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Mezinárodní úmluvy a právní rámec ČR

Mezinárodní úmluvy o kontrole drog

Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961

Úmluva o psychotropních drogách z roku 1971

Úmluva proti nedovolenému obchodování s OPL z roku 1988 

rozdělují látky do seznamů podle přísnosti kontroly

Právní rámec nakládání s OPL v ČR:

zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek 
(8 příloh/seznamů)

Nedovolené nakládání s OPL v ČR:

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (trestné činy)

zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (přestupky)

Hlavní deklarované cíle:

Ochrana veřejného zdraví 

a společenského 

blahobytu snížením 

škodlivého užívání 

zakázaných drog a 

usnadnění přístupu k 

těmto drogám pro 

lékařské a vědecké účely.



Nedovolené nakládání s OPL je v ČR 
přísně trestáno

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

§ 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy. Za tento čin hrozí bez přitěžujících okolností trest odnětí svobody 
na 1–5 roků nebo peněžitý trest, s nejtěžšími přitěžujícími okolnostmi odnětí svobody 
v délce 10–18 let.

§ 284 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (pro vlastní potřebu). Za 
tento čin hrozí bez přitěžujících okolností odnětí svobody u konopí až na 1 rok (u 
jiných OPL až na dva roky), zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Za držení drogy ve 
značném rozsahu hrozí trest odnětí svobody v délce 2–8 let.

§ 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní 
látku (pro vlastní potřebu). Za tento čin hrozí bez přitěžujících okolností trest odnětí 
svobody až na 6 měsíců, peněžitý trest nebo propadnutí věci. Za pěstování pro vlastní 
potřebu ve značném rozsahu hrozí odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let.

§ 286 Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní 
látky a jedu. Za tento čin hrozí bez přitěžujících okolností trest odnětí svobody až na 
5 let, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. S přitěžujícími okolnostmi je 
to trest odnětí svobody 2–10 let.

§ 287 Šíření toxikomanie. Za tento čin hrozí bez přitěžujících okolností trest odnětí 
svobody až na 3 roky nebo zákaz činnosti. S přitěžujícími okolnostmi je to až 2–8 let.



Proč „dekriminalizace“?



Prohibice není účinná: globální pohled I.

284 mil. lidí ve věku 15-64 v r. 2020 užívalo drogy (nárůst o 26 % ve 
srovnání s r. 2010) 

38,6 mil. lidí se v r. 2020 potýkalo se závislostí na drogách (27 mil. v r. 
2010)

11,2 mil. lidí užívalo drogy injekčně

polovina žila s VHC

1,4 mil. s HIV

1,2 mil. s VHC a HIV

494 tis. úmrtí spojených s užíváním drog, z nich třetina v důsledku 
předávkování 

světový trh s drogami dosahuje obratu $300 mld. 

UNODC (2022) World Drug Report 2022. Vienna: UNODC.



Prohibice není účinná: globální pohled II.

10,35 mil. lidí celosvětově uvězněno, 20 % z nich pro drogové 

trestné činy

The Global Commision on Drug Policy. (2021). Time to end prohibition. 



Počet zjištěných primárních DTČ podle 
jednotlivých skutkových podstat v l. 2012–2021

Chomynová et al. (2022)



Vývoj počtu osob odsouzených za primární 
DTČ celkem a k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody v l. 2012–2021

Chomynová et al. (2022)



V ČR je celkově vysoký počet 
uvězněných lidí

ČR má 4. nejvyšší míru uvěznění v EU 

178 vězněných osob/100 tis. obyvatel

vyspělé státy EU mají poloviční až třetinové hodnoty



Dopady prohibice a kriminalizace lidí 
užívajících drogy

Stigma and diskriminace

Zvyšuje rizikovost vzorců užívání

Zvyšuje zdravotní dopady (infekční 
onemocnění, předávkování)

Bezpečnostní rizika vyplývající z 
černého trhu (např. korupce, praní 
špinavých peněz)

Omezení přístupu ke službám

Vysoký počet vězněných osob

Vysoké veřejnozdravotní a společenské 
náklady 

Vysoké výdaje na prosazování práva

Bos et al. (2013). Stigma: Advances in Theory
and Research. Basic and Applied Social
Psychology, 35, 1-9.



Dekriminalizace nevede ke zvýšení míry 
užívání drog

11
EMCDDA (2018). Cannabis legislation in Europe: an overview.

Publications Office of the European Union, Luxembourg.



Přísnost prosazování prohibice neodpovídá 
zdravotní a společenské škodlivosti látek



Dopady užívání látek v ČR

Chomynová et al. (2023)



Politika v oblasti závislostí v ČR

Programové prohlášení vlády z ledna 2022

Při řešení problematiky závislostí budeme uplatňovat politiku postavenou 
na vědecky ověřeném a vyváženém konceptu prevence rizik a snižování 
škod, přičemž zajistíme dostatečné financování jak preventivních 
programů, tak i služeb a regulace návykových látek, které bude 
odpovídat míře jejich škodlivosti.

14

Národní strategie 

prevence á snižování 

škod spojených se 

závislostním 

chováním 2019–2027



Přemrštěná kriminalizace případů, které 
nevykazují vysokou společenskou škodlivost

kauza Dušana Dvořáka

kauza Roberta Veverky a 
magazínu Legalizace

kauza rodiny Koláčných

kauza manželů Kordysových

…





Čím se pracovní skupina 
zabývá?



Cíl jednání

Diskuze nad možnostmi legislativních změn směrem ke zmírnění 
trestní represe v oblasti vybraných forem nedovoleného nakládání s 
OPL v ČR aniž by došlo k narušení systému trestního práva v ČR. 

Vybrané formy nedovoleného nakládání: 

kde je trestní represe při posuzování nakládání s OPL pro vlastní potřebu 
nepřiměřeně přísná 

kde brání použití OPL pro legitimní, společensky nikoliv nebezpečné 
použití.



Šíření toxikomanie (§ 287 TZ)

Vzácně aplikované ustanovení.

Vysoká míra právní nejistoty, neposkytuje jasnou představu o tom, jaký typ chování je 
trestný a jaký nikoliv.

Otázka konzistence postupů OČTŘ – nečinnost k jednání, které bylo předmětem 
postihu.

Nabízí široké možnosti intepretace, tzv. „gumový“ paragraf.

§ 287 Šíření toxikomanie

(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo 
zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo 
zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny,

b) vůči dítěti, nebo

c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným 
způsobem.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči 
dítěti mladšímu patnácti let.



Šíření toxikomanie (§ 287 TZ)

Vzácně aplikované ustanovení.

Vysoká míra právní nejistoty, neposkytuje jasnou představu o tom, jaký typ chování je 
trestný a jaký nikoliv.

Otázka konzistence postupů OČTŘ – nečinnost k jednání, které bylo předmětem 
postihu.

Nabízí široké možnosti intepretace, tzv. „gumový“ paragraf.

snaha o sjednocení výkladu 
a aplikační praxe 



„Výroba konopí z konopí“

Otázka pěstování konopí pro vlastní potřebu a jeho další zpracování pro vlastní
potřebu.

Zatímco pěstování konopí pro vlastní potřebu je privilegovaným, mírněji
posuzovaným, trestným činem, jeho zpracování je soudy posuzováno jako trestný čin
„výroby“, kde hrozí pachateli mnohem vyšší tresty, zejména v případě přitěžujících
okolností. 

Nelogičnost: pěstování konopí do 5 rostlin je posuzováno jako přestupek, jejich 
sklizení trestný čin.

posuzování podle mírnějších ustanovení 
TZ, příprava návrhu na úpravu TZ 



Nakládání s OPL v pomáhajícím kontextu

„Protiprávnost“ doporučovaných postupů / příkladů dobré praxe v oblasti 
adiktologie, zdravotní/sociální péče 

Trestnost přechovávání drogy (v okamžiku poskytování služby) brání realizaci harm
reduction intervencí:

aplikační místnosti

testování obsahu drog (tzv. drug-checking)

bezpečné provázení psychedelickou zkušeností

?
provázání s konkrétním právním předpisem upravujícím AM

status AM

spektrum poskytovaných služeb

provoz AM

potřebnost a účel zařízení

zkušenosti ze zahraničí a možnosti konkrétní podoby AM v kontextu ČR



Nakládání s OPL v pomáhajícím kontextu

„Protiprávnost“ doporučovaných postupů / příkladů dobré praxe v oblasti 
adiktologie, zdravotní/sociální péče 

Trestnost přechovávání drogy (v okamžiku poskytování služby) brání realizaci harm
reduction intervencí:

aplikační místnosti

testování obsahu drog (tzv. drug-checking)

bezpečné provázení psychedelickou zkušeností

vyjasňování podoby AM v kontextu ČR (koncept AM)
hledání legislativního řešení (úprava zákona o 
návykových látkách)



Souhrn z diskuzí

Trestání nedovoleného nakládání s drogami 

je součástí celkové trestní politiky ČR a předpisů,

má komplexní mezinárodní rámec, který je potřeba brát v potaz (úmluvy OSN o 
drogách, EU legislativa),

je otázkou nejen trestního zákona, ale především otázkou zákona o návykových 
látkách a dalších zákonů, které upravují, co je považováno za dovolené a 
nedovolené nakládání s drogami, a které stanovují také přestupky v jednotlivých 
oblastech. 

Při snahách o zmírnění trestního postihu i společensky nikoliv nebezpečných forem 
nakládání s drogami je potřeba vzít v úvahu možné dopady, např. na míru páchání 
sekundární trestní činnosti, na kontrolní orgány a orgány vymáhající právo (např. 
přestupky).



Souhrn z diskuzí II.

Míra trestní represe nakládání s OPL je mnohem vyšší než např. u alkoholu, což je v 
rozporu se současnými vědeckými důkazy o škodlivosti jednotlivých návykových 
látek. 

Zařazení jednotlivých OPL do různých režimů nakládání s nimi (přílohy zákona o 
návykových látkách) neodpovídá současným důkazům o jejich léčebném použití 
(např. zařazení psychedelik do skupiny s omezeným léčebným použitím). 

Při snahách o zmírnění trestní represe v oblasti drog je potřeba usilovat o co nejnižší 
míru společenských škod a nejvyšší míru společenského blahobytu (tzv. U křivka).

upraveno NMS podle Transform Drug Policy Foundation, 
(2013); Alice Rap (2014); Anderson a kol. (2017); Global
commission on drug policy (2018)



Děkuji za pozornost!

cernikova.tereza@vlada.cz
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