VYBRANÉ PARAGRAFY ZÁKONA . 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 neoprávn
vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprost edkuje,
prodá nebo jinak jinému opat í nebo pro jiného p echovává omamnou nebo
psychotropní látku, p ípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku,
prekursor nebo jed, bude potrestán odn tím svobody na jeden rok až p t let
nebo pen žitým trestem.

(2) Odn tím svobody na dv léta až deset let nebo propadnutím majetku bude
pachatel potrestán, spáchá-li in uvedený v odstavci 1
a) jako len organizované skupiny,
b) a byl za takový in v posledních t ech letech odsouzen nebo potrestán,
c) ve zna ném rozsahu, nebo
d) ve v tším rozsahu v
mladšímu patnácti let.

i dít ti nebo v množství v tším než malém v

i dít ti

(3) Odn tím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
pachatel potrestán,
a) zp sobí-li inem uvedeným v odstavci 1 t žkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový
prosp ch,

in v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného zna ný

c) spáchá-li takový in ve velkém rozsahu, nebo
d) spáchá-li takový in ve v tším rozsahu v

i dít ti mladšímu patnácti let.

(4) Odn tím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku bude
pachatel potrestán,
a) zp sobí-li inem uvedeným v odstavci 1 t žkou újmu na zdraví nejmén
dvou osob nebo smrt,
b) spáchá-li takový in v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prosp ch
velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový
státech.

in ve spojení s organizovanou skupinou p sobící ve více

(5) P íprava je trestná.

§ 284
ECHOVÁVÁNÍ OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY A JEDU

(1) Kdo neoprávn
pro vlastní pot ebu p echovává v množství v tším než
malém omamnou látku konopí, prysky ici z konopí nebo psychotropní látku
obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou
variantu (THC), bude potrestán odn tím svobody až na jeden rok, zákazem
innosti nebo propadnutím v ci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo neoprávn
pro vlastní pot ebu p echovává jinou omamnou nebo
psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství v tším než
malém, bude potrestán odn tím svobody až na dv léta, zákazem innosti nebo
propadnutím v ci nebo jiné majetkové hodnoty.
(3) Odn tím svobody na šest m síc až p t let nebo pen žitým trestem bude
pachatel potrestán, spáchá-li in uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve v tším
rozsahu.
(4) Odn tím svobody na dv léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li
in uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve zna ném rozsahu.

§ 285
NEDOVOLENÉ P STOVÁNÍ ROSTLIN OBSAHUJÍCÍCH OMAMNOU NEBO
PSYCHOTROPNÍ LÁTKU

(1) Kdo neoprávn
pro vlastní pot ebu p stuje v množství v tším než malém
rostlinu konopí, bude potrestán odn tím svobody až na šest m síc , pen žitým
trestem nebo propadnutím v ci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo neoprávn
pro vlastní pot ebu p stuje v množství v tším než malém
houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou
nebo psychotropní látku, bude potrestán odn tím svobody až na jeden rok,
pen žitým trestem nebo propadnutím v ci nebo jiné majetkové hodnoty.
(3) Odn tím svobody až na t i léta nebo pen žitým trestem bude pachatel
potrestán, spáchá-li in uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve v tším rozsahu.
(4) Odn tím svobody na šest m síc až p t let bude pachatel potrestán,
spáchá-li in uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve zna ném rozsahu.

§ 286
VÝROBA A DRŽENÍ P EDM TU K NEDOVOLENÉ VÝROB
PSYCHOTROPNÍ LÁTKY A JEDU

OMAMNÉ A

(1) Kdo vyrobí, sob nebo jinému opat í anebo p echovává prekursor nebo jiný
edm t ur ený k nedovolené výrob omamné nebo psychotropní látky,
ípravku, který obsahuje omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu, bude
potrestán odn tím svobody až na p t let, pen žitým trestem, zákazem innosti
nebo propadnutím v ci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odn tím svobody na dv léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li in uvedený v odstavci 1 jako len organizované skupiny,
b) spáchá-li takový in ve zna ném rozsahu,
c) spáchá-li takový in ve v tším rozsahu v

i dít ti, nebo

d) získá-li takovým inem pro sebe nebo pro jiného zna ný prosp ch.

§ 287
ŠÍ ENÍ TOXIKOMANIE
(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v
tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podn cuje nebo ší í,
bude potrestán odn tím svobody až na t i léta nebo zákazem innosti.
(2) Odn tím svobody na jeden rok až p t let nebo pen žitým trestem bude
pachatel potrestán, spáchá-li in uvedený v odstavci 1
a) jako len organizované skupiny,
b) v

i dít ti, nebo

c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, ve ejn p ístupnou po íta ovou sítí nebo
jiným obdobn ú inným zp sobem.
(3) Odn tím svobody na dv léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li
in uvedený v odstavci 1 v i dít ti mladšímu patnácti let.

§ 288
VÝROBA A JINÉ NAKLÁDÁNÍ S LÁTKAMI S HORMONÁLNÍM Ú INKEM
ve v tším množství vyrobí, p echovává, doveze, vyveze,
(1) Kdo neoprávn
proveze, nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s anabolickým nebo
jiným hormonálním ú inkem za jiným než lé ebným ú elem, nebo kdo v i
jinému použije metodu spo ívající ve zvyšování p enosu kyslíku v lidském
organismu nebo jinou metodu s dopingovým ú inkem za jiným než lé ebným
elem, bude potrestán odn tím svobody až na jeden rok.
(2) Odn tím svobody na jeden rok až t i léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li in uvedený v odstavci 1 jako len organizované skupiny, nebo
b) spáchá-li takový in ve v tším rozsahu v
malém v i dít ti mladšímu trnácti let.

i dít ti nebo v množství v tším než

(3) Odn tím svobody na dv léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) zp sobí-li inem uvedeným v odstavci 1 t žkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový in v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného zna ný
prosp ch,
c) spáchá-li takový in ve v tším rozsahu v i dít ti mladšímu trnácti let,
d) spáchá-li takový in jako léka nebo jiná zp sobilá zdravotnická osoba.

(4) Odn tím svobody na p t let až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) zp sobí-li inem uvedeným v odstavci 1 t žkou újmu na zdraví nejmén
dvou osob nebo smrt,
b) spáchá-li takový in v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prosp ch
velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový
státech.

in ve spojení s organizovanou skupinou p sobící ve více

§ 289
SPOLE NÉ USTANOVENÍ
(1) Zákon stanoví, co se považuje za omamné látky, psychotropní látky,
ípravky obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursory používané
pro nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních látek.
(2) Vláda na ízením stanoví, co se považuje za jedy ve smyslu § 283, 284 a 286
a jaké je množství v tší než malé u omamných látek, psychotropních látek,
ípravk je obsahujících a jed .
(3) Vláda na ízením stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a
houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 a jaké je
jejich množství v tší než malé ve smyslu § 285.
(4) Vláda na ízením stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným
hormonálním ú inkem a jaké je v tší množství ve smyslu § 288, a co se
považuje za metodu spo ívající ve zvyšování p enosu kyslíku v lidském
organismu a jiné metody s dopingovým ú inkem ve smyslu § 288.

VYBRANÉ PARAGRAFY ZÁKONA

. 200/1990 SB., O P ESTUPCÍCH

ást druhá
Zvláštní ást
§ 30
ESTUPKY NA ÚSEKU OCHRANY P ED ALKOHOLISMEM A JINÝMI
TOXIKOMANIEMI
(1) P estupku se dopustí ten, kdo
a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osob zjevn
ovlivn né alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osob mladší
osmnácti let, osob , o níž lze mít pochybnost, zda spl uje podmínku v ku,
nebo osob , o níž ví, že bude vykonávat zam stnání nebo jinou innost, p i níž
by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
b) neoprávn
prodá, podá nebo jinak umožní druhé osob škodlivé užívání
jiné návykové látky, než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol,
c) se nepodrobí opat ení postihujícímu nadm rné požívání alkoholických
nápoj nebo užívání jiných návykových látek,
d) úmysln vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmysln
destilát bez povolení vyrobený p echovává nebo uvádí do ob hu,

líh nebo

e) úmysln umož uje požívání alkoholických nápoj nebo užívání jiných
návykových látek než látek omamných a psychotropních osob mladší
osmnácti let, ohrožuje-li tím její t lesný nebo mravní vývoj,
f) umožní neoprávn né požívání omamných a psychotropních látek osob
mladší osmnácti let, nejde-li o in p ísn ji trestný,
g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, a koliv ví, že bude
vykonávat zam stnání nebo jinou innost, p i níž by mohl ohrozit zdraví lidí
nebo poškodit majetek,
h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává
innost uvedenou v písmenu g),
ch) ve stavu vylu ujícím zp sobilost, který si p ivodil požitím alkoholického
nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává innost uvedenou v písmenu
g),
i) odep e se podrobit vyšet ení, zda není ovlivn n alkoholem nebo jinou
návykovou látkou, k n muž byl vyzván podle zvláštního právního p edpisu10),

j) neoprávn
p echovává v malém množství pro svoji pot ebu omamnou
nebo psychotropní látku,
k) neoprávn
p stuje pro vlastní pot ebu v malém množství rostlinu
nebo houbu obsahující omamnou nebo psychotropní látku,
l) prodá jednotlivé cigarety nebo neuzav ené jednotkové balení cigaret,
m) kou í na místech zákonem zakázaných,
n) prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové pot eb ve form
potraviná ského výrobku nebo hra ky, a nebo podobný alkoholickému nápoji
ve form hra ky,
o) prodá tabákový výrobek, tabákovou pot ebu nebo alkoholický nápoj v
za ízení nebo na akcích ur ených osobám mladším 18 let,
p) prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osob mladší 18 let
nebo neodep e jejich prodej fyzické osob , o níž lze mít pochybnost, že spl uje
podmínku v ku.
(2) Za p estupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3 000 K ,
za p estupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5 000 K a zákaz innosti
do 1 roku, za p estupek podle odstavce 1 písm. g) až i) pokutu od 25 000 K do
50 000 K a zákaz innosti od 1 do 2 let a za p estupek podle odstavce 1
písm. j) a k) pokutu do 15 000 K .
(3) Sankci za p estupek uvedený v odstavci 1 písm. g) až i) lze snížit pod
stanovenou hranici jen tehdy, že byl prokázán dechovou zkouškou nebo
léka ským vyšet ením obsah alkoholu v krvi v množství pod 0,5 promile a
sou asn nebylo užito žádné jiné návykové látky.

