Drogová problematika z pohledu trestního zákona.
Od 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník a nařízení vlády týkající se bližšího
vymezení druhů a množství omamných a psychotropních látek (OPL) pro potřeby nového
trestního zákoníku. Došlo tak ke změnám v oblasti posuzování trestní odpovědnosti za
nedovolené nakládání s OPL, tedy v oblasti tzv. drogových trestných činů.
Neoprávněné přechovávání drog pro vlastní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy a
to v malém množství podle zákona o přestupcích, v množství větším než malém podle
trestního zákoníku. Subjekty, které jsou oprávněny drogy přechovávat, definuje zákon (patří
sem např. zdravotnická zařízení, lékárny, laboratoře, apod.). Pokud tedy drogy přechovává
uživatel drog nebo závislý, jedná se vždy o protiprávní jednání.
Za neoprávněné přechovávání malého množství jakékoliv drogy pro vlastní
potřebu může být v přestupkovém řízení uložena pokuta až do výše 15 000 Kč.
Za neoprávněné přechovávání konopných drog pro vlastní potřebu v množství větším
než malém může být uložen trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Za neoprávněné přechovávání jiné omamné nebo psychotropní látky než konopné
v množství větším než malém hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Neoprávněné pěstování rostlin nebo hub obsahující drogy pro vlastní potřebu je
nezákonné a postižitelné vždy. V malém množství podle zákona o přestupcích; v množství
větším než malém podle trestního zákoníku.
Za neoprávněné pěstování rostlin nebo hub obsahujících drogy pro vlastní potřebu
v malém množství může být v přestupkovém řízení uložena pokuta až do výše 15 000 Kč.
Za neoprávněné pěstování rostliny konopí pro vlastní potřebu v množství větším než
malém může být uložen trest odnětí svobody až na šest měsíců, peněžitý trest nebo propadnutí
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Dělení drog na konopné drogy a jiné drogy, eventuálně rostliny konopí a jiné rostliny a
houby obsahující drogy, zákon používá pouze v případě přechovávání a pěstování pro vlastní
potřebu v množství větším než malém. Jakékoliv další způsoby nedovoleného nakládání
(např. prodej, dovoz, vývoz) jsou trestány stejně bez ohledu na typ drogy.
Co se považuje za „množství větší než malé“ stanovila vláda svým nařízením. Co se
považuje za rostliny a houby obsahující drogy v souvislosti s pěstováním pro vlastní potřebu
stanovila taktéž vláda nařízením. Vládní nařízení jsou stejně jako trestní zákoník závazná pro
každého bez výjimky, tedy i pro orgány činné v trestním řízení, včetně soudů.

VYBRANÉ PARAGRAFY ZÁKONA Č. 40/2009 Sb. TRESTNÍHO ZÁKONÍKU
VZTAHUJÍCÍCH SE K NEDOVOLENÉMU NAKLÁDÁNÍ S OPL
§ 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s
jedy
(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo
jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek
obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím
svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,

b) ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán,
c) ve značném rozsahu, nebo
d) ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu
patnácti let.
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
c) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, nebo
d) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo
smrt,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
(5) Příprava je trestná.
§ 284 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém
omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli
tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty.
(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní
látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.
§ 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu
konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu
nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci
nebo jiné majetkové hodnoty.
(3) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.
§ 286 Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a
jedu

(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor nebo jiný předmět
určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku, který obsahuje
omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let,
peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu,
c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
§ 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.
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Co všechno je v jedné cigaretě?
Každý kuřák ví, že cigarety obsahují nikotin. Právě tato látka způsobuje, že kuřák opakovaně
cigaretu chce a potřebuje - nikotin způsobuje závislost. Každý kuřák také ví, že při hoření
vznikají karcinogenní látky - tedy ty, které způsobují rakovinu. Ani nikotin, ani karcinogeny
přitom nejsou kompletně zachycovány cigaretovým filtrem, jak si mnozí myslí.
V každé cigaretě bylo dosud zjištěno na 4000 látek, které se podílejí na škodlivosti kouření.
Některé pocházejí přímo z tabáku, jiné pak z přísad, které cigarety ochucují nebo dodávají
tabáku či kouři potřebné vlastnosti. Těchto látek je celkově asi 700, počet se liší podle druhu
cigarety. Do některých cigaret je jich přidáno až 600. Jsou dodávány proto, aby tabák
nevysychal, aby plynule hořel, aby byl cigaretový kouř hezky táhlý. Přesně tyto látky a látky
vznikající spalováním ovlivňují lidské zdraví. Jak?
Oxid uhelnatý - jedovatý bezbarvý plyn bez chuti a zápachu znemožňuje přenos kyslíku z
plic do tkání a vyvolává tkáňové dušení.
Oxid dusičitý - dráždí sliznice a je nebezpečný zejména pro děti a astmatiky. Chronická
otrava oxidem dusičitým může být příčinou častější a větší kazivosti zubů, zánětů spojivek,
zejména však způsobuje vyšší výskyt respiračních onemocnění.
Formaldehyd - bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, velmi silný dezinfekční a sterilizační
prostředek, který vyvolává astma a záněty kůže a způsobuje zánět průdušek.
Akrolein - dráždí sliznice nosu, dýchacích orgánů, oči, kůži a podobně. Ve vyšších
koncentracích funguje jako slzný plyn.
Kyanovodík - jeden z nejrychleji působících a nejprudších jedů, používaný za druhé světové
války k usmrcování vězňů v plynových komorách. Nesl označení Cyklon B.
Nitrosaminy - kuřák, který vykouří krabičku denně, jich inhaluje přibližně sedmnáctinásobek
v porovnání s běžným příjmem v potravě. Spolehlivě vyvolávají plicní karcinomy.

Polycyklické aromatické uhlovodíky - ohrožují zdravý vývoj plodu.
Benzopyren - jedna z nejzáludnějších organických látek obsažených v cigaretovém kouři,
způsobuje mutace v DNA, které mohou být příčinou vzniku zhoubných nádorů.
Sloučeniny niklu - prokázané karcinogeny.
Kadmium - porušuje metabolismus vápníku a způsobuje tvorbu ledvinových kamenů.
Polonium - radioaktivní.
Dehet - viditelný cigaretový kouř, zanáší plicní sklípky černým lepkavým materiálem, silný
kuřák vdechne za rok půl až tři čtvrtě kila dehtu.

