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.5.2016, sp.zn. 11 Tdo 240/2016, usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.3.2015, sp.zn. 11 Tdo 19/2015, usnesení Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 21.4.2016, sp.zn. 11 Tdo 159/2016 
122 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.8.2012, sp.zn. 5 Tdo 801/2012 
123 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.9.2012, sp.zn. 6 Tdo 894/2012 (publikováno pod 

č. 75/2013 Sb.rozh.tr.) 
124 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3.2.2016, sp.zn. 11 Tdo 1132/2015 či usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.4.2016, sp.zn. 11 Tdo 159/2016 
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činu není pokračování znakem skutkové podstaty.125 Opakování trestného činu se 

od pokračování liší absencí některého ze zákonných znaků pokračování, typicky 

jednotícího záměru.126 

Z hmotněprávního hlediska se pokračováním dle ust. § 116 TZ rozumí jednání: 

„jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, 

skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným 

způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.“ 

Podstatou pokračování je určitou dobu trvající páchání trestné činnosti 

prostřednictvím dílčích útoků za naplnění všech čtyřech znaků předvídaných 

legislativní definicí.127 Každý dílčí útok pak není posuzován jako samostatný 

skutek, nýbrž jsou hmotněprávně posuzovány v souhrnu jako jeden skutek a jeden 

trestný čin.128 

Problematika pokračování má i neopomenutelnou trestně procesní rovinu, která má 

významné hmotněprávní dopady.129 Dle ust. § 12 odst. 12 trestního řádu se skutkem 

rozumí: „též dílčí útok pokračujícího trestného činu, není-li výslovně stanoveno 

jinak.“ Důležitý je vztah s ustanovením § 11 odst. 3 trestního řádu, dle něhož týkají-

li se některé z důvodů130 k zastavení trestního stíhání jen některého z dílčích útoků 

pokračujícího trestného činu, nebrání to, aby se ve vztahu ke zbylým dílčím útokům 

konalo trestní stíhání. Na trestné činy hromadné a trvající se tato ustanovení 

neaplikují, jsou tudíž považovány za jeden skutek a jeden trestný čin i z hlediska 

trestního práva procesního.131 Je tedy zcela zásadní, aby soudy správně rozhodly o 

pokračující nebo trvající povaze trestného činu dle § 283 TZ a nedocházelo k 

zastavování trestního řízení z čistě formálních důvodů, jak již bylo nastíněno 

v úvodu této kapitoly. 

 

                                                 

125 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.1288. 
126 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.758.  
127 Blíže DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.759-761. 
128 JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. op.cit. s.158. 
129 Blíže JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2016. Student. ISBN 9788075021601. s.587-591. 
130 Srov. § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád 
131 Blíže JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. op.cit. s.590. 
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4.3.2. Povaha trestného činu dle § 283 TZ jako pokračujícího trestného 

činu 

 

Objektivní stránku trestného činu dle § 283 TZ je možné naplnit několika 

alternativními formami jednání132 v závislosti na konkrétní situaci je pak možné, 

aby v daném případě trestný čin nabyl povahy trvajícího nebo pokračujícího 

trestného činu.133 V případě trestného činu dle ust. § 283 TZ si lze představit situaci, 

kdy pachatel bude v trestné činnosti pokračovat, ale vzhledem k obsaženým 

alternativním způsobům jednání bude pachatel objektivní stránku naplňovat 

v různých alternativách.134 Pokud takové jednání pachatele nebude zastřešeno 

„jednotícím“ jednáním, jak je popsáno v podkapitole 4.2.3. této práce, a budou 

naplněny ostatní podmínky ust. § 116 TZ, tak zde není důvod, proč takové jednání 

nekvalifikovat jako pokračování v trestném činu.  

Absurdní by naopak byla situace, kdy by jednání bylo automaticky kvalifikováno 

jako pokračování jen z toho důvodu, že pachatel naplňuje objektivní stránku 

jednáními, které za sebou v distribučním řetězci obvykle následují - typicky 

pachatel drogu vyrobí, poté nabídne a následně prodá. V takovém případě by měl 

mít trestný čin dle § 283 TZ spíše povahu trvajícího trestného činu, neboť jednání 

pachatele se bude prolínat a bude mít kontinuální povahu. 

Jak již bylo výše uvedeno, tak i v judikátech135, v nichž Nejvyšší soud ČR přisuzuje 

trestnému činu dle § 283 TZ trvající povahu je konstatováno, že tomuto trestnému 

činu může být v konkrétním případě přiřknuta povaha trvajícího trestného činu a 

jindy může být spáchán ve formě pokračování.  

V usnesení ze dne 19.9.2012, sp.zn. 6 Tdo 894/2012 uvádí Nejvyšší soud ČR jako 

příklad jednání, které může být v případě trestného činu dle § 283 TZ posuzováno 

jako pokračování v trestném činu, postup kurýra, který na výzvu jiné osoby drogu: 

„doveze, vyveze, příp. proveze, dále s ní sám nenakládá a takto jedná opakovaně“. 

                                                 

132 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.759. 
133 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.6.2014, sp.zn. 3 Tdo 533/2014 
134 Např. opakovaně drogu prodá, pak pouze nabídne, pak jinak jinému opatří apod. 
135 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.6.2014, sp.zn. 3 Tdo 533/2014 či usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.9.2012, sp.zn. 6 Tdo 894/2012 (publikováno pod č. 75/2013 

Sb.rozh.tr.) 
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S tímto právním názorem se lze v zásadě ztotožnit, neboť popsané jednání nemá 

kontinuální a nepřerušovanou povahu, neboť je přerušeno pokaždé, kdy je droga 

dodána odběrateli. Kurýr tudíž nenaplňuje skutkovou podstatu souvisle, nýbrž 

každá dodávka drogy by měla být považována za dílčí útok pokračujícího trestného 

činu. Závěry plynoucí z tohoto usnesení lze zobecnit tak, že trestný čin dle § 283 

TZ může být spáchán ve formě pokračování, pokud není přítomen jednotící prvek 

– pokud by kurýr drogu v mezidobí přechovával, jednalo by se o trvající trestný 

čin. 

Jak je uvedeno v podkapitole 4.2.3, lze z judikatury Nejvyššího soudu ČR dovodit, 

že zcela zásadním faktorem hrajícím roli v tom, zda bude jednání posouzeno jako 

pokračování nebo trvání, je faktor časový a místní.  

V usnesení ze dne 9.3.2011, sp.zn. 4 Tdo 225/2011 kritizuje Nejvyšší soud ČR 

postup odvolacího soudu, který při svém rozhodování nepřípadně odkázal na 

usnesení Nejvyššího soudu ČR publikované pod č. 6/2008 Sb.rozh.tr, jelikož toto 

rozhodnutí se vztahuje na případ, kdy se obviněný dopouští jednání v relativně 

krátké ohraničené době a na konkrétním místě. Nejvyšší soud ČR argumentuje, že 

jde o naprosto odlišný případ, jelikož obviněný se jednání dopouštěl v úseku delším 

než jeden rok a na více místech a každé takové jednání má být považováno za dílčí 

útok pokračujícího trestného činu.136 

Výše uvedenou argumentaci ovšem nelze považovat za příliš přesvědčivou, jelikož 

soud využívá zejména argument a contrario137 a blíže se nezamýšlí nad danou 

skutkovou situací a povahou trestného činu dle § 283 TZ. Lze konstatovat, že 

v současnosti se judikatura Nejvyššího soudu ČR ubírá jiným směrem a lze 

presumovat, že dnes už by Nejvyšší ČR soud rozhodoval odlišně za užití argumentu 

„zastřešujícího“ jednání, jak již bylo v podkapitole 4.2.3. detailněji rozebráno. 

Lze shrnout, že judikatura se v nerozhodných případech kloní spíše k pojetí 

trestného činu dle § 283 TZ jako trvajícího trestného činu, což lze považovat za 

vhodné řešení, neboť argumenty judikátů citovaných v této podkapitole nelze 

                                                 

136 Prakticky totožnou argumentaci uplatňuje Nejvyšší soud ČR i v usnesení ze dne 21.9.2011, sp.zn. 

3 Tdo 781/2011. 
137 Tedy pokud se jedná o jednání páchané na více místech a v delším časovém úseku, není na místě 

vycházet z usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.1.2007, sp.zn. 7 Tdo 1480/2006. 
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považovat za příliš přesvědčivé a jsou v zásadě bez pádného odůvodnění v rozporu 

s usnesením Nejvyššího soudu ČR publikovaným pod č. 6/2008 Sb.rozh.tr. V tomto 

ohledu lze citovat právní větu usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.3.2015, 

sp.zn. 11 Tdo 19/2015: „Jednání pachatele, který distribuuje nebo vyrábí a 

distribuuje omamné a psychotropní látky v určitém období, jež je specifikováno 

časovým rozpětím, určitému okruhu odběratelů, kteří si podle své potřeby takto 

drogu opakovaně obstarávají, je třeba posoudit jako jediný skutek, nikoli však jako 

pokračování v trestném činu ve smyslu § 116 tr. zákoníku.“  

 

4.4. Trestný čin dle ust. § 283 TZ jako hromadný trestný čin 

4.4.1. Pojem hromadného trestného činu 

 

Hromadným trestným činem se rozumí trestný čin, který ve skutkové podstatě 

obsahuje mnohost útoků jako podmínku vzniku trestnosti.138 Dle Šámala jejich 

charakteristika spočívá v tom, že: „jejich pojmovým znakem je více útoků spojených 

společným záměrem“. 139 Společným rysem s pokračováním v trestném činu je 

mnohost útoků a subjektivní souvislost.140 Na rozdíl od pokračování je mnohost 

útoků vyjádřena přímo ve skutkové podstatě. 

 

4.4.2. Povaha trestného činu dle § 283 TZ jako hromadného trestného 

činu 

 

Trestný čin dle § 283 TZ obvykle nebývá považován za hromadný trestný čin, 

nicméně v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.8.2012, sp.zn. 5 Tdo 801/2012 

                                                 

138 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.158. 
139 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.169. 
140 KRATOCHVÍL, V. a  ŠTURMA, P. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Právnické učebnice. ISBN 9788071790822. s.186. 
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je konstatováno, že jednání obviněného svou povahou odpovídalo trestnému činu 

hromadnému, neboť pachatel se dopustil mnoha jednotlivých útoků. 

S takovýmto hodnocením se nelze ztotožnit, neboť podstatou hromadných 

trestných činů je skutečnost, že mnohost útoků je předpokládána ve skutkové 

podstatě. Ze skutkové podstaty § 283 odst. 1 TZ nevyplývá požadavek větší četnosti 

útoků a je tak naplněna i jedním aktem odpovídajícím jakékoliv alternativě jednání, 

které je skutkovou podstatou předvídáno. 

Obdobně by bylo možno argumentovat, že jednání pachatele, který se v časovém 

horizontu jednoho dne dopustí trestného činu podvodu dle ust. § 209 odst. 1 TZ na 

třech poškozených, vykazuje znaky trestného činu hromadného, přestože podvod 

zcela jednoznačně hromadným trestným činem není, neboť i zde ve skutkové 

podstatě absentuje požadavek mnohosti útoků. 

Lze tedy uzavřít, že trestný čin § 283 TZ nelze považovat za trestný čin hromadný, 

neboť nenaplňuje základní pojmové znaky hromadných trestných činů. 

 

4.5. Shrnutí 

 

Při zvážení veškerých relevantních okolností lze závěrem konstatovat, že není 

možné obecně tvrdit, že by trestný čin dle § 283 TZ měl být ve všech případech 

považován za trestný čin trvající, ale charakter trvajícího trestného činu mít může 

a také v řadě případů má. Při posuzování, zda se v konkrétním případě jedná o 

trvání či pokračování v trestném činu dle § 283 TZ musí soudy pečlivě zvažovat 

okolnosti každého případu a nemohou pouze mechanicky předjímat, že se jedná o 

trvající trestný čin, neboť taková kvalifikace může být nepřiléhavá. 

Lze uzavřít, že ačkoliv se trestný čin dle § 283 TZ nemusí na první pohled jevit jako 

trestný čin trvající, je taková kvalifikace vzhledem k charakteru této trestné činnosti 

poměrně logická a zásadně zjednodušující průběh trestního řízení.  

Jsem sice toho názoru, že pokud je trestný čin dle § 283 TZ spáchán opakovaným 

prodejem jednotlivých dávek drogy, jedná se svou povahou fakticky o pokračující 
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trestný čin, nicméně v řadě případů je přinejmenším z praktického hlediska vhodné 

ho kvalifikovat jako trestný čin trvající. Jazykové vyjádření tohoto trestného činu 

nepředpokládá trvalost, jednotlivé útoky od sebe ovšem není často možné časově, 

místně ani jinak jednoznačně odlišit. V řadě případů by nemožnost dostatečné 

identifikace dílčích útoků tvořila nepřekonatelnou překážku v řízení, tudíž soudy 

z pragmatických důvodů v takových případech kvalifikují trestný čin dle § 283 TZ 

jako trestný čin trvající. 

Je s podivem, že soudům nižších stupňů stále činí posouzení déletrvající povahy 

trestného činu dle § 283 TZ potíže.141 Otázkou je, zda bude tento rozpor vyřešen 

konstantní judikaturou Nejvyššího soudu ČR, či bude za potřebí, aby Nejvyšší soud 

vydal sjednocující stanovisko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

141 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.3.2015, sp.zn. 11 Tdo 19/2015 
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5. Problematika určení nedovoleného množství drog a 

rozsahu spáchání trestného činu dle § 283 TZ  

Vzhledem k provázanosti problematiky určování minimálního „nedovoleného“ 

množství, spočívajícím v bližším definování neurčitých právních pojmů z trestního 

zákoníku a rozsahu, v němž má být tato trestná činnost páchána, se jeví jako účelné 

pojednat o těchto tématech ve společné kapitole.  

 

5.1. Minimální množství drogy zakládající trestnost jednání 

v základní skutkové podstatě u trestného činu dle § 283 

TZ 

 

Trestní zákoník v základní skutkové podstatě trestného činu dle § 283 odst. 1 TZ 

žádným způsobem nevymezuje minimální nezbytné množství drog, s nímž má být 

nedovoleně nakládáno k naplnění objektivní stránky tohoto trestného činu. 

V kvalifikovaných skutkových podstatách jsou pak užity pouze neurčité právní 

pojmy142, bez bližšího určení požadavku na kvantitu, kvalitu nebo peněžní hodnotu 

dané látky, obdobně jako u ostatních „drogových trestných činů“ (s výjimkou 

trestného činu dle § 287 TZ).  

Vzhledem k formálnímu pojetí trestného činu, které bylo zavedeno spolu s trestním 

zákoníkem č. 40/2009 Sb., je základní skutková podstata trestného činu dle § 283 

TZ formálně naplněna při nedovoleném nakládání s jakýmkoliv množstvím drogy. 

Jelikož by takové pojetí mohlo být v některých případech přepjatě formalistické a 

přísné, obsahuje trestní zákoník i hmotněprávní korektiv trestní represe v ust. § 12 

                                                 

142 Srov. § 283 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; § 283 odst. 3. písm. c) a 

d) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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odst. 2 TZ v podobě zásady subsidiarity trestní represe.143 Záleží pak na 

okolnostech konkrétního případu a uvážení soudu, jestli daný případ naplní 

požadovanou úroveň společenské škodlivosti na základě kritérií obsažených v § 39 

odst. 2 TZ a zda nebude postačovat uplatnění odpovědnosti podle jiného právního 

předpisu144.145  

Takové pojetí, kdy zákonodárce u trestného činu dle § 283 TZ žádným způsobem 

nestanoví spodní hranici a její vymezení ponechává na soudcích, kteří mohou 

pečlivě zvážit okolnosti každého případu, lze považovat za správné. Zákonodárce 

u tohoto trestného činu deklaroval vůli kriminalizovat nedovolené nakládání 

s jakýmkoliv množstvím regulovaných látek. Na rozdíl od trestného činu dle § 284 

TZ nebo § 285 TZ, kdy zákonodárce naopak projevuje úmysl kriminalizovat 

nedovolené chování až od jisté hranice, byť zákonem vymezené pouze 

prostřednictvím neurčitého právního pojmu. 

Takto formulovaná základní skutková podstata trestného činu § 283 TZ 

znemožňuje její zneužití a obcházení ze strany pachatelů, kteří by se při stanovení 

minimální hranice mohli záměrně pohybovat pod daným limitem a tím se vyhýbat 

trestní odpovědnosti. U trestných činů dle § 284 TZ a § 285 TZ se pachatelé mohou 

vyhýbat trestní odpovědnosti tak, že svým jednáním nepřekročí nakládání 

s minimálním stanoveným množstvím dané látky. Rozdíl mezi těmito trestnými 

činy a trestným činem dle § 283 TZ spočívá v jejich nižší společenské škodlivosti. 

Ta je dána jednak tím, že se přepokládá nakládání pro vlastní potřebu a v § 284 

odst. 1 TZ a § 285 odst. 1 a 2 TZ je ovlivněna i charakterem látek, s nimiž má být 

nedovoleně nakládáno, neboť se jedná o látky, které jsou zákonodárcem 

považovány za méně nebezpečné jak pro pachatele, tak pro společnost.146  

Jelikož u trestných činů dle § 284 TZ a § 285 TZ stanovil zákonodárce minimální 

hranici pomocí neurčitého právního pojmu, mají adresáti normy právo na určení 

                                                 

143 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.9.2015, sp.zn. 11 Tdo 1026/2015; usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.2.2011, sp.zn. 8 Tdo 112/2011 či stanovisko Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 30.1.2013, sp.zn. Tpjn 301/2012 (publikováno pod č. 26/2013 Sb. rozh. tr.) 
144 Srov. např. § 30 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb. 
145 Blíže JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. op.cit. s.132-135. 
146 Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, k § 282 a § 283 (resp. 

současnému § 284 a § 285 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) [online] [citováno dne 13.3.2017] 

Dostupné z: www.beck-online.cz 
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toho, kde ona minimální hranice leží, ať už formou nařízení vlády, přímo zákonem 

či jiným způsobem. V opačném případě by docházelo k narušení principu právní 

jistoty a stát by se vůči adresátům právních norem stěží mohl dovolávat zásady 

ignorantia legis non excusat, neboť adresáti norem by neměli k dispozici žádný 

zdroj, ze kterého by bylo možno normu seznat. Pachatel trestného činu dle ust. § 

283 TZ takové argumenty vznést nemůže, neboť jsou postihována veškerá jednání 

bez ohledu na množství látky. Skutečnost, že v některých případech může být 

aplikována zásada subsidiarity trestněprávní represe, na tom ničeho nemění, neboť 

ta je vždy aplikována s přihlédnutím ke specifikům jednotlivého případu a pachatel 

nemá na její uplatnění nárok. 

 

5.2. Minimální množství drogy zakládající trestnost u 

kvalifikovaných skutkových podstat trestného činu dle § 

283 TZ 

5.2.1. Množství větší než malé 

 

V tomto ohledu je zcela zásadním neurčitý právní pojem „množství větší než malé“ 

(dále v této podkapitole jen „množství“), byť se mezi kvalifikovanými skutkovými 

podstatami trestného činu dle § 283 TZ objevuje pouze na jediném místě, konkrétně 

v ust. § 283 odst. 2 písm. d) TZ, je rozbor tohoto pojmu pro následující výklad 

nezbytný. „Množství větší než malé“ lze totiž považovat za základní pojem, od 

něhož se následně odvíjí odstupňování dalších vyšších rozsahů – „většího rozsahu“, 

„značného rozsahu“ a „velkého rozsahu“. 

Metod, jejichž prostřednictvím byl definován pojem množství, bylo během 

posledních dvou dekád užito vícero. Poprvé bylo množství orientačně určeno 

závazným pokynem policejního prezidenta č. 39/1998 ze dne 9.12.1998, následoval 

pokyn obecné povahy Nejvyššího státního zástupce č. 6/2000 ze dne 27.4.2000, 

dále navazoval pokyn obecné povahy Nejvyššího státního zástupce č. 2/2006 ze dne 

1.10.2006 a pokyn obecné povahy Nejvyššího státního zástupce č. 1/2008 ze dne 

29.1.2008. Výše zmíněné předpisy byly interní povahy a zavazovaly pouze 
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jednotlivé články uvnitř soustavy státního zastupitelství a policie a nebyly závazné 

navenek, tudíž nebyly závazné ani pro soudy.  

Až do 31.12.2009 tedy nebyl výklad tohoto neurčitého právního pojmu legislativou 

blíže vymezen a výklad byl svěřen pouze soudům, jak je nicméně patrné 

z judikatury147, tak soudy při určování množství vycházely z orientačních hodnot 

uvedených ve zmíněných interních předpisech, neboť měly být založeny na 

objektivních poznatcích lékařské vědy.148 

Ke dni 1.1.2010 byla s účinností trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., přijata zásadní 

změna spočívající ve zmocňujícím ust. § 289 odst. 2 TZ, dle něhož: „Vláda 

nařízením stanoví, co se považuje za jedy ve smyslu § 283, 284 a 286 a jaké je 

množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je 

obsahujících a jedů.“ Toto ustanovení bylo provedeno nařízením vlády č. 467/2009 

Sb.149, jímž bylo mimo jiné stanoveno, co se rozumí „množstvím větším než 

malým“. Dle důvodové zprávy k trestnímu zákoníku bylo účelem této konstrukce 

sjednocení postupu orgánů činných v trestním řízení a sjednocení judikatury.  

Nařízení vlády č. 467/ 2009 Sb. obsahovalo v příloze č. 2 tabulku stanovující 

hodnoty omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících, pro 

účely trestního zákoníku. Dle nařízení muselo být splněno kvantitativní kritérium, 

látky tedy muselo být určité celkové množství a zároveň kvalitativní kritérium, kdy 

toto celkové množství muselo obsahovat alespoň určité množství účinné látky. 

Kombinaci obou těchto podmínek, které musely být současně naplněny, lze 

hodnotit jako dostatečně objektivní, reálně prokazatelnou a spravedlivou pro 

potenciální pachatele. 

                                                 

147 Dle právní věty usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.12.2003, sp.zn. 7 Tdo 1354/2003: „byla 

praxe ustálena na podkladě Pokynu obecné povahy č. 6/2000, který vydal nejvyšší státní zástupce 

podle § 9 odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb. ve znění pozdějších zákonů k usměrnění a sjednocení 

postupu státních zástupců, který sice není pro soudy závazný, ale je v jejich rozhodovací praxi 

akceptován, protože vychází z mezinárodních zkušeností a z poznatků lékařské vědy o tom, jaká 

množství omamných a psychotropních látek již jsou způsobilá výrazně ohrozit zdraví nebo život 

člověka.“ 
148 Blíže ŠÁMAL , P.: K problematice množství většího než malého u omamných a psychotropních 

látek podle § 187a odst. 1 TrZ. Trestněprávní revue 1/2003. ISSN 1213-5313. s.27-28. 
149 V pozdějším znění novelizujícího nařízení vlády č. 4/2012 Sb.,  
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Tento stav vydržel pouze do 22.8.2013, kdy nabyla účinnosti změna založená 

nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 23. 7. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 13/12, 

publikovaným pod č. 259/2013 Sb., který svým nálezem zrušil ve slovech „a jaké 

je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je 

obsahujících a jedů“ část ust. § 289 odst. 2 TZ a zároveň zrušil § 2 a přílohu č. 2 

nařízení vlády č. 467/2009 Sb. 

Základním argumentem Ústavního soudu bylo porušení zásady nullum crime sine 

lege scripta zakotvené v ústavním pořádku v čl. 39 Listiny základních práv a 

svobod a princip dělby moci, dle něhož nemá exekutiva vykonávat extenzivně své 

pravomoci na úkor legislativy. Ústavní soud dovodil, že výše popsaná konstrukce 

by mohla obstát pouze v případě, kdy by nařízení vlády zpřehledňovalo nebo 

zpřístupňovalo mezinárodní úpravu, případně kdyby šlo o konkretizaci právní 

úpravy, která je v zákoně alespoň v základních rysech obsažena. Vzhledem k tomu, 

že ust. § 289 odst. 2 TZ neobsahovalo žádná kritéria, konstatoval Ústavní soud, že 

nařízení skutkovou podstatu nekonkretizuje, ale doplňuje.150 

Ústavní soud ve svém nálezu pod bodem 34 uvádí, že zkoumaná úprava rovněž 

zcela nevyhovuje požadavku nullum crimen sice lege certa, neboť vyžaduje 

dotvoření ze strany soudů. Dále Ústavní soud předpokládá, že judikáty, jež dříve 

definovaly množství, se stanou znovu využitelnými151. Tento stav lze ovšem stěží 

považovat za vhodný, když i Nejvyšší soud v odůvodnění ke stanovisku trestního 

kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 3. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2013 

(publikováno pod č.4/2014 Sb. rozh. tr.) uvádí, že: „Z tohoto přehledu rozhodnutí 

Nejvyššího soudu, která se dotýkají stanovení „množství většího než malého“, je 

zcela zřejmé, že dosavadní judikatura, zejména pokud by měly derogací, jak 

naznačuje Ústavní soud, znovu nabýt významu dřívější judikáty přiměřeně 

definující malé a větší než malé množství omamné nebo psychotropní látky 

                                                 

150 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. 7. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 13/12. bod 28. 
151 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 4 Tz 142/2000 ze dne 12. 7. 2000, rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 2 Tz 203/99 ze dne 16. 2. 2000 či rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. 

zn. 3 Tz 56/2001 ze dne 19. 4. 2001 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgbpxa4s7geyf643uojptinrz
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgfpxexzwgbpxi4q
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nevykládá jednotně znak trestného činu podle § 284 odst. 1, 2 tr. zákoníku „v 

množství větším než malém“.“152 

Domnívám se, že nález Ústavního soudu podložen zcela přesvědčivými argumenty. 

Ústavní soud na jednom místě argumentuje porušením principu dělby moci ve 

prospěch exekutivy, s tím, že skutkové podstaty jsou nařízením vlády doplňovány. 

Na druhém místě Ústavní soud uvádí, že judikáty definující množství, včetně 

orientačních tabulek obsažených v interních předpisech, mohou znovu nabýt na 

významu. V těchto dvou tvrzeních lze spatřovat rozpor. Ústavní soud považuje za 

nepřípustné, aby byly skutkové podstaty doplňovány nařízením vlády, ačkoliv zcela 

otevřeně připouští, aby byly skutkové podstaty doplňovány soudy, a takovýto 

postup nepovažuje za přílišnou extenzi soudní moci do legislativy. Požadavek 

právní jistoty a předvídatelnosti práva obsažený v čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 

2 Listiny je v argumentaci Ústavního soudu rovněž zcela nepochopitelně opomenut 

a lze pouze konstatovat, že není zřejmé, na základě jakých důvodů Ústavní soud 

upřednostnil zrušení vládního nařízení před respektováním tohoto principu. Tím 

spíše, pokud Ústavní soud odkazuje na použitelnost předchozí judikatury a 

nezávazných orientačních tabulek, což lze stěží považovat za stav, který umožňuje 

dostatečnou předvídatelnost práva153. 

Ústavní soud rovněž pomíjí, že požadavek nullum crimen sine lege certa zůstane 

po zrušení vládního nařízení zcela nenaplněn, neboť množství bude vykládáno 

obecnými soudy a nikoliv právním předpisem jednotně pro celý stát a v jednom 

okamžiku.154 

V zásadě se ztotožňuji s disentujícím stanoviskem soudce Ústavního soudu Jana 

Musila, dle něhož stanovení dolní hranice trestnosti je spíše podmínkou k určení 

beztrestnosti než trestnosti, princip nullum crimen sine lege je tudíž respektován. 

Dle Musilova stanoviska: „adresátům právní normy dal dostatečně určitým 

                                                 

152 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 7. 2000, sp. zn. 4 Tz 142/2000, rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 2. 2000, sp. zn. 3 Tz 203/99, rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 19. 4. 2001, sp. zn. 3 Tz 56/2001 
153 Srov. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. 7. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 13/12. bod 3 odlišného 

stanoviska soudce Vladimíra Kůrky. 
154 Srov. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. 7. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 13/12. bod 3 odlišného 

stanoviska soudce Jana Filipa. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgbpxa4s7geyf643uojptinrz
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgfpxexzwgbpxi4q
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způsobem najevo, že držení nebo pěstování drogy bude trestáno, avšak až po 

překročení hranice nějakého množství. Zároveň dal zákonodárce v § 289 trestního 

zákoníku adresátům normy zřetelný návod, kde naleznou přesné a explicitní určení 

toho, co je považováno za “množství větší než malé“ – zjistí to snadno nahlédnutím 

do nařízení vlády, kteréžto je jako obecný normativní předpis publikováno ve Sbírce 

zákonů.“ Pokud by tedy Ústavní soud skutečně důsledně ctil doktrínu 

sebeomezení155, nepřistoupil by ke zrušení napadeného ustanovení a souvisejícího 

nařízení. 

Po účinnosti změn založených výše rozebíraným nálezem Ústavního soudu ČR se 

situace v oblasti určování množství stala opět nepřehlednou, což se pokusil napravit 

Nejvyšší soud vydáním stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 

13. 3. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2013. 

Ve výše zmíněném stanovisku Nejvyšší soud ČR v přiložené tabulce vymezuje 

orientační hodnoty množství jednotlivých látek, s tím, že za „množství větší než 

malé“ se považuje: „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.“  

Hodnoty uvedené v příloze ke stanovisku jsou u látek, které jsou obsaženy jak ve 

stanovisku, tak v příloze č. 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb., totožné, s výjimkou 

hydrochloridu pervitinu a marihuany. Lze tedy konstatovat, že Nejvyšší soud ČR 

převzal přílohovou tabulku vládního nařízení a bez větších změn ji vložil do svého 

stanoviska. 

Jelikož se jedná pouze o orientační hodnoty, je nezbytné při rozhodování o naplnění 

zkoumaného znaku skutkové podstaty přihlédnout i k dalším skutečnostem, zda se 

např. nejedná o tzv. „spotřební držbu“156, zda je pachatel prvokonzument či 

                                                 

155 Blíže nález Ústavního soudu ČR ze dne 22.1.2008, sp.zn. Pl. ÚS 54/05 (publikováno pod č. 

48/2008 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu) 
156 Srov. např. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8.2.2000, sp.zn. 4 To 

23/2000 (publikováno pod č. 46/2000 Sb.rozh.tr.), dle něhož se tzv. „spotřební držbou“ rozumí: 

„držení jen jedné dávky konzumentem drog před jejím použitím není přechováváním“ 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmryhe
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmryhe
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pokročilý uživatel, eventuálně k jiným skutečnostem majícím vliv na stupeň 

ohrožení života nebo zdraví pachatele. 

Jako problematické se jeví přihlížení k stupni závislosti pachatele, neboť rozdíl 

mezi obvyklou dávkou prvokonzumenta a dlouhodobě závislého uživatele může 

být extrémní157. Otázkou je rovněž, jakým způsobem má být určena míra závislosti 

pachatele, lze předpokládat, že v případě, kdy pachatel nebude ochotný 

spolupracovat, měla by být takováto skutečnost dokázána znaleckým posudkem. 

Stanovisko taktéž dále nerozvádí, co se míní „obvyklým uživatelem“, ačkoliv se 

bližší vymezení tohoto pojmu jeví přinejmenším jako vhodné, protože rozdílná 

interpretace „obvyklosti“ může mít značný vliv na posouzení otázky viny pachatele. 

Pochybnosti budí i formulace „vícenásobně převyšuje běžnou dávku obvyklého 

konzumenta“, přičemž násobky běžné hodnoty je nezbytné pro každou látku 

stanovovat jinak, neboť každá z vyjmenovaných látek představuje jiný stupeň 

nebezpečí pro život a zdraví konzumenta.158 

 

5.2.2. Návrh úprav de lege ferenda 

 

Současnou situaci nelze považovat za vhodnou z několika důvodů, jednak jde o 

určité výše nastíněné nejednoznačnosti vyplývající ze sjednocujícího stanoviska 

Nejvyššího soudu ČR, rovněž ale nelze opomenout ani právně teoretickou rovinu, 

kdy lze současné řešení stěží vnímat jako akceptovatelnější z hlediska respektování 

principu právní jistoty v porovnání se stanovením množství formou vládního 

nařízení.  

Zákonodárce stanoví, že nedovolené nakládání s drogami je trestné, nicméně 

nestanoví konkrétní hranici, od které má být takové jednání považováno za trestné. 

Tuto situaci lze analogicky srovnat s případem, kdy by zákonodárce stanovil, že 

překročení rychlostního limitu je trestné, ale už by nestanovil rychlostní limit. 

Zákonodárce tak neponechává soudům možnost právo pouze vykládat a dotvářet, 

                                                 

157 VIDRNA, J., VUČKA, J., POPOV, P.: Větší než malé množství nejistoty, Trestněprávní revue 

2/2017. ISSN 1213-5313. s. 36. 
158 Tamtéž s. 35-38. 
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neboť soudy na základě svého uvážení stanovují pravidlo, které by mělo být 

v zájmu respektování principu právní jistoty stanoveno spíše legislativně. 

Jako další rovinu problému lze vnímat i skutečnost, že po adresátech není 

očekávána znalost pouze právních předpisů, ale i detailní znalost judikatury, což lze 

dle mého názoru stěží zaštítit zásadou ignorantia legis non excusat. Nadto soudy 

právní věty judikátů často chápou a vykládají obdobně jako právní předpisy, 

přičemž judikatura takto ztrácí při výkladu svou pomocnou funkci a je stavěna na 

roveň zákonů a prováděcích předpisů. Tento fenomén nazývá Hřebíček ve svém 

článku „kazuistický pozitivismus“159 a dále rozvádí, že soudce, který při 

interpretaci postupuje výše nastíněným způsobem, nevnímá argumentační váhu 

právní věty daného rozhodnutí, nýbrž ji mechanicky vykládá jako právní předpis.  

Nejvhodnějším řešením by dle mého názoru bylo stanovení základních kritérií 

vymezujících množství přímo v zákoně v obdobné podobě, jaká je dnes obsažena 

ve stanovisku Nejvyššího soudu ČR. Společné ustanovení v § 289 odst. 1 TZ by 

mohlo znít následovně: „Množstvím vyšším než malým se rozumí množství 

převyšující běžnou dávku konzumenta odpovídající stupni jeho závislosti, ve 

zvýšené míře ohrožujícím život a zdraví konzumenta. Vláda nařízením stanoví, co 

se rozumí běžnou dávkou a stanoví množství ohrožující život a zdraví konzumenta 

dle stupně jeho závislosti“.  

Tato konstrukce by měla naplňovat požadavky na základní vymezení věcných 

kritérií vyslovené Ústavním soudem v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 13/12 a zároveň lze 

takové řešení považovat za nejvhodnější z hlediska zachování flexibility právní 

úpravy, jelikož podzákonným předpisem lze pružněji reagovat na změnu dynamiky 

trhu s drogami. Rovněž se domnívám, že vláda je vybavena odborným aparátem, 

který je schopen spíše analyzovat aktuální poznatky lékařské vědy a vtělit je do 

příslušného předpisu lépe než Poslanecká sněmovna. 

                                                 

159 HŘEBÍČEK, V. Kazuistický pozitivismus v trestním právu. Trestněprávní revue. 2014, č. 7-8. 

ISSN 1213-5313. s. 167-174 
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5.3. Větší, značný a velký rozsah 

 

Okolnosti podmiňující použití trestní sazby spočívající ve „vyšším“ rozsahu 

spáchání jsou u trestného činu dle § 283 TZ obsaženy v ustanoveních § 283 odst. 2 

písm. c) a d), odst. 3 písm. c) a d) TZ. V dalším výkladu budou tyto rozsahy pro 

snazší čitelnost textu souhrnně označovány jako „vyšší“ rozsahy.   

Trestní zákoník rozlišuje u „drogových trestných činů“ „větší rozsah“, „značný 

rozsah“ a „velký rozsah“, které jsou v uvedeném pořadí odstupňovány na základě 

společenské škodlivosti a mezi nimiž by měl být zachován vztah proporcionality.160 

Přičemž u trestného činu dle § 283 TZ je znak většího rozsahu navázán na spáchání 

buďto vůči dítěti nebo vůči dítěti mladšímu patnácti let. Rozdílná míra společenské 

škodlivosti je vyjádřena v trestních sazbách, které se se zvyšujícím rozsahem 

rovněž zvyšují.161 

Jak již bylo uvedeno v podkapitole 5.2., je pro interpretaci těchto pojmů v první 

řadě zásadní interpretace sousloví „množství větší než malé“, od nějž se tyto „vyšší“ 

rozsahy částečně odvíjí. 

Je nezbytné rozlišovat mezi pojmy „množství“ a „rozsah“, neboť takové rozlišení 

obsahuje i trestní zákoník162. Pojem „rozsah“ je totiž širší než pojem „množství“, 

neboť kromě kritéria množství dané látky jsou v něm zahrnuty i další podpůrné 

okolnosti, které budou blíže rozebrány dále v této kapitole. K těmto okolnostem má 

být přihlédnuto zejména v případech, které se pohybují na hranici požadovaného 

množství. Pokud pachatel nedovoleně nenakládal s množstvím potřebným pro 

naplnění konkrétního rozsahu, může soud zohlednit i další skutečnosti a 

rozhodnout, že byl znak skutkové podstaty spočívající v některém z „vyšších“ 

rozsahů naplněn, byť nebylo dosaženo judikaturou obvykle požadovaného 

množství.163  

                                                 

160 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 11. 2010, sp. zn. 7 Tdo 1337/2010 
161 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.2312. 
162 Srov. § 283 odst. 2 písm. c), d), odst. 3 písm. c), d) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a § 283 

odst. 2 písm. d), § 284 odst. 1, odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
163 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.3.2013, sp.zn. 3 Tdo 1336/2012 
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Trestní zákoník blíže nevymezuje, co se jednotlivými rozsahy rozumí, rovněž nelze 

uvažovat o užití výkladového ustanovení § 138 TZ, neboť toto ustanovení se týká 

finančního vyjádření škody.164 Soudy ovšem využívají toto ustanovení jako 

interpretační pomůcku, neboť vztahy mezi jednotlivými výšemi škody jsou 

stanoveny v poměru pětinásobků.165  

Za účelem sjednocení praxe byl za účinnosti trestního zákoníku Nejvyšším státním 

zastupitelstvím vydán Metodický návod k posuzování znaků „větší rozsah“, „větší 

rozsah vůči dítěti“, „větší rozsah vůči dítěti mladšímu než patnáct let“, „značný 

rozsah“ a „velký rozsah“ u „drogových trestných činů“ ze dne 7.7.2010, sp.zn. SL 

110/2010, v němž je obdobně jako v judikatuře při určení vyšších rozsahů 

kombinováno kvantitativní a kvalitativní hledisko166. 

Rovněž je nezbytné zdůraznit, že „vyšší“ rozsahy nelze stanovit generálně pro 

všechny regulované látky, neboť dopady na lidský organismus se u každé z těchto 

látek do značné míry liší. Jednotlivé hranice je tudíž nezbytné určit pro každou látku 

individuálně s přihlédnutím k míře její škodlivosti.167 

Judikatura týkající se určování poměrů mezi jednotlivými „vyššími“ rozsahy 

doznala v průběhu let značných změn, jednotícím rysem zůstávalo využití násobků 

mezi jednotlivými rozsahy. Konkrétní výše násobků se ovšem lišila mezi 

individuálními senáty Nejvyššího soudu ČR. 168  

Za konstantní právní názor, který se pravidelně objevuje v judikatuře Nejvyššího 

soudu ČR, lze označit i požadavek na zohlednění podpůrných kvalitativních kritérií 

(nikoliv pouze množství látky a množství účinné látky) vyslovený v usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.3.2005, sp.zn. 5 Tdo 280/2005 (publikováno pod č. 

                                                 

164 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.2870. 
165 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.2.2013, sp.zn. 15 Tdo 1003/2012 (publikováno 

pod č. 6/2013 Sb. rozh. tr.), v němž je konstatováno: „I zde totiž zákon používá v 

ustanovení § 138 odst. 1 TrZ — pokud jde o jejich výši — pojmy „nikoli nepatrná“, „větší“, 

„značná“ a „velkého rozsahu“, přičemž jejich hranice je výslovně vymezena vždy jako 

desetinásobek výše rozhodné pro naplnění předchozího pojmu (5 000 Kč, 50 000 Kč, 500 000 Kč a 

5 000 000 Kč).“ 
166 1) NOVOTNÁ, Jaroslava. Posuzování znaků "větší rozsah", "značný rozsah" a "velký rozsah" 

v metodickém návodu Nejvyššího státního zastupitelství k drogovým tresným činům z pohledu 

státního zástupce. Trestněprávní revue. 9/2010. ISSN 1213-5313. s. 303-306 
167 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. op.cit. s.2301. 
168 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.07.2012, sp.zn. 5 Tdo 3/2012 
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1/2006 Sb. rozh. tr.), dle něhož je potřeba zohlednit zejména: „způsob, jakým 

pachatel s uvedenými látkami nakládal, dobu, po kterou tak činil, počet osob, jimž 

je např. opatřil, prodal nebo pro ně přechovával, případně i jiné skutečnosti.“ 

Uvedená kritéria jsou dále rozvedena v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 

12.5.2010, sp.zn. 8 Tdo 463/2010 (publikováno pod č. 12/2011 Sb. rozh. tr.), 

v němž je konstatováno, že je nezbytné zohlednit i další okolnosti, mezi něž patří: 

„výše peněžní částky, kterou za takto vyráběnou či distribuovanou látku pachatel 

buď utržil anebo utržit chtěl či mohl, délky doby, po niž pachatel s uvedenými 

látkami neoprávněně nakládal, eventuálně pro jaký okruh osob byl určen. Současně 

je však třeba podpůrně zohlednit i další okolnosti, za nichž byl takový čin spáchán, 

tedy zejména způsob, jakým pachatel s uvedenými látkami nakládal, intenzita újmy, 

jež hrozila nebo skutečně nastala u poškozených osob, případně i jiné skutečnosti“. 

Mezi další podpůrná kritéria lze zahrnout například, blízkost dětí, konkrétní věk 

dítěte apod.169 

Trestní zákon č. 140/1961 Sb. v posledním účinném znění diferencoval na rozdíl 

od trestního zákoníku pouze „množství větší než malé“170 a „větší rozsah“171. Načež 

judikatura se opírala o pokyny obecné povahy Nejvyššího státního zástupce, 

obdobně jak je popsáno v podkapitole 5.2.1. u vymezení „množství většího než 

malého“. Vzhledem k tomu, že trestní zákon rozlišoval jen mezi dvěma pojmy 

určujícími rozsah, mohla mezi nimi být nastavena i relace v podobě vysokých 

násobků (typicky dvacetinásobků, u THC až pětadvacetinásobků). Důsledné použití 

obdobného vzorce za účinnosti trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.,  by ovšem vedlo 

ke zcela absurdním závěrům, což lze demonstrovat na usnesení Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 24.11.2010 sp.zn. 7 Tdo 1337/2010. Nejvyšší soud ČR zde dospěl 

k závěru, že jednotlivé rozsahy je mezi sebou nezbytné vynásobit dvacetinásobkem, 

což by zejména u „velkého rozsahu“ vedlo k astronomickým hodnotám, jejichž 

naplnění si lze ve středoevropském prostoru stěží představit. Takovýto postup by 

                                                 

169 Srov. Metodický návod Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 7.7.2010, sp.zn. SL 110/2010 
170 Srov. § 187a odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
171 Srov. § 187 odst. 2 písm. a); § 187a odst. 2 a § 188 odst. 2 písm. a) zákona č. 140/1961 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů 
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tudíž vedl k praktickému znemožnění aplikace ustanovení trestního zákoníku 

obsahujících tento znak.172 

Za přiléhavé vyjádření obecného požadavku na kvantitu látek u „vyšších“ rozsahů 

lze považovat kritérium vytyčené v nálezu Ústavního soudu ze dne 8.7.2003, sp.zn.  

IV. ÚS 564/02 (publikováno ve Sbírce nálezů a usnesení  Ústavního soudu pod 

č.108/2003), dle něhož se jedná o množství, které: „značně přesahuje jednotlivou 

denní spotřební dávku, a zároveň je tak velké, že je potenciálně způsobilé ohrozit 

na zdraví nebo přímo na životě větší počet osob“. Tento požadavek je pro účely 

praxe nezbytné dále konkretizovat a vymezit od jakého „původního“ množství se 

„vyšší“ rozsahy odvíjí a v jaké vzájemné relaci jednotlivé rozsahy jsou. 

Soudní praxe se časem odklonila od násobků užívaných za účinnosti trestního 

zákona, právě z toho důvodu, že trestní zákoník „vyšší“ rozsahy více diferencuje a 

jen stěží lze dovozovat úmysl zákonodárce k takovému nastavení kvantitativních 

požadavků, které by činilo aplikaci těchto kvalifikovaných skutkových podstat 

prakticky nemožnou. V usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.2.2013, sp.zn. 15 

Tdo 1003/2012 (publikováno pod č. 6/2013 Sb. rozh. tr.) jsou tak vzájemné poměry 

mezi jednotlivými rozsahy stanoveny v rámci desetinásobků, s tím že „větší 

rozsah“ se rovná desetinásobku „množství většího než malého“ . V právní větě 

tohoto usnesení doslova stojí: „Větším rozsahem, je pak desetinásobek množství 

většího než malého, „značným rozsahem“ je desetinásobek takto určeného většího 

rozsahu a „velkým rozsahem“ je desetinásobek takto určeného značného rozsahu.“  

K totožnému pojetí se hlásí stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 3. 2014, 

sp. zn. Tpjn 301/2013, s tím, že nadále se pro určování výchozí hodnoty po zrušení 

vládního nařízení č. 467/2009 Sb., použijí hodnoty uvedené ve stanovisku. 

Stanovisko rovněž zdůrazňuje i nezbytnost přihlédnutí k dalším okolnostem, což se 

v praxi jeví jako velice pragmatické řešení, jelikož ne v každém případě lze určit 

množství látky zcela jednoznačně173. Lze uzavřít, že Nejvyšší soud ČR se drží 

koncepce „desetinásobků“ i po zrušení vládního nařízení174.  

                                                 

172 Srov.  usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.07.2012, sp.zn. 5 Tdo 3/2012 
173 Je např. nezbytné využít výpovědí svědků, které lze stěží považovat za zcela exaktní. 
174 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.9.2016, sp.zn. 11 Tdo 994/2016 
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5.3.1. Návrh úprav de lege ferenda 

 

Je otázkou, zda mají být jednotlivé „vyšší“ rozsahy odvozovány od „množství 

většího než malého“, či zda by se ke kvantitativní části výsledku mělo dojít 

prostřednictvím jiného postupu. Domnívám se, že postup, při němž jsou „vyšší“ 

rozsahy odvozovány od „množství většího než malého“ lze považovat za 

dostatečný, pokud budou v dostatečné míře akcentována i kvalitativní hlediska.  

Současnou situaci, lze označit za více problematickou než před zrušením vládního 

nařízení, neboť „množství větší než malé“ od něhož se jednotlivé „vyšší“ rozsahy 

odvíjí, je vymezeno poněkud vágně, jak je blíže rozvedeno v podkapitole 5.2.1. 

Za tohoto stavu nelze kvantitativní rovinu „vyšších“ rozsahů zjistit s dostatečnou 

určitostí, proto by bylo do budoucna vhodné přijmout jednoznačnější legislativní 

řešení týkající se „množství většího než malého“, které by rovněž vedlo ke 

zpřesnění i v této oblasti. „Vyšší“ rozsahy jsou nicméně definovány i jejich 

kvalitativní rovinou, která snižuje požadavky na zcela určité vymezení množství 

látky, s níž mělo být nedovoleně nakládáno, což výše zmíněné nedostatky koriguje. 

Vhodným podnětem ke zvážení je rovněž výše násobků stanovících relaci mezi 

jednotlivými „vyššími“ rozsahy. Dle mého názoru by výše násobků měla být 

přizpůsobena nebezpečnosti jednotlivých látek v tom smyslu, že čím nebezpečnější 

látka, tím nižší násobek a u méně nebezpečných látek by naopak měly být stanoveny 

násobky vyšší. 

5.4. Shrnutí 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že současné řešení nelze považovat za zcela ideální, 

neboť judikatuře je v podstatě přenechána role kvazizákonodárce. Do budoucna by 

proto bylo vhodné, aby zákonodárce přijal ústavně konformní úpravu, neboť jenom 

tak lze dosáhnout dostatečné ochrany principu právní jistoty. 
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Závěr 

V této práci byly vzhledem k jejímu limitovanému rozsahu prozkoumány pouze 

některé diskutabilní otázky týkající se trestného činu dle § 283 TZ. Problematika 

tohoto trestného činu se neustále vyvíjí s tím, jak pachatelé přicházejí s novými a 

inovativními způsoby, jak legislativu obejít a vyhnout se tak trestnímu postihu. Lze 

bohužel konstatovat, že kontinentální právní systémy mají nevýhodu spočívající 

v jejich nižší flexibilitě, což je ovšem obvykle vyváženo vyšším důrazem na 

ochranu legitimních očekávání, vyšší předvídatelností soudních rozhodnutí a 

ochranou principu právní jistoty. 

Úpravu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními 

látkami a s jedy obsaženou v § 283 TZ lze považovat za dostatečně efektivně 

vymahatelnou, odpovídající mezinárodním závazkům a zároveň ponechávající 

prostor pro soudcovský výklad práva, při němž může být přihlédnuto ke všem 

specifikům každého jednotlivého případu. 

Jako problematická se ovšem jeví absence navazující prováděcí legislativy týkající 

se vymezení „množství většího než malého“, která ponechává judikatuře příliš 

široký prostor, který by dle mého názoru neměl soudcům v takovém rozsahu 

příslušet. Takováto volnost vede pouze k nekonzistentním rozhodnutím, 

k porušování principu právní jistoty a nižší předvídatelnosti soudních rozhodnutí. 

Stav, který platil před nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 23. 7. 2013, sp. zn. Pl. 

ÚS 13/12 (tedy před zrušením § 2 a přílohy č. 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb.), lze 

považovat za vhodnější, než současnou situaci. Obecně lze přisvědčit výtkám 

Ústavního soudu ČR, že alespoň rámcové vymezení věcných kritérií týkajících se 

„množství většího než malého“ se jeví býti správným řešením, neboť tak budou 

nastaveny limity podzákonným předpisům, jejichž prostřednictvím by jinak mohlo 

dojít ke značnému zmírnění trestněprávní represe bez odpovídajícího 

společenského a odborného diskursu.    

Za alespoň částečně pozitivní lze považovat snahu Nejvyššího soudu o vydání 

sjednocujících stanovisek k jednotlivým problematickým otázkám. Byť tato 
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stanoviska mnohdy nelze považovat za příliš jednoznačná, je i tak zřetelný jejich 

dopad na sjednocení judikatury. 

Judikatura by rovněž měla sjednotit kritéria, dle nichž je posuzován déletrvající 

charakter trestného činu dle ust. § 283 TZ, ideálně tak, aby nedocházelo ke 

zbytečným procesním pochybením a zmaření účelu trestního řízení. Je zřejmé, že 

Nejvyšší soud je ve svém rozhodování, které se týká této otázky stále konstantnější, 

nicméně soudy nižších instancí v této problematice stále tápou, o čemž svědčí i 

článek175 předsedy Městského soudu v Praze JUDr. Vávry, v němž tuto 

problematiku glosuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

175 VÁVRA, L. Pokračuje a netrvá, nebo trvá a nepokračuje? Právní prostor. [online] [citováno dne 
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Seznam zkratek 

TZ – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

TZ1950 - zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon 

TZ1961 - zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

EU – Evropská unie 
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Název práce v anglickém jazyce 

Criminal offence of the unauthorised production and other handling of narcotic and 

psychotropic substances and poison under section 283 of the Criminal Code 

Summary 

The main topic of the presented thesis is a criminal offence of unauthorised 

production and other handling of narcotic and psychotropic substances and poison 

under the section 283 of the Criminal Code. The issues raised in this thesis could 

be considered as permanently topical, since the drug scene is constantly evolving 

together with the national and international drug policies which are changing as 

well. 

This thesis is divided into introduction, five chapters and conclusion. First chapter 

is focused on a brief historical overview of drug offences with main focus on an 

unauthorised production and other handling of illegal substances. This chapter also 

describes gradual development of the legislation regulating unauthorised 

production and other handling of illegal substances. 

Second chapter deals with the most significant international treaties and legislation 

of European Union related to the main focus of this thesis, which have substantive 

impact on the Czech national legislation regarding the criminal offence under 

section 283 of the Criminal Code. These regulations are analysed especially in the 

relevant parts, that are implemented into Czech legislation and that have direct 

impact on the current version of the criminal offence under section 283 of the 

Criminal Code. 

In the third chapter author describes general characteristics of the criminal offence 

under section 283 of the Criminal Code and also analyses some constituting 

elements of this criminal offence and briefly deals with qualified crime of on the 

unauthorised production and other handling of illegal substances. Some 

problematic issues are presented in individual subchapters. This chapter also sets 

out some basic terminology. 
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Fourth chapter is dedicated to the long-lasting nature of the criminal offence under 

section 283 of the Criminal Code with its main focus on the issues that are still not 

completely resolved in the practise. 

In the fifth chapter author provides analysis of the minimum amount that is 

necessary for an act to be qualified as a crime and other related issues. Author 

evaluates current state of the legislation and provides his own legislative solutions. 

 

Shrnutí 

V předkládané diplomové práci se autor věnuje problematice trestného činu 

nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a 

jedy podle § 283 trestního zákoníku. Tuto problematiku lze považovat za neustále 

aktuální, neboť s tím, jak se vyvíjí situace na drogové scéně, se mění i protidrogové 

politiky jednotlivých států a přístup mezinárodního společenství.  

Práce je členěna do úvodu, pěti kapitol a závěru. V první kapitole se autor zabývá 

historickým exkurzem zaměřeným zejména na nedovolené nakládání se 

zakázanými látkami, přičemž popisuje genezi tohoto trestného činu a porovnává 

dřívější znění s dnešním zněním § 283 trestního zákoníku. 

Druhá kapitola se věnuje nejvýznamnějším mezinárodním úmluvám a legislativě 

Evropské unie, majících zásadní dopad na českou vnitrostátní úpravu trestného činu 

dle § 283 trestního zákoníku. Jsou rozebrána zejména relevantní ustanovení těchto 

předpisů, která musí být národním zákonodárcem implementována a jež mají přímý 

dopad na současnou podobu tohoto trestného činu v trestním zákoníku. 

Ve třetí kapitole je popsána obecná charakteristika trestného činu dle § 283 

trestního zákoníku a dále jsou rozebrány typové znaky tohoto trestného činu, včetně 

stručného rozboru kvalifikovaných skutkových podstat. V jednotlivých 

podkapitolách jsou za použití judikatury rozebrány otázky, které autor považuje za 

problematické. Na úvod jsou rovněž definovány některé základní pojmy. 

Čtvrtá kapitola je věnována déletrvající povaze trestného činu dle § 283 trestního 

zákoníku a hlavní pozornost je zacílena zejména na otázky, jejichž řešení dosud činí 

soudní praxi potíže – zejména na rozlišení, zda je v konkrétním případě trestný čin 
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dle § 283 trestního zákoníku spáchán ve formě pokračování, či zda má trvající 

povahu. 

V páté kapitole je rozebrán způsob, jakým je vymezeno „množství větší než malé“ 

a provázanost tohoto sousloví s „větším“, „značným“ a „velkým“ rozsahem. Je 

zhodnocena současná právní situace, přičemž autor připojuje návrhy řešení de lege 

ferenda. 
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