
NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKONNÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

Přehled mezinárodních úmluv v oblasti Přehled mezinárodních úmluv v oblasti 
omamných a psychotropních látekomamných a psychotropních látek

a)a) Jednotná úmluva o omamných látkách Jednotná úmluva o omamných látkách 
ze dne 31.3.1961ze dne 31.3.1961ze dne 31.3.1961ze dne 31.3.1961
Československo úmluvu ratifikovalo v roce Československo úmluvu ratifikovalo v roce 
19651965

b) Úmluva o psychotropních látkách  b) Úmluva o psychotropních látkách  
ze dne 21.2.1971ze dne 21.2.1971
Československo úmluvu ratifikovalo v roce Československo úmluvu ratifikovalo v roce 
19881988



NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKONNÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a 
psychotropních látekpsychotropních látek

c) Protokol o změnách Jednotné úmluvy o c) Protokol o změnách Jednotné úmluvy o 
omamných látkách 1972 omamných látkách 1972 ze dne 25.3.1972ze dne 25.3.1972omamných látkách 1972 omamných látkách 1972 ze dne 25.3.1972ze dne 25.3.1972
Československo ratifikovalo v roce 1988Československo ratifikovalo v roce 1988

d) Úmluva Organizace spojených národů proti d) Úmluva Organizace spojených národů proti 
nedovolenému obchodu s omamnými látkami a nedovolenému obchodu s omamnými látkami a 
psychotropními látkami psychotropními látkami ze dne 20.12.1988ze dne 20.12.1988
Česká a Slovenská federativní republika se stala Česká a Slovenská federativní republika se stala 
smluvní stranou 2. září 1991smluvní stranou 2. září 1991



HLAVNÍ  ZÁKONNÉ  NORMYHLAVNÍ  ZÁKONNÉ  NORMY

�� zák. č. 40/2009 Sb.zák. č. 40/2009 Sb.
trestní zákontrestní zákon

�� zák. č. 167/1998 Sb.zák. č. 167/1998 Sb.
o návykových látkácho návykových látkách

�� zák. č. 379/2005 Sb. zák. č. 379/2005 Sb. �� zák. č. 379/2005 Sb. zák. č. 379/2005 Sb. 
o ochraně před škodami působenými tabákem, o ochraně před škodami působenými tabákem, 
alkoholem a jinými návykovými látkamialkoholem a jinými návykovými látkami

�� zák. č. 200/1990 Sb.zák. č. 200/1990 Sb.
o přestupcícho přestupcích



NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKONNÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

§§ 130 odst. 10  tr. zák.130 odst. 10  tr. zák.

Návykovou látkou se rozumí alkohol, Návykovou látkou se rozumí alkohol, 
omamné látky, psychotropní látky a omamné látky, psychotropní látky a 
Návykovou látkou se rozumí alkohol, Návykovou látkou se rozumí alkohol, 
omamné látky, psychotropní látky a omamné látky, psychotropní látky a 
ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit 
psychiku člověka nebo jeho ovládací psychiku člověka nebo jeho ovládací 
nebo rozpoznávací schopnosti nebo nebo rozpoznávací schopnosti nebo 
sociální chování.sociální chování.



TRESTNÍ  ZÁKONTRESTNÍ  ZÁKON
Hlava VII Hlava VII –– TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉTRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ
�� §§ 283 283 –– nedovolená výroba a jiné nakládáni s nedovolená výroba a jiné nakládáni s 

omamnými a psychotropními látkami a s jedy   omamnými a psychotropními látkami a s jedy   
�� §§ 284 284 –– přechováváni omamné a psychotropní přechováváni omamné a psychotropní 

látky a jedulátky a jedu
�� §§ 285 285 –– nedovolené pěstování rostlin obsahujících nedovolené pěstování rostlin obsahujících 

omamnou nebo psychotropní látkuomamnou nebo psychotropní látkuomamnou nebo psychotropní látkuomamnou nebo psychotropní látku
�� §§ 286 286 –– výroba a držení předmětu k nedovolené výroba a držení předmětu k nedovolené 

výrobě omamné a psychotropní látky a jedu výrobě omamné a psychotropní látky a jedu 
�� §§ 287 287 –– šíření toxikomániešíření toxikománie
�� §§ 288 288 –– výroba a jiné nakládání s látkami s výroba a jiné nakládání s látkami s 

hormonálním účinkemhormonálním účinkem
�� §§ 289 289 –– společná ustanovení společná ustanovení –– vláda nařízením vláda nařízením 

stanoví, co se rozumí omamnou a psychotropní stanoví, co se rozumí omamnou a psychotropní 
látkou, jedem a seznam rostlin a hub a jaké je látkou, jedem a seznam rostlin a hub a jaké je 
jejich množství větší než maléjejich množství větší než malé







NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKONNÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON
Užívání drogUžívání drog

NENÍ PROTIPRÁVNÍ  NENÍ PROTIPRÁVNÍ  
Držení drogy  pro vlastní potřebuDržení drogy  pro vlastní potřebu

VŽDY PROTIPRÁVNÍVŽDY PROTIPRÁVNÍ
v množství malém v množství malém 

�� §§ 30 odst. 1 písm. j  zák. o přestupcích30 odst. 1 písm. j  zák. o přestupcích
v množství větším než malémv množství větším než malém

�� §§ 284 tr. zák.284 tr. zák.

Pěstování rostlin pro vlastní potřebu
VŽDY PROTIPRÁVNÍ

v množství malém v množství malém 
�� §§ 30 odst. 1 písm. k  zák. o přestupcích30 odst. 1 písm. k  zák. o přestupcích

v množství větším než malémv množství větším než malém
� §§ 285 tr. zák.285 tr. zák.



TRESTNÍ  ZÁKONTRESTNÍ  ZÁKON
Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 
látkamilátkami

�� §§ 283 283 –– kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, 
nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro 
jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, prekursor jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, prekursor 
nebo jed  nebo jed  -- 1 rok až 5 let nebo peněžitý trest1 rok až 5 let nebo peněžitý trest

Výroba a držení předmětu k Výroba a držení předmětu k Výroba a držení předmětu k Výroba a držení předmětu k 

�� §§ 286 286 –– kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří a nebo přechovává kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří a nebo přechovává 
prekursor nebo jiný předmět určený k nedovolené výrobě omamné prekursor nebo jiný předmět určený k nedovolené výrobě omamné 
nebo psychotropní látky, přípravku, který je obsahuje, nebo jedu   nebo psychotropní látky, přípravku, který je obsahuje, nebo jedu   
-- až  let, peněžitý trest zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné až  let, peněžitý trest zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné 
majetkové hodnotymajetkové hodnoty

�� §§ 287 287 –– kdo svádí jíiného ke zneužívání jiné návykové látky než kdo svádí jíiného ke zneužívání jiné návykové látky než 
alkoholunebo ho v tom podporuje a nebo kdo zneužívání takové alkoholunebo ho v tom podporuje a nebo kdo zneužívání takové 
látky jinak podněcuje nebo šíří látky jinak podněcuje nebo šíří –– až 3 roky nebo zákaz činnostiaž 3 roky nebo zákaz činnosti



TRESTNÍ  ZÁKONTRESTNÍ  ZÁKON

Nepřekažení trestného činuNepřekažení trestného činu
�� §§ 367 367 -- kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný 

připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a 
jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s 
jedy a spáchání nebo dokončení takového trestného činu jedy a spáchání nebo dokončení takového trestného činu 
nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři létanepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta

-- překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením 
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může 

-- překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením 
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může 
místo toho učinit oznámení nadřízenémumísto toho učinit oznámení nadřízenému

Ohrožení pod vlivem návykové látkyOhrožení pod vlivem návykové látky
�� §§ 274 274 -- kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, 

který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo 
jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví 
lidí, nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude lidí, nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude 
potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým 
trestem nebo zákazem činnostitrestem nebo zákazem činnosti



NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKONNÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

PRODEJ DROGY A DALŠÍ FORMY JEDNÁNÍPRODEJ DROGY A DALŠÍ FORMY JEDNÁNÍ

JSOU VŽDY TRESTNÉ  JSOU VŽDY TRESTNÉ  

PODLE TRESTNÍHO ZÁKONAPODLE TRESTNÍHO ZÁKONA

K TRESTNÍMU POSTIHU K TRESTNÍMU POSTIHU 
!!   NA MNOŽSTVÍ NEZÁLEŽÍ   !!!!   NA MNOŽSTVÍ NEZÁLEŽÍ   !!


