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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na status konopí v české právní úpravě a na 

moţnost jeho legalizace. V první části práce jsou definovány základní pojmy této 

problematiky, se kterými práce dále pracuje. Druhá část představuje podrobný 

rozbor právní úpravy konopí v ČR. Ta poskytuje i nahlédnutí do mezinárodního 

práva a práva Evropské unie. Následující část představuje exkurs do vybraných 

zahraničních právních úprav. Závěrečná část práce zahrnuje úvahy nad moţností 

a potřebností legalizace v ČR, ale také nad jejími dopady na společnost. Nedílnou 

součástí práce je i návrh autora de lege ferenda. 

Klíčová slova 

Legalizace, konopí, marihuana, vstupní droga, lék, černý trh, protidrogová 

politika, represe. 

Abstract 

The thesis is focused on the status of cannabis in Czech legislation and the 

possibility of its legalization. The first part defines the basic concepts of the issue, 

which the thesis later works with. The second part presents a detailed analysis of 

legislation of cannabis in the country. It also provides insight into international 

law and European Union law. The following section presents an excursion into 

selected foreign legislatures. The final part includes a debate regarding the 

possibility and desirability of legalization in the Czech Republic and  also about 

its impact on society. An integral part of the work is the author's proposal de lege 

ferenda. 

Key words 

Legalization, cannabis, marijuana, gateway drug, medicament, black market, drug 

policy, repression. 
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Úvod 

Rostliny rodu konopí (Cannabis sativa, Cannabis indica a Cannabis ruderalis) 

byly dříve hojně vyuţívány k léčebným i průmyslovým účelům. Později se tyto 

rostliny, obsahující účinné psychotropní látky, začaly zneuţívat ve formě 

marihuany a docházelo, a stále i dochází, k jejich šlechtění pro co nejvyšší obsah 

těchto účinných látek. Na tuto situaci reagovala i právní úprava, která učinila 

nakládání s konopím o vyšším obsahu těchto látek nezákonným.  V současné době 

je společnost rozdělena do dvou skupin, jedni ho povaţují za tzv. vstupní drogu, ti 

druzí na něj hledí jako na lék či zábavu a chtějí jeho legalizaci.  

Hlavním cílem této diplomové práce je zodpovězení otázek potřeby 

protiprávnosti uţívání a drţení konopí, ale také moţností a případnými důsledky 

legalizace konopí v České republice, to vše v souvislosti s aktuálním stavem 

legislativy i společenskými okolnostmi. Řada států po celém světě uţívání 

a drţení konopí legalizovala, a proto se přímo nabízí, abychom si tyto otázky 

zodpověděli a zjistili, jaké problémy a jaké následky by byly spojeny s legalizací 

u nás. To byl také důvod, proč jsem si toto téma zvolil. Aktuálnost tohoto tématu 

dokládají události z nedávné doby v podobě zátahů Policie ČR na specializované 

obchody s výrobky pro pěstování konopí
1
 a skutečnost, ţe Nejvyšší soud ČR za 

poslední rok vydal hned několik stanovisek trestního kolegia a desítky rozhodnutí 

k této problematice.  

V úvodu práce rozeberu teoretickou část problematiky konopí a vymezím 

základní pojmy, které jsou důleţité pro pochopení celého tématu. Dále nastíním 

nejzásadnější argumenty pro a proti uţívání konopí a zodpovím otázky, zda je 

důvodné na něj nahlíţet jako na vstupní drogu a jaký význam má pro medicínu. 

Zabývat se budu i rozsahem a riziky uţívání marihuany jako drogy v České 

republice, jejím podílem na celkové spotřebě drog a eventuální potřebě 

kategorizace drog podle nebezpečnosti. 

                                                 
1
 Tzv. growshopy 

2
 Delta-9-trans-tetrahydrocannabinol. 
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Těţištěm této práce bude její druhá část, která se bude věnovat právní 

úpravě dané problematiky. Nejdůleţitější bude samozřejmě rozbor aktuální právní 

úpravy, která je po zrušení tzv. drogové vyhlášky o to zajímavější, ale 

nezapomenu shrnout i úpravu historickou. Samozřejmou součástí bude i vliv 

mezinárodního práva a práva Evropské unie, které má na náš právní řád nemalý 

dopad. S tím souvisí i rozhodovací praxe soudů, z níţ rozeberu ta nejdůleţitější 

a nejzajímavější rozhodnutí. 

Posuzování české právní úpravy by nemělo velký smysl, pokud by ji 

nebylo s čím porovnat. Z tohoto důvodu se zaměřím i na právní úpravy vybraných 

států, především těch evropských, a porovnám je s českou právní úpravou. Také 

se zamyslím nad tím, kde je zahraniční právní úprava napřed, a naopak.  

Na základě získaných znalostí a vědomostí zhodnotím aktuálnost stávající 

právní úpravy a její nedostatky. Dále se zamyslím, zda by byla legalizace moţná 

i v České republice, jaké právní problémy a jaké procesy by s ní byly spojeny 

a hlavně jaké následky by s sebou přinesla. V neposlední řadě zhodnotím, jestli by 

měla spíše pozitivní nebo negativní vliv. 

Pro co nejlepší a nejobjektivnější náhled na danou problematiku zařadím 

jako součást mé práce také vyhodnocení názoru společnosti, který jsem získal 

pomocí vypracovaného dotazníku a jeho výsledky vyuţiji při zpracování práce. 

Mezi další metody zpracování této práce patří analýza, dedukce a komparace. 

V závěru práce se také pokusím o návrh právní úpravy, která by dle mého názoru 

byla lepší neţ ta současná.  
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1 Teoretická východiska – co je konopí 

1.1 Základní pojmy a historie konopí 

V základním pohledu musíme rozeznávat rozdíl mezi pojmy konopí a marihuana. 

Zatímco jako konopí je označována samotná rostlina, marihuanou pak rozumíme 

pouze její sušené květy, které jsou zdrojem aktivních látek, především pak 

tetrahydrocannabinol (dále také „THC“)
2
. Nicméně pro zjednodušení nebudu ve 

své práci toto rozdělení striktně dodrţovat a budu pouţívat pojem konopí jako 

nadřazený oběma výše jmenovaným tak, jak to dělá i většina autorů citovaných 

pramenů.  

 Rostliny rodu konopí jsou jednoleté dvoudomé byliny, které systematicky 

řadíme do čeledi konopovitých (Cannabaceae). V našich oblastech rozeznáváme 

tři druhy konopí, a to konopí seté (Cannabis Sativa), konopí indické (Cannabis 

Indica) a konopí rumištní (Cannabis Ruderalis). Poslední jmenované se u nás 

vyskytuje velice vzácně. Pro tuto práci bude mít proto zásadní význam především 

konopí seté, konopí indické a různé hybridy mezi nimi. Drtivá většina odrůd 

konopí, které jsou v dnešní době pěstovány k nezemědělským účelům, jsou totiţ 

výsledkem kříţení konopí setého a indického, ve snaze naleznout odrůdu s co 

nejoptimálnějším obsahem účinných látek. 

 Konopí a konopné drogy patří k nejstarším uţívaným látkám slouţícím 

k vyvolání změněných stavů vědomí, ale současně i k léčebným účelům. Počátek 

jeho uţívání nelze přesně stanovit, ale můţeme říci, ţe historie uţívání konopných 

drog je stejně dlouhá jako historie uţívání halucinogenních drog samotná. Obecně 

se traduje, ţe je konopí jednou z nejstarších zemědělských plodin vůbec. Nejstarší 

důkazy o jeho pouţívání pocházejí z Číny z období před zhruba šesti a půl tisíci 

lety
3

. Z počátku se pouţívalo hlavně na vlákno a semena, ale vzhledem 

                                                 
2
 Delta-9-trans-tetrahydrocannabinol. 

3
 DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3. vyd. Praha: Maťa, 2010, s. 16. 
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k důkazům o pouţívání konopí při různých šamanských rituálech lze dovozovat, 

ţe i jeho psychotropní účinky byly objeveny velice brzy.
4
 

 Problematika konopí a konopných drog se začala celosvětově řešit na 

začátku 20. století. Na druhou stranu se v tomto období také pro konopí rozmohlo 

označení panacea, neboli všelék, jelikoţ z něj byla vyráběna téměř polovina všech 

dostupných léčiv.  

 V roce 1915 se Utah stal prvním státem USA, který legislativně zakázal 

prodej a drţení marihuany, o čtyři roky později se k němu přidal i Texas. 

V Evropě byly prvními státy, které zařadily konopí mezi zakázané látky, Řecko 

a Velká Británie. V této době byl strach z konopí na takové úrovni, ţe bylo ve 

většině vyspělých států zařazeno mezi nejtěţší drogy a bylo zakázáno jeho 

pěstování a vyuţívání nejen pro hospodářské, ale i farmaceutické účely. Postupné 

uvolňování nastává aţ v devadesátých letech dvacátého století, kdy se začíná 

projevovat (aţ na výjimky) celosvětový pozitivní postoj k postupné legalizaci 

konopí. Nejen ţe je v Evropě opět povolováno hospodářské pěstování konopí, ale 

v Nizozemsku a Německu bylo dokonce dekriminalizováno drţení malého 

mnoţství konopí pro rekreační účely. Zatímco přelom tisíciletí byl spíše ve 

znamení legalizace drţení konopí pro vlastní potřebu, Česká republika šla 

opačným směrem, kdy byla přijata právní úprava, která umoţňovala stíhání 

kaţdého, kdo drţí ilegální drogu, tedy i marihuanu.
 5

 

1.2 Využití konopí 

1.2.1. Využívání konopí v historii 

Jak jiţ bylo zmíněno, konopí je jednou z nejstarších pěstovaných plodin vůbec. 

Důkazy o jeho dávném pěstování pocházejí i z evropských zemí jako je Německo, 

Rakousko nebo Švýcarsko. Jiţ velmi brzy byl objeven potenciál vláken stonku 

                                                 
4
 MIOVSKÝ, Michal. Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium. 1. vyd. Praha: Grada, 

2008, s. 21. 
5
 MIOVSKÝ, 2008, op. cit., s. 45-56. 
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této rostliny, ze kterých byly jiţ tři tisíce let před naším letopočtem vyráběny 

provazy, jak také dosvědčuje nález z Turkestánu. Vlákna konopí se vyuţívala i na 

výrobu oděvů, kterými jsou známí např. Thrákové. Ti však plody konopí 

pouţívali také při šamanských rituálech k vyvolání transu. Také semena byla 

našimi předky vyuţívána jiţ od počátku, kdy byla důleţitým zdrojem bílkovin 

a oleje, který se pouţíval například v lampách ke svícení. Díky jeho 

psychotropním účinkům bylo konopí přísadou různých lektvarů a elixírů, ale také 

bylo povaţováno za afrodiziakum. Konopí pouţívaly v podstatě všechny 

starověké vyspělé kultury včetně Egypťanů, Peršanů i starých Číňanů.
6
  

 Zajímavostí je, ţe i nejstarší dochovaný papír na světě, který pochází 

z Číny z období mezi 1. a 2. stoletím před naším letopočtem, byl vyroben 

z konopí.
7
 

 Konopí bylo významnou textilní plodinou i v modernějších dějinách, 

konkrétně v období od 17. do 18. století, kdy bylo jeho pěstování podporováno, 

kdyţ britská vláda vyţadovala jeho pěstování ve svých koloniích pro potřeby 

námořnictva. V roce 1762 byli ve státě Virginia dokonce sankcionováni farmáři, 

kteří konopí nepěstovali. V této době bylo konopí v Severní Americe pěstováno 

na rozsáhlých plochách, ovšem zájem o něj jako o drogu příliš nebyl. To vše se 

změnilo aţ v souvislosti s prohibicí alkoholu na začátku dvacátého století, kdy 

bylo konopí vnímáno nejen jako cenná hospodářská plodina, ale ve společnosti se 

začalo vyuţívat i jako levná náhraţka alkoholu. S rozmachem konopných drog 

přišel i počátek války proti nim, na jejímţ počátku stál šéf amerického Úřadu pro 

narkotika Harry J. Anslinger, kterému se podařilo prosadit zákaz této lehké drogy 

v osmačtyřiceti státech USA. V Evropě se konopí jako droga začalo zneuţívat na 

přelomu osmnáctého a devatenáctého století při taţení Napoleona do Egypta, kdy 

                                                 
6
 VALÍČEK, Pavel a kol. Rostlinné omamné drogy. 1. vyd. Benešov: START, 2000, s. 57. 

7
 KUBÁNEK, Vladimír. Konopí a mák: (pěstování, výrobky, legislativa). 2. vyd. Brno: Tribun EU, 

2009, s. 81. 
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ho Napoleonovi vojáci uţívali v podobě hašiše a musel být vydán přísný zákaz 

jeho uţívání.
8
  

1.2.2. Využití konopí v moderní době 

Mohlo by se zdát, ţe legální pěstování konopí můţe být pouţito jako zástěrka pro 

pěstování nelegálního konopí společně s tím legálním (technickým). Reálně to 

s sebou však přináší mnohé potíţe, jelikoţ pyl z technického konopí dokáţe 

opylovat i rostliny konopí v okolí minimálně 500 metrů (při silném větru dokonce 

aţ 2 kilometry). Opylováním se konopí obsah psychoaktivních látek v něm 

obsaţených značně sniţuje, tudíţ by nelegální konopí jako droga bylo silně 

znehodnoceno. Navíc Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem 

v Brně pod záštitou Ministerstva zemědělství pravidelně kontroluje přibliţně 

třetinu legálně osázených ploch, jak ukládají unijní předpisy.
9
 

 Legálně je v České republice moţné pěstovat konopí s obsahem THC do 

0,3 %. Zákon o návykových látkách totiţ zakazuje pěstování pouze druhů s vyšší 

koncentrací látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů neţ je tato hranice. Legislativa 

Evropské unie povoluje pěstování 44 konkrétních odrůd, které mají nízký obsah 

THC
10

. Hranice pro dotace Evropské unie je pak nastavena na hranici 0,2 % 

účinných látek.
11

 

 V České republice byly v poslední době nejčastěji pěstovanými odrůdami 

konopí jako technické plodiny Beniko B a  Bialobrzeskie (ta nahradila od roku 

2005 odrůdu Juso 11), u nichţ se obsah THC pohybuje v rozmezí od 0,01 do 

0,05 %, tedy hluboko pod hranicí 0,3 %. V současné době jsou ve Státní odrůdové 

knize České republiky ke dni 15. 6. 2014 zapsány odrůdy Antal, Bialobrzeskie 

a Monoica
12

. Vypěstované technické konopí se u nás zpracovává především na 

                                                 
8
 VALÍČEK, 2000, op. cit., s. 57-58. 

9
 KUBÁNEK, 2009, op. cit., s. 50. 

10
 Nařízení Komise (ES) č. 436/2005. 

11
 KUBÁNEK, 2009, op. cit., s. 57. 

12
 Státní odrůdová kniha České republiky [online]. 
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konopné vlákno, konopné pazdeří a konopný prach
13

. V roce 2008 se u nás 

pěstovalo technické konopí na ploše přibliţně 160 hektarů. V roce 2014 pak byla 

Generálnímu ředitelství cel ohlášena osetá plocha konopím o rozloze 212,63 

hektarů
14

. Zdá se tedy, ţe velikost plochy, na které je konopí pěstováno, mírně 

roste, ovšem tento nárůst není nijak dramatický, kdyţ vezmeme v potaz, ţe 

v období po druhé světové válce to bylo 10 000 hektarů. To představuje plochu, 

na které se dnes pěstuje konopí v rámci celé Evropské unie a to především ve 

Francii, Velké Británii a Nizozemsku
15

. Důvodem jsou nejspíše předsudky 

a nedostatek zpracovatelských kapacit. Skutečnost, ţe naše vlastní produkce je 

silně nedostatečná, dokládá i fakt, ţe dováţíme přibliţně 10 000 tun konopného 

vlákna ročně. Pěstování konopí je přitom státem finančně podporováno, a to aţ 

několika tisíci korun za hektar osázené plochy.
16

 

Z konopí lze vyrobit nejen papír, tkaninu, olej či brikety, ale například 

i bioethanol, methan, plast a dokáţe nahradit většinu výrobků z ropy
17

. „Konopná 

vlákna mají jedny z nejlepších mechanických vlastností ze všech přírodních 

vláken. Používají se hlavně jako izolační materiál a jako biokompozity 

v automobilovém průmyslu.“
18

 V devadesátých letech dvacátého století se konopí 

vyuţívalo především k výrobě konopné buničiny a papíru. Ovšem její vysoká 

cena (přibliţně pětkrát vyšší neţ buničina ze dřeva) zapříčinila omezení jejího 

vyuţití. Nyní se konopná buničina pouţívá k výrobě technických filtrů, bankovek, 

papíru na bible a především cigaretových papírků. Konopné pazdeří vzniká jako 

vedlejší produkt při výrobě konopných vláken, a to dokonce ve skoro 

dvojnásobném mnoţství. Vyuţívá se především pro hospodářské účely jako 

podestýlka pod zvířata, dále také ve stavebnictví, k výrobě konopných dřevotřísek 

či k získávání tepla a elektrické energie. Konopná semena jsou cenným zdrojem 

                                                 
13

 CARUS, Michael a kol. Průmyslové vyuţití konopí. In: BĚHAL, Lukáš. Konopí: 

Znovuobjevený potenciál. Praha: Ing. Lukáš Běhal, 2014, s.  45. 
14

 Ministerstvo zemědělství ČR 
15

 CARUS, 2014, op. cit., s.  45. 
16

 KUBÁNEK, 2009, op. cit., s. 58-59. 
17

 KUBÁNEK, 2009, op. cit., s. 65, 71. 
18

 CARUS, 2014, op. cit., s.  45. 
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vitamínů a minerálů, obsahují vyváţené a snadno stravitelné proteiny a také 

obsahují aţ 90 % podíl nenasycených mastných kyselin, čímţ se řadí mezi velice 

kvalitní potraviny. Opracovaná semena se tedy vyuţívají jako potravina pro lidi 

(ve formě oleje a loupaných semen) a neopracovaná jako krmivo pro zvířata. Ani 

spotřebu semen nestačíme pokrýt vlastní produkcí a zhruba polovina se jich k nám 

dováţí z Číny.
19

 

V roce 2014 byly průměrné výnosy z konopí pěstovaného v České 

republice 0,8 t/ha konopných semen, 1,8 t/ha vlákna a 10 t/ha stonku
20

.   

1.3 Marihuana jako droga 

1.3.1 Účinné látky 

Konopí je jediná rostlina na světě, která obsahuje láky nazývané cannabinoidy 

(dále také „kanabinoidy“). Některé dokáţí působit na psychiku a způsobovat 

změny stavu vědomí člověka.
 21

 Tento stav se nazývá „high“, coţ by se dalo volně 

přeloţit jako „být na vrcholu“. Právě tyto účinky konopí vyvolávají ve společnosti 

obavy a rozdělují společnost na jeho příznivce a odpůrce. 

 Konopí obsahuje více neţ osmdesát kanabinoidů
22

, které se nacházejí 

především v pryskyřici. V následující části rozeberu čtyři nejvýznamnější. 

Nejznámějším je THC, tato aktivní látka byla poprvé izolována a zkoumána 

v polovině minulého století a právě THC je hlavní psychoaktivní látkou 

obsaţenou v konopí. Nejsilnější odrůdy konopí mohou v ideálních podmínkách 

(pěstování pod umělým osvětlením nebo v subtropických oblastech – ideálním 

místem je například stát USA Kalifornie) dosahovat hodnoty aţ 30 % THC
23

. 

                                                 
19

 CARUS, 2014, op. cit., s.  45-49. 
20

 Na dotaz: Ministerstvo zemědělství ČR. 
21

 DUPAL, 2010, op. cit., s. 20. 
22

BLAKEY, Scott; MARKS, Howard. Představení CBD Crew. In: BĚHAL, Lukáš. Konopí: 

Znovuobjevený potenciál. Praha: Ing. Lukáš Běhal, 2014, s.  115. 
23

 KRÁSA, Jindřich. Pravda o léčivém konopí – 1. díl. Soft Secret [online]. 2012, 4. publikováno 

7. 9. 2012 [cit. 17. 3. 2015]. 
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Právě THC způsobuje změny psychického stavu odhadem ze 70 aţ 100 %.
24

 

Tento fakt by mohl vést člověka k závěru, ţe by pěstování technického konopí 

s minimálním obsahem THC bylo šalamounským řešením, jak „vyrábět“ legální 

léčebné konopí a ne drogu. Není to ovšem aţ tak jednoduché. Odrůdy s nízkým 

obsahem THC totiţ v drtivé většině obsahují i několikanásobně niţší obsah 

dalších cannabinoidů, navíc se v medicíně vyuţívají i psychoaktivní účinky. 

 Druhým nejvýznamnějším kanabinoidem je Cannabidiol, neboli CBD. 

Ten ovšem nemá psychoaktivní účinky, i kdyţ projevuje určité sedativní, 

analgetické a antibiotické vlastnosti. CBD je bioprekurzorem THC a působí proti 

jeho povzbudivým účinkům.
25

 Odrůdy konopí s vysokým obsahem CBD tedy 

nejsou příliš vyuţívané v drogové oblasti, ovšem v té léčebné je tomu naopak. 

Tomuto faktu se přizpůsobili i někteří šlechtitelé a začali produkovat odrůdy 

s vysokým obsahem CBD pro zákazníky, kteří pěstují konopí právě pro léčebné 

účely
26

. 

 Cannabinol, neboli CBN, vzniká oxidací THC a není tedy produktem 

samotné rostliny. K této oxidaci dochází například při špatném skladování nebo 

při tzv. školení
27

. Není to ovšem ţádoucí reakce, jelikoţ nezpůsobuje jiţ dříve 

zmíněné uvolnění (high), ale naopak pocity zdrogování (stoned), vnitřní 

rozpolcenosti a závratě. Cannabichromen (CBC) se oproti předchozím 

kanabinoidům nachází v konopí v mnohem menších koncentracích a je zatím 

velice málo vědecky prozkoumán. Nicméně je patrné, ţe CBC má synergické 

účinky s THC, coţ znamená, ţe umocňuje jeho působení.
28

 

                                                 
24

 DUPAL, 2010, op. cit., s. 20-21. 
25

 DUPAL, 2010, op. cit., s. 21-22. 
26

 BLAKEY, MARKS, 2014, op. cit., s.  116. 
27

 Metody zpracování květů konopí, při nichţ se pěstitelé snaţí o výrobu co moţná 

nejkvalitnějšího materiálu s ideálním poměrem účinných látek a dobrou chutí při kouření. 
28

 DUPAL, 2010, op. cit., s. 22-23. 
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1.3.2 Aplikace drogy 

Jako droga se dají z konopí vyuţít pouze květy a okvětní lístky
29

, které jsou 

pokryty pryskyřicí. Právě květy a pryskyřice totiţ obsahují téměř veškeré 

psychotropní látky. U nás, stejně jako ve zbytku Evropy či USA
30

, se pro usušené 

květy konopí vţil název marihuana. Sušení konopí je jedna z nejdůleţitějších fází, 

protoţe při něm probíhají procesy, při kterých se některé nepsychoaktivní látky 

přeměňují na psychoaktivní látky. Aţ samotné sušení květů konopí se tedy dá 

povaţovat za výrobu drogy, coţ potvrzuje i výklad Nejvyššího soudu ČR. 

Marihuana se aplikuje nejčastěji kouřením, a to v podobě marihuanových 

cigaret, tzv. jointů (z angl. joint – společný). Tento název byl odvozen ze 

skutečnosti, ţe kouření marihuany je většinou kolektivní záleţitostí a uţivatelé se 

společně dělí o jeden joint. Obdobou je marihuanový doutník neboli tzv. blunt, 

kde se cigaretový papírek nahradí papírkem doutníkovým. Ke stejnému účelu jsou 

často vyuţívány i dřevěné či skleněné fajfky a dýmky. Některé obchodní 

společnosti se dokonce zaměřují pouze na výrobu skleněných vodních dýmek na 

marihuanu, těm se pak říká bong. Výše zmíněné psychoaktivní části rostliny se 

mohou vyuţít i k výrobě hašiše. Ten se získává separací pryskyřice, kdy 

výsledkem je právě pryskyřice v téměř čisté formě, která se pak lisuje a uţívá se 

většinou také kouřením. Metod k výrobě hašiše je opravdu mnoho, nejčastějším 

způsobem je vymlácení pryskyřice přes síto, ale lze ho získat například i za 

pomoci ledu. Hašiš se získává většinou buď z okvětních listů, nebo z méně 

kvalitní marihuany.
31

  

Jelikoţ je THC rozpustné v alkoholu a tucích, dává to prostor i pro 

perorální uţívání. Běţná je domácí výroba konopného másla či nakládání 

marihuany do „tvrdého“ alkoholu. Často se můţeme setkat i s tím, ţe někteří 

uţivatelé přidávají marihuanu do jídla. U nás je takovou nejznámější 

                                                 
29

 V Indii okvětní listy nazývají Bhang a samotné květy pak Ganja. U nás se pojem ganja pouţívá 

jako slangový výraz pro marihuanu obecně. 
30

 VALÍČEK, 2000, op. cit., s. 64-65. 
31

 DUPAL, 2010, op. cit., s. 120. 
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„pochutinou“ marihuanová bábovka či perník. U této aplikace drogy však hrozí 

jedno veliké nebezpečí. Vzhledem k faktu, ţe marihuana přijatá perorálně začíná 

působit aţ s několikanásobným zpoţděním a má delší účinek oproti kouření, hrozí 

často předávkování. Takovýto stav sám o sobě sice ţivotu nebezpečný není, můţe 

ovšem vyvolat deprese a jiné nepříjemné změny stavu vědomí, které mohou vést 

aţ k halucinacím. V takovémto stavu člověk nemusí být schopen ovládat své 

jednání. Myslím si, ţe právě to můţe pro člověka případně i jeho okolí znamenat 

značné nebezpečí. 

Způsob aplikace marihuany byl také jednou z otázek v mém dotazníkovém 

šetření. Zde se vyslovilo téměř 84 % respondentů, kteří uţívají nebo alespoň 

někdy uţili marihuanu, přičemţ to bylo právě formou kouření. Pro zdraví šetrnější 

vaporizací pak konopí aplikovala jen necelá 3 % dotázaných. Mezi další 

nejčastější způsoby patří uţívání ve formě mastí a tinktur (52 %) a přidáváním do 

jídla (29 %). Doplňuji, ţe respondenti mohli uvést více moţností zároveň. 

1.3.3 Intoxikace marihuanou 

Z lékařského hlediska je stav intoxikace řazen mezi duševní poruchy, v našem 

případě je to konkrétně duševní porucha způsobená uţíváním konopných drog 

(kódové označení – skupina F12). Při intoxikaci marihuanou „jsou přítomny 

poruchy chování nebo vnímání, přičemž se vyskytuje alespoň jeden z následujících 

znaků: euforie a dezinhibice, úzkost nebo agitovanost, podezíravost nebo 

paranoidní představy, zpomalení času (pocit, že čas plyne velmi pomalu a/nebo 

osoba prožívá rychlý tok myšlenek), zhoršený úsudek, zhoršená pozornost, 

prodloužený reakční čas, sluchové, zrakové nebo hmatové iluze, halucinace se 

zachovanou orientací, depersonalizace, derealizace, narušení osobních 

zkušeností. Musí být přítomen alespoň jeden z následujících znaků: zvýšená chuť 

k jídlu, suchost v ústech, zarudlé spojivky, tachykardie.“
32

 

                                                 
32

 MIOVSKÝ, 2008, op. cit., s. 219. 
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 Marihuana můţe na kaţdého působit odlišným způsobem. Závisí to nejen 

na druhu marihuany, mnoţství účinných látek v něm obsaţených či způsobu 

aplikace, ale také na fyzickém a psychickém stavu a typu člověka. Ta samá 

marihuana můţe v jednom člověku vyvolat stavy nekontrolovatelného smíchu, ve 

druhém depresi a ve třetím například chuť k jídlu nebo spánek. Hodně záleţí také 

na toleranci člověka vůči droze, která úzce souvisí s tím, jak často ji konkrétní 

člověk uţívá. 

1.4 Konopí jako lék 

1.4.1 Léčivé účinky 

O tom, ţe konopí můţe slouţit nejen jako droga, ale také jako lék, snad dnes jiţ 

není pochyb. Konopí obsahuje několik desítek fyziologicky aktivních látek, které 

pomáhají při léčbě méně váţných, ale stejně tak i závaţných onemocnění
33

. 

K nejrůznějším léčebným účelům se pouţívá jiţ tisíce let a nejinak tomu bylo 

i v poslední době. Jak jiţ bylo zmíněno, na počátku 20. století konopí patřilo mezi 

nejvyuţívanější rostliny pro léčebné účely vůbec. S přibývajícím časem a měnící 

se legislativou se jeho vyuţití v této oblasti značně sníţilo. Coţ je veliká škoda 

s ohledem na to, ţe za posledních několik desítek let byly prokázány pozitivní 

účinky na mnohá těţce léčitelná či neléčitelná onemocnění, a to jeho léčebný 

potenciál ještě zvyšuje. 

Konopí se z počátku vyuţívalo především v tradiční čínské medicíně. Jiţ 

ve třetím tisíciletí před naším letopočtem bylo vyuţíváno k léčbě malárie, zácpy, 

revmatických bolestí a ţenských nemocí. Poté se začalo vyuţívat také jako 

anestetikum při operacích, a to ve formě konopné pryskyřice namočené ve víně. 

Později se konopí pouţívalo i jako sedativum a analgetikum při nemocech 

doprovázených křečemi. V Indii zase vyuţívali konopí ke sniţování horečky, proti 

nespavosti, bolesti hlavy, úplavici, tuberkulóze, černému kašli, na podporu trávení 

                                                 
33

 DUPAL, 2010, op. cit., s. 142. 



20 

 

ale také zde například věřili tomu, ţe konopí léčí malomocnost. V Asii a Africe se 

k těmto účelům vyuţívá konopí dodnes.
34

 

 Některé léčivé účinky konopí jsou jiţ vědecky dokázané a ověřené na 

lidských pacientech. Bohuţel těchto vědeckých pokusů zatím neproběhlo tolik, 

abychom mohli říct, ţe jsme dosáhli úplného poznání léčebného potenciálu 

konopí. Lze to přisuzovat spíše platné legislativě ve většině vyspělých států světa 

a nezájmu států i farmaceutických společností, které do výzkumu léčivých účinků 

konopí nechtějí ze zřejmých důvodů investovat, neţ ţe by o konopí jako lék nebyl 

u veřejnosti zájem. 

1.4.2 Aplikace léčebných látek 

Jiţ dříve jsem uvedl, ţe jako droga slouţí pouze sušené květy a okvětní listy 

konopí. K získání léčivých látek je moţné ovšem vyuţít celou rostlinu, jelikoţ 

některé léčivé látky jsou obsaţeny i v listech, stonku a kořenech rostliny.  

Stejně jako u drogy je jedním z nejčastějších způsobů aplikace kouření 

sušených květů. Z několika hledisek je to také způsob nejvýhodnější. První 

výhodou je fakt, ţe se při kouření uvolní většina inhalovaného THC, přičemţ 

v případě perorálního uţívání se velká část THC (aţ 90 %) v játrech přemění na 

jiné chemické sloučeniny. Jednou z nich je i látka 11-hydroxy-THC, která má ještě 

větší psychoaktivní účinky neţ samotné THC a hrozí tedy výskyt nepříznivých 

psychologických reakcí. Dále je to také rychlost účinku, který se při kouření 

dostaví jiţ během pár minut, zatímco u perorálního uţívání aţ po několika 

desítkách minut, zato ovšem mívá delší trvání. V některých státech Evropské unie 

a v USA je v lékárnách na předpis dostupné i syntetické THC, to se prodává pod 

označením Marinol, Cesamet nebo Sativex, jeho cena je ovšem velmi vysoká
35

. 

Tento lék však nejen postrádá ostatní účinné kanabinoidy, které marihuana 

                                                 
34

 VALÍČEK, 2000, op. cit., s. 66. 
35

 MIOVSKÝ, 2008, op. cit., s. 420. 
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obsahuje, ale má také velmi dlouhou prodlevu nástupu účinku (i více neţ hodinu) 

a u některých pacientů dokonce neúčinkoval vůbec.
36

 

Aplikace kouřením má ovšem také svá negativa. Dochází při něm k hoření 

marihuany a tím vznikají zplodiny hoření, které dráţdí plíce. „Proud kouře 

z hořící marihuany (stejně jako z tabáku a dalších rostlin) je tak vysoce 

koncentrovaným aerosolem kapalných částic v plynné fázi dusíku, kyslíku, oxidu 

uhličitého, oxidu uhelnatého a řady těkavých organických látek. Dehtová fáze se 

skládá z mnoha složek, z nichž některé jsou známé nebo předpokládané 

prokancerogeny, kancerogeny a kokancerogeny (...), které představují vlastní 

potenciální mediátory kancerogeneze a přispívají tak ke zdravotním rizikům 

inhalace spalných zplodin rostlin.“ Přímé ohroţení dýchacích cest tedy 

představují produkty hoření, nikoliv samotné THC.
37

 I přes to však kouření 

konopí nezpůsobuje rakovinu, naopak dokáţe rakovinné buňky ničit
38

. 

Proto je doporučována spíše inhalace pomocí vaporizéru. To je zařízení, 

které marihuanu nahřeje na takovou teplotu, ţe dochází k uvolňování kanabinoidů 

z pryskyřice, ale zároveň nedochází k hoření. Tudíţ pacient nevdechuje kouř ale 

pouze páru. 

1.4.3 Léčivé účinky 

Bylo dostatečně prokázáno, ţe marihuana sniţuje pocity nevolnosti a nucení 

zvracení, zvyšuje chuť k jídlu a tím přispívá ke zvýšení tělesné váhy u pacientů. 

Nabízí se tedy moţnost léčby pacientů s poruchami příjmu potravy jako je 

například bulimie nebo anorexie, ale také můţe pomáhat onkologickým 

pacientům po chemoterapii nebo pacientům s nemocí AIDS
39

. V tomto případě 

představuje velikou výhodu i moţnost aplikace kouřením, jelikoţ někteří pacienti 
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by prášky mohli ihned vydávit. Dále marihuana ulevuje také od migrény, depresí, 

záchvatů a chronické bolesti.
40

 

 Určitý přínos konopí představuje pro pacienty postiţené nervovými 

poruchami. Konopí působí jako analgetikum a zastavuje křeče (v tomto je 

nejúčinnější nejspíše cannabidiol – CBD). Konopí je tedy efektivním 

terapeutickým prostředkem při léčbě epilepsie, roztroušené sklerózy, 

Parkinsonovy nemoci, bolestí páteře a svalových křečí. Aţ u 60 % pacientů 

trpících epilepsií konopí sniţuje frekvenci a intenzitu záchvatů, ale na rozdíl od 

léků na tuto chorobu konopí nemá nebezpečné vedlejší účinky. U roztroušené 

sklerózy pak konopí pomáhá proti odumírání nervů.
41

  

Jelikoţ konopí sniţuje tlak nitrooční tekutiny, je efektivním lékem na 

Glaukom (zelený zákal), kdy zároveň nezatěţuje játra a ledviny a podle mnohých 

názorů je zde jen těţce nahraditelné. Dále pomáhá například u akutních 

astmatických záchvatů, kdy je moţná i aplikace marihuany kouřením, coţ funguje 

jako okamţitá pomoc.
42

 

 Osobně jsem měl ve svém okolí moţnost pozorovat účinky konopí na 

migrénu, kdy po uţití odezněla jak bolest hlavy, tak i nevolnost. Dále na 

Alzheimerovu chorobu, kdy se po aplikaci marihuany pacientovi výrazně 

zpomalil progres této nemoci a po vysazení se opět zrychlil. Konopí také pomohlo 

dalšímu člověku se zhojením ekzému, či na bolest kloubů způsobenou 

opotřebováním chrupavky v důsledku stáří. Na sobě samém jsem měl moţnost 

vyzkoušet mast z nelegálně vypěstovaného konopí s vyšším obsahem účinných 

látek připravenou podle receptu paní Libuše Bryndové, jejímţ případem se budu 

ve své práci ještě zabývat. Tato mast urychlila hojení povrchových koţních ran 

a měla pozitivní vliv na koţní vyráţku.  

                                                 
40
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1.5 Je marihuana vstupní drogou? 

1.5.1 Teorie vstupní drogy 

Právě otázka, zda je konopí více drogou, která člověku škodí, či naopak léčivou 

a průmyslově vyuţitelnou rostlinou, která mu můţe pomoci při prevenci a léčbě 

nemocí, a navíc má i značný hospodářský potenciál, je dle mého názoru zásadní 

otázkou při úvahách o jeho legalizaci. Důleţitou otázkou ale zůstává i to, zda je 

marihuana natolik nebezpečnou drogou, jak ji velká část společnosti vnímá, nebo 

je nebezpečí, které pro společnost představuje, srovnatelné nebo dokonce menší 

neţ u alkoholu a cigaret. Právě tyto otázky se pokusím v následující kapitole 

zodpovědět.   

 Teze, ţe je marihuana vstupní drogou, jejíţ uţívání člověka vede k tvrdším 

drogám (známá také jako teorie odrazového můstku), je velmi rozšířena. 

„V padesátých letech se říkalo, že marihuana je branou k heroinu, v šedesátých 

letech pro změnu představovala bránu k LSD. Dnes se říká, že vede k užívání 

kokainu.“
43

 Vědecká opora pro tyto teorie ale neexistuje
44

.  

1.5.2 Vztah marihuany a ostatních drog 

 Ve společnosti se traduje, ţe uţívání marihuany jako drogy přímo vede 

k uţívání tzv. tvrdších (nebezpečnějších) drog, a ţe marihuana způsobuje 

biochemické změny v mozku, které vedou k vyhledávání a uţívání dalších drog. 

Plyne tak ze sociálních průzkumů v USA
45

. Tento názor podporuje fakt, ţe většina 

uţivatelů tvrdých drog někdy v minulosti uţila marihuanu. Tento pohled na věc je 

ovšem poměrně zcestný. Pokud bychom takto nahlíţeli i na alkohol, jistě bychom 

ho mohli označit také za vstupní drogu (i kdyţ ve většině států světa legální), 

jelikoţ drtivá většina drogově závislých s ním má zkušenosti. Proč tomu tak 

ovšem není, nechám na zdravé úvaze kaţdého člověka. Na druhou stranu se 

objevuje i teorie, která říká, ţe pokud by marihuana neexistovala nebo byla 
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absolutně dostupná, velká část jejích uţivatelů by hledala psychoaktivní účinky 

jinde, tedy v tvrdých drogách či alkoholu
46

. 

 Tato teorie nemusí být aţ tak nereálná. Nasvědčuje tomu fakt, ţe podle 

statistických údajů z USA z šedesátých a sedmdesátých let, kdyţ bylo uţívání 

marihuany na vzestupu, obliba heroinu klesala. Naopak, kdyţ se míra uţívání 

marihuany v osmdesátých letech sníţila, u kokainu se zase zvyšovala. V současné 

době je marihuana opět v oblibě a spotřeba kokainu klesá. Podle nedávných studií 

pouze jeden ze sta uţivatelů marihuany pravidelně uţívá i kokain.
47

 

 Skutečnost, ţe má většina uţivatelů tvrdých drog zkušenosti s marihuanou, 

tedy s největší pravděpodobností nepramení z toho, ţe by marihuana skutečně 

vyvolávala sklony k uţívání tvrdších drog. Logičtější vysvětlení nabízí teorie 

náklonnosti k uţívání drog, která zjednodušeně říká, ţe pokud má někdo tendence 

k uţívání drog obecně a uţívá tvrdé drogy, je velice pravděpodobné, ţe jiţ 

vyzkoušel nebo vyzkouší i drogy „měkčí“, více rozšířené a snadněji dostupné
48

. 

Uţivatelé drog jsou většinou lidé s duševními problémy, kteří ţijí v chudších 

čtvrtích, kde není uţívání drog nic neobvyklého. Naproti tomu vzdělaní lidé
49

 

a děti ze stabilních rodin, jejichţ rodiče mají vysokoškolské vzdělání, nemají 

k drogám takové sklony
50

. „Většina z těch, kteří užívají více druhů drog, se podílí 

na různých deviantních a delikventních aktivitách ještě dříve, než začnou užívat 

legální či nelegální drogy. V obecné populaci dospívajících uživatelů marihuany 

jinými slovy existuje menšina, která je svými osobními vlastnostmi – nezávislými 

na kouření marihuany – predisponována stát se polyvalentními uživateli.“
51
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1.5.3 Návykovost marihuany 

Návykovost je zkoumána vědou, která se nazývá adiktologie, a je jednou 

z typických vlastností drog obecně. Představuje tak nebezpečí nejen pro uţivatele 

samotného, ale i pro ostatní členy společnosti, jelikoţ abstinenční příznaky mohou 

závislého vést k protiprávnímu jednání za účelem získání drogy. Takovýmto 

jednáním je nejčastěji majetková trestná činnost jako krádeţ, loupeţ a podobně. 

Proto by otázka návykovosti určitě měla být zohledněna v úvahách o legalizaci 

určité drogy. 

 V souvislosti s návykovostí marihuany bylo provedeno jiţ mnoho 

výzkumů jak na lidech, tak například i na myších. Ţádný z nich ovšem 

návykovost marihuany neprokázal. Podle několik let starého výzkumu 

farmakologů Hennigfielda a Benowitze, kteří zkoumali závislostní potenciál 

psychoaktivních drog – alkoholu, nikotinu, kokainu, heroinu, kofeinu 

a marihuany, je marihuana s kofeinem nejméně návyková. Benowitz označil 

marihuanu dokonce ještě méně návykovou neţ kofein
52

. Z tohoto zajímavého 

výzkumu vyplývá, ţe marihuana je méně návyková neţ tři nejrozšířenější legální 

drogy. Ovšem určitý návykový potenciál marihuana určitě má. Je to zapříčiněno 

nejspíše jejími účinky, tedy pocitu štěstí, který lidský mozek můţe povaţovat za 

jistý druh odměny
53

. 

Pro většinu uţivatelů tedy omezení či úplné vysazení uţívání marihuany 

nepředstavuje větší problém. Přesto někteří vyhledávají odbornou pomoc 

v zařízeních poskytujících léčbu drogových závislostí. To můţe mít ovšem více 

vysvětlení neţ samotnou návykovost marihuany. Většina uţivatelů marihuany, 

kteří se k léčbě přihlásí, uţívá více typů drog jako alkohol, kokain, amfetamin, 

uklidňující prostředky nebo heroin, tedy ne jen samotnou marihuanu.
54
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 Nechci tím zarputile tvrdit, ţe by především pravidelné a časté uţívání 

marihuany nevyvolávalo jakýkoliv návyk a nezpůsobovalo určité problémy při 

odvykání. Domnívám se však, ţe jsou jiného typu a výrazně slabší intenzity neţ 

u jiných drog (a to i legálních, například alkoholu). Zastávám názor, ţe marihuana 

nezpůsobuje návykovost fyzickou, nýbrţ psychickou nebo sociální. Jak jiţ bylo 

zmíněno, kouření marihuany je většinou sociální jev spojený se společností jiných 

lidí v určitém prostředí. Uţivatelům pak můţe chybět nejen samotná droga, ale 

i daná sociální událost. Dalším případem můţe být závislost psychická, pokud 

například někdo uţívá marihuanu proti dočasné nespavosti, můţe mít po jejím 

vysazení problémy se spaním i přes to, ţe k tomu jiţ neexistují jiné psychické 

nebo fyzické důvody. 

1.5.4 Reálný pohled na teorii vstupní drogy 

Jak jsem jiţ uvedl, ztotoţňuji se s výsledky vědeckých pokusů a většiny 

odborníků a domnívám se, ţe marihuana nevyvolává ţádnou fyzickou závislost. 

Můţe však vyvolávat závislost psychickou či sociálně-psychickou a někteří 

jedinci nemusejí být schopni s marihuanou přestat sami a potřebují odbornou 

pomoc. Takových je ovšem pouze velmi malé procento oproti uţivatelům jiných 

drog a mizivé procento těch, kteří marihuanu někdy vyzkoušeli. Nedomnívám se 

ani, ţe by byla marihuana jako droga nebezpečná, pokud není dostupná dětem 

nebo se neuţívá zvlášť nebezpečným způsobem (například před řízením 

automobilu). Spíše neţ za vstupní drogu bych ji označil za drogu „zkušební“, tedy 

drogu, kterou si chce kaţdý vyzkoušet, ale jen málokdo ji poté uţívá pravidelně. 

Tento názor podkládám údaji Národního monitorovacího střediska pro drogy a 

závislosti o drogové situaci v České republice (NMS), z jehoţ poslední výroční 

zprávy vyplývá, ţe pouze přibliţně kaţdý desátý člověk, který někdy v ţivotě uţil 

konopnou drogu, ji uţil i v posledních 30 dnech
55

. Jak řekl Dr. J. Marks: 
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„Některé drogy nejsou zakázané proto, ţe by byly nebezpečné, ale jsou 

nebezpečné proto, ţe jsou zakázané.“ 

1.6 Rozsah užívání konopných drog v ČR 

První zmínka o zneuţívání konopí jako drogy u nás pochází z 30. let 20. století, 

kdy bylo zaznamenáno pár případů kouření marihuany v Praze. K menšímu 

rozšíření došlo v 60. letech, kdy si pěstitelé konopí obstarávali semínka z ptačího 

zobu, který se k nám dováţel z Indie, ovšem dopad tohoto jednání na společnost 

byl naprosto minimální. Značný rozmach zneuţívání marihuany nastal koncem 

80. let v souvislosti se společenskou krizí a po roce 1989 se z kouření marihuany 

stala jakási módní vlna. Na začátku 90. let jsme přestali být jen tranzitní, ale 

i zemí cílovou, a stoupla u nás distribuce a zneuţívání drog obecně, především 

těch „tvrdých“.
56

 

1.6.1 Oficiální údaje 

V rámci Evropy zkoumá rozsah uţívání drog Evropské monitorovací centrum pro 

drogy a drogovou závislost
57

 (EMCDDA), které má sídlo v Lisabonu. Kaţdá 

členská země Evropské unie má své národní referenční pracoviště, které 

zodpovídá za získávání dat v té konkrétní zemi. U nás je tímto orgánem jiţ 

zmíněné Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které 

bylo zřízeno v roce 2001 při Úřadu vlády ČR.
58

  

Marihuana v České republice patří mezi nejrozšířenější drogy a povaţuje 

se zároveň i za nejrozšířenější a nejdostupnější ilegální drogu vůbec. Vzhledem ke 

skutečnosti, ţe je marihuana nelegální, není moţné získat přesné statistiky o jejím 

uţívání a jsme tedy odkázáni pouze na odhady. Podle Výroční zprávy o stavu ve 

věcech drog v r. 2013, kterou vypracovalo NMS, byla prevalence uţívání 

konopných drog 22,8 % (respektive 8,9 % v posledních 12 měsících, respektive 
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2,1 % v posledních 30 dnech)
59

. Pro srovnání, podle Výroční zprávy o stavu ve 

věcech drog v r. 2011, byla prevalence uţívání konopných drog 24,9 % 

(respektive 8,9 % v posledních 12 měsících, respektive 3,1 % v posledních 30 

dnech)
60

. Zdá se tedy, ţe konzumace marihuany v posledních pár letech stagnuje 

nebo dokonce mírně klesá. 

Největší problém spojený se značným rozšířením marihuany spatřuji 

v tom, ţe někteří vyzkouší tuto drogu jiţ ve velmi nízkém věku (některé děti mají 

první zkušenosti s marihuanou jiţ ve věku 12 aţ 13 let), tedy v době, kdy se jejich 

tělo ještě zásadně vyvíjí. Podle studie ESPAD mělo v roce 2011 s konopnými 

drogami zkušenost 47 % chlapců a 37 % dívek ve věku 16 let
61

. Právě lidé ve 

věku 15 aţ 19 let jsou nejčastějšími uţivateli, kdy přibliţně 30 % z nich 

v posledních 12 měsících uţilo konopnou drogu
62

.  

1.6.2 Výsledek dotazníkového šetření 

Na základě mnou provedeného dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 940 

respondentů, necelých 53 % dotázaných uţilo nelegální konopí (nehledě na účel). 

Ze zbylých 47 % přibliţně polovina alespoň vyuţívá legální části konopí či 

výrobky z něj. Pouze 5 % respondentů uţívá nelegální konopí pravidelně. 

 Více jak 80 % z těch, kteří konopí někdy za svůj ţivot uţili, ho kouřili jako 

marihuanu. Přibliţně polovina z nich ho uţívá v podobě tinktur a mastí a necelá 

třetina si ho přidává i do jídla. Z těchto údajů tedy vyplývá pro mne osobně velmi 

zajímavé zjištění. Přibliţně polovina lidí, kteří konopí, respektive marihuanu, 

kouří, ho uţívají také v podobě mastí a tinktur, coţ shledávám jako poměrně 

vysoké číslo. 
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 Více předvídatelný je pak účel, pro který uţivatelé konopí uţívají či uţili. 

V 75 % případů to bylo za účelem zábavy, třetina ho vyuţila jako uvolnění od 

stresu, necelá třetina pro jeho všeobecně léčivé účinky a přibliţně 15 % 

dotázaných proti bolesti či nespavosti
63

. Značné procento dotázaných také uvedlo, 

ţe to chtěli prostě jen zkusit. Ovšem objevily se i odpovědi, ţe ho někteří 

vyuţívají pro zkvalitnění sexuálního ţivota, či jako pomocníka při přípravě na 

zkoušky. 
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2 Právní úprava v ČR 

2.1 Historie právní úpravy 

Vývoj právní úpravy konopí a konopných drog je plný kontroverzí, zvratů a často 

i zcela protichůdných opatření. Souvisí to s kulturním vývojem konopí a postojem 

společnosti, která na něj z počátku nahlíţela pouze jako na technickou plodinu, 

nyní je však konopí spojováno především s psychoaktivními účinky.  

2.1.1 Zákonodárství do roku 1950 

Vzhledem k tomu, ţe se u nás konopné drogy začaly zneuţívat aţ poměrně pozdě, 

také zájem zákonodárce tuto problematiku upravit přišel oproti zbytku Evropy se 

zpoţděním. Aţ do poloviny 20. století vnitrostátní právo regulovalo pěstování 

konopí především v souvislosti s jeho průmyslovým vyuţitím. 

Ještě před vznikem Československé republiky (dále také „ČSR“) doléhal 

na naše území rakousko-uherský trestní zákon
64

, který ovšem úpravu konopných 

drog nenabízel. První mezinárodní úmluvou o drogách byla Mezinárodní opiová 

konvence uzavřená v Haagu v roce 1912. ČSR se stala smluvní stranou aţ v roce 

1922 a k její aplikaci byl přijat zákon č. 128/1923 Sb., o provádění Mezinárodní 

opiové konvence, a vydáno vládní nařízení č. 147/1925 Sb., jímţ se provádí zákon 

o mezinárodní opiové konvenci. Vyhláškou č. 21/1928 Sb., o omamných 

prostředcích, na něţ vztahuje se zákon o provádění Mezinárodní opiové konvence, 

se rozšířila účinnost zmiňovaného zákona a nařízení i na „indické konopí 

případně pryskyřice z něho vyrobené a jejich přípravky“
65

. Další mezinárodní 

úmluvou o omamných látkách byla ţenevská Mezinárodní opiová úmluva z roku 

1925, která byla v ČSR vyhlášena pod označením 147/1927 Sb.
66
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 Zákon č. 117/1852, ř.z. 
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 Vyhláška č. 21/1928 Sb. 
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 MIOVSKÝ, 2008, op. cit., s. 443. 
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2.1.2 Zákonodárství od roku 1950 

Po druhé světové válce byl přijat zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon, který 

v § 197 a § 198 obsahoval ustanovení o nedovolené výrobě a drţení omamných 

prostředků a jedů. Podle ustanovení § 197 byla povaţována za trestný čin 

nepovolená výroba, dovoz, vývoz, opatření jinému nebo přechovávání omamného 

prostředku nebo jedu a sankcí byl trest odnětí svobody aţ na tři léta. S vyšším 

trestem spojovala zvláštní skutková podstata jednání značného rozsahu, výdělečné 

jednání nebo jednání, které způsobí smrt člověka nebo těţkou újmu na zdraví 

mnoha lidí
67

. Toto ustanovení je tedy lehce zjednodušenou obdobou § 283 

současného trestního zákoníku, avšak počítá s různou výší trestu. Podle 

ustanovení § 198 tehdejšího trestního zákona se dopustil trestného činu ten, kdo 

vyrobil, sobě nebo jinému opatřil nebo přechovával předmět určený 

k neoprávněné výrobě omamných prostředků nebo jedů a s tímto jednáním 

spojoval zákon trest odnětí svobody aţ na dvě léta
68

. Co je povaţováno za 

omamné prostředky a jedy samotný trestní zákon neuváděl, ale zmocnil k tomu 

ministra spravedlnosti, který to měl ve svém nařízení stanovit. 

 Tím se stalo nařízení ministra spravedlnosti č. 118/1950 Sb., o tom, co se 

povaţuje za omamné prostředky, jedy, nakaţlivé choroby a za škůdce uţitkových 

rostlin podle trestního zákona. Mezi omamné látky řadilo nejen indické konopí
69

, 

ale také „kterýkoli jiný přípravek, jehož by mohlo být podle všeobecně uznaných 

vědeckých výzkumů podobně zneužito a který by mohl mít stejné škodlivé 

účinky“
70

, coţ dávalo moţnost pro velmi široký výklad tohoto ustanovení. 

Citované nařízení později nahradila vyhláška ministra zdravotnictví č. 167/1955 

Sb., kterou se uveřejňuje seznam jedů, která povaţovala za omamnou látku 

konopí indické a jeho galenické přípravky, tedy tinktury a extrakty z indického 

konopí. 
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 § 197 zákona č. 86/1950 Sb. 
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 § 198 tamtéţ. 
69

 § 1 bod 1 nařízení č. 118/1950 Sb. 
70

 § 1 bod 5 tamtéţ. 
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 S účinností od 1. ledna roku 1962 byl přijat nový trestní zákon č. 140/1961 

Sb., který platil aţ do konce roku 2009. Za takto dlouhou dobu platnosti prodělal 

velké mnoţství novelizací, ale v jeho původním znění obsahoval jen dva drogové 

delikty zakotvené v ustanovení § 187 a § 188. Základní skutková podstata § 187 

v podstatě kopíruje znění § 197 předchozího trestního zákona, pouze mění sankci 

tak, ţe trest odnětí svobody za takové jednání je moţné stanovit pouze v délce aţ 

na dvě léta (místo tří) a zavádí také nové dvě alternativní sankce, a to nápravné 

opatření a peněţitý trest. Také zvláštní skutková podstata doznala několika změn. 

Tou hlavní je, ţe sankce v podobě trestu odnětí svobody se zvýšila z jednoho roku 

aţ pěti let na dvě léta aţ osm let a přibyl nový znak v podobě spáchání trestného 

činu jako člen organizované skupiny.
71

 Ustanovení § 188 oproti ustanovení § 198 

předchozího trestního zákona počítá s předmětem způsobilým (oproti předmětu 

určenému) k nedovolené výrobě omamných prostředků a jedů a také zavádí tři 

nové alternativní tresty v podobě nápravného opatření, peněţitého trestu 

a propadnutí věci
72

.  

 Seznam omamných látek stále nebyl součástí trestního zákona a obsahoval 

ho zvláštní předpis, konkrétně vyhláška ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti 

č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách 

škodlivých zdraví. Tento seznam jiţ nepovaţoval za omamnou látku pouze 

indické konopí, ale konopí obecně a pryskyřici z něj s poznámkou, ţe „pokud je 

pěstováno a používáno výlučně k průmyslovým účelům a pro účely zahradnické, 

není posuzováno jako omamná látka“
73

. Totoţnou úpravu převzalo i později 

účinné nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách 

škodlivých zdraví. To bylo později zrušeno nařízením vlády
74

 a jeho úlohu 

převzal zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (dále jen „ZNL“), který 

řadil mezi omamné látky konopí a pryskyřici z konopí (včetně solí ve všech 
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 § 197 zákona č. 140/1961 Sb. 
72

 § 198 tamtéţ. 
73

 příloha 3 skupina 3 k vyhlášce č. 57/1967 Sb, 
74

 Nařízení vlády č. 10/1999 Sb. 
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případech, kdy tyto soli mohou existovat), a který tuto úlohu plnil aţ do 

31. prosince 2013. Pro pořádek je vhodné uvést, ţe od 1. ledna 2014 do 

současnosti je seznam omamných látek přílohou nařízení vlády č. 463/2013 Sb. 

 Právní úprava ohledně konopných drog se po dobu platnosti trestního 

zákona (bezmála 50 let) značně vyvíjela, především pak po roce 1989. Za zmínku 

stojí novela trestního zákona č. 175/1990 Sb., která vymezila, co se rozumí pod 

pojmem návyková látka, a to tedy „alkohol, omamné látky, psychotropní látky 

a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací 

nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“
75

, a dále jiţ zmiňovaná 

novela č. 112/1998 Sb. zavádějící trestný čin drţení omamných a psychotropních 

látek (dále také „OPL“) a pojem „mnoţství větší neţ malé“. 

Jak velké změny trestního zákona nastaly, dokládá pohled na poslední stav 

textu zákona před tím, neţ ho nahradil v současnosti účinný zákon č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník (dále jen „TZ“), tedy do 31. 12. 2009. Skutkové podstaty trestných 

činů se zásadně změnily, staly se obsáhlejšími a přesnějšími, trestní zákon jiţ 

mluví o OPL a jedech (namísto omamných látek a jedů) a přibyly také dvě nové 

ustanovení, a to § 187a o přechovávání OPL a jedu a § 188a šíření toxikomanie. 

Základní skutková podstata ustanovení § 187, která měla v té době jiţ tři zvláštní 

skutkové podstaty, nabyla následující podoby: „Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, 

vyveze, proveze, nabízí, 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.“
76

 Odnětím svobody na dvě léta aţ deset let měl 

být potrestán pachatel, který jednal jako člen organizované skupiny, ve větším 

rozsahu nebo vůči osobě mladší osmnácti let. Trest odnětí svobody na osm aţ 

dvanáct let trestní zákon stanovoval pro jednání, kterým získal pachatel značný 

prospěch, způsobil těţkou újmu na zdraví nebo spáchal-li tento trestný čin vůči 
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 § 89 odst. 13 zákona č. 140/1961 Sb. 
76

 § 187 zákona č. 140/1961 Sb. 
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osobě mladší neţ patnáct let. Konečně trestu odnětí svobody na deset aţ patnáct 

let se vystavoval pachatel, který tímto jednáním získal prospěch velkého rozsahu, 

způsobil těţkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, či spáchal-li takový čin ve 

spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech
77

.  

 Podle ustanovení § 187a trestního zákona se dopouštěl trestného činu ten, 

kdo bez povolení přechovával OPL nebo jed v mnoţství větším neţ malém 

a zákon s takovým jednáním spojoval trest odnětí svobody aţ na dvě léta nebo 

peněţitý trest, případně trest odnětí svobody na jeden rok aţ pět let, spáchal-li ho 

ve větším rozsahu. Znění § 188 o prekurzorech k výrobě OPL a jedu se změnilo 

a zpřísnilo také, a to do podoby: „Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo 

přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní 

látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude 

potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo 

peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“
78

 

Zvláštní skutková podstata potom počítá s trestem odnětí svobody na dvě léta aţ 

deset let za jednání ve větším rozsahu, vůči osobě mladší osmnácti let nebo pokud 

jím pachatel získá značný prospěch.
79

 

 Trestní zákoník nahradivší trestní zákon tedy více méně přejal jeho úpravu 

výroby a nakládání s OPL a jedy s výjimkou několika drobných změn (například 

připouští také peněţitý trest a zavádí některé nové znaky zvláštních skutkových 

podstat). Zajímavostí je, ţe trestní zákoník původně ve zvláštních skutkových 

podstatách § 283 počítal s trestným činem vůči dítěti mladšímu čtrnácti let, ale 

novelou č. 306/2009 Sb. byla tato věková hranice zvýšena na patnáct let. Stejně 

tak byla zvýšena horní sazba trestu odnětí svobody u čtvrtého odstavce z patnácti 

na osmnáct let. To vše ještě před tím, neţ se vůbec TZ stal účinným.  
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 Tamtéţ. 
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 § 188 tamtéţ. 
79

 § 187a a § 188 tamtéţ. 
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Aţ trestní zákoní zavedl pojem „pro vlastní potřebu“, coţ značně ovlivnilo 

ustanovení o drţení OPL a jedu a jeho přeměnu do podoby, která platí dodnes 

(viz. kapitola 2.3.2.). Tento pojem je také součástí skutkové podstaty nového 

trestného činu § 285 TZ nedovolené pěstování rostlin obsahujících OPL (viz. 

kapitola 2.3.3.). 

2.1.3 Množství větší než malé 

Stanovení toho, co je mnoţství větší neţ malé, prošlo v poslední době poměrně 

bouřlivým vývojem. Tento pojem, společně se skutkovou podstatou trestného činu 

drţení OPL a jedu, zavedla novela
80

 trestního zákona s účinností od 1. ledna 1999 

a definovat se ho pokusil Nejvyšší soud ČR, kdyţ ve svém rozhodnutí uvedl, ţe 

„malé množství omamných a psychotropních látek lze vymezit tak, že se tím 

rozumí individuálně určená denní dávka omamné nebo psychotropní látky 

v množství obvyklém pro konkrétní osobu užívající tyto látky, která odpovídá 

stupni její závislosti na těchto látkách, aniž je způsobilá vážně ohrozit zdraví nebo 

život této osoby.“
81

 

 Rozhodné mnoţství bylo moţné vymezit buď paušálně, nebo individuálně. 

Paušální přístup je rychlejší, levnější, snáz aplikovatelný a poskytuje větší míru 

právní jistoty. Individuální přístup se naproti tomu jeví jako spravedlivější, ovšem 

představuje zvýšenou časovou náročnost i sloţitější dokazování. Přemýšlelo se 

i o kombinaci obou z nich. Právní teorie i samotná praxe postupem času však 

dospěly k závěru, ţe je třeba trestat přechovávání takového mnoţství OPL a jedu, 

které je představuje zvýšené nebezpečí pro zdraví a ţivot člověka. Při tomto 

přístupu je třeba zkoumat i individuální vlastnosti konzumenta a jeho vztah 

k uţívání drog.
82
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 Čl. I bod 5 zákon č. 112/1998 Sb.  
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 Rozsudek NS ČR ze dne 16. 2. 2000, sp. zn. 3 Tz 203/99. 
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 PÚRY, František.; ŠÁMAL, Pavel.; SOTOLÁŘ, Alexander. K problematice trestněprávního 

postihu přechovávání drog pro vlastní potřebu. Právní rozhledy. 1999, roč. 7, č. 10, s. 509. 
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 První snahou o stanovení této mnoţstevní hranice byl závazný pokyn 

policejního prezidenta č. 39/1998 ze dne 9. prosince 1998, jehoţ příloha obsahuje 

tabulku s určením maximálních hodnot, které se ještě nepovaţují za mnoţství 

větší neţ malé. Tento pokyn měl usnadnit práci příslušníkům Policie ČR. U THC 

byla hranice nastavena na 0,3 g účinné látky THC, coţ by mělo odpovídat 20 

jointům (cigaretám s marihuanou). Pro potřeby výkonu praxe státních zástupců 

vydal nejvyšší státní zástupce pokyn obecné povahy č. 6/2000 ze dne 27. dubna 

2000. Oba předpisy byly ovšem pouze interního charakteru, pro soudy byly tedy 

absolutně nezávazné.
83

 

 O další pokus vymezení pojmu „mnoţství větší neţ malé“ se pokusil 

Nejvyšší soud ČR (dále jen „NS“), kdyţ judikoval, ţe za mnoţství větší neţ malé 

„je třeba považovat takové množství přechovávané omamné nebo psychotropní 

látky nebo jedu, které podle ohrožení vyplývajícího pro život a zdraví lidí ze 

škodlivosti jednotlivých dávek pětinásobně až desetinásobně (v případě 

metamfetaminu - base desetinásobně, tj. 0,5 g) převyšuje běžnou jednorázovou 

dávku průměrného konzumenta“
84

. Při otázce, zda je tento znak jiţ naplněn, je 

třeba individuálně posuzovat stádium závislosti konkrétního konzumenta, tedy 

musí se jednat o mnoţství převyšující dávku pro něho potřebnou. Drţení pouze 

jedné dávky před konzumací se totiţ povaţuje za tzv. spotřební drţbu. To platí, 

i pokud by tato dávka přesahovala obecně stanovenou hranici mnoţství většího 

neţ malé.
85

 

 S účinností TZ se situace opět změnila. Ustanovení § 289 TZ totiţ 

zmocňovalo vládu, aby v nařízení stanovila, co se povaţuje za mnoţství větší neţ 

malé u OPL a jedů. Podle tohoto nařízení
86

, které jiţ pracuje s modernějšími 

                                                 
83

 ŠÁMAL, Pavel. K problematice mnoţství většího neţ malého u omamných a psychotropních 

látek podle § 187a odst. 1 TrZ. Trestněprávní revue. 2003, roč. 3, č. 1, s. 27. 
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 Rozsudek NS ČR ze dne 12. 7. 2000, sp. zn. 4 Tz 142/2000. 
85

 VICHEREK, R. Mnoţství větší neţ malé, aneb kolik je moţné drţet omamných a 

psychotropních látek pro vlastní potřebu. EPRAVO.CZ [online]. publikováno 21. 7. 2014 

[cit. 23. 3. 2015]. 
86

 Nařízení vlády č. 467/2009 Sb. 
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výrazy jako marihuana a hašiš, bylo za mnoţství větší neţ malé povaţováno více 

neţ 15 gramů sušiny marihuany (konopí) a více neţ 5 gramů hašiše (pryskyřice 

z konopí). Zároveň však tyto látky musely obsahovat nejméně 1,5 gramu účinné 

látky THC u marihuany a 1 gram THC u hašiše.  Tato úprava ovšem také 

nevydrţela příliš dlouho. 

Dne 23. července 2013 vydal Ústavní soud nález
87

, kterým vyuţil své 

pravomoci negativního zákonodárce a zrušil § 2 a přílohu č. 2 k nařízení vlády 

č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se povaţuje za 

jedy a jaké je mnoţství větší neţ malé u omamných látek, psychotropních látek, 

přípravků je obsahujících a jedů. Učinil tak proto, ţe dle jeho názoru dané nařízení 

vlády vybočilo z mezí daných zákonem a překračovalo tedy normotvornou 

pravomoc orgánu výkonné moci. Motivem pro zrušení konkrétního ustanovení 

tedy nebyl jeho obsah (kolik drogy je povaţováno za mnoţství větší neţ malé) ale 

jeho forma. ÚS svým rozhodnutím vytvořil jakési prázdné místo v právní úpravě, 

kterou, aby nedošlo k nejednotnosti rozhodovací praxe soudů, má vyplnit moc 

soudní. NS vzápětí na to tedy vydal stanovisko trestního kolegia
88

, které opětovně 

zavádí orientační hodnoty, které určují mnoţství větší neţ malé u OPL. 

U konopných drog byla tato hranice stanovena na více neţ 10g sušiny a zároveň 

více neţ 1g účinné psychotropní látky (THC), u hašiše na více neţ 5g a zároveň 

více neţ 1g účinné psychotropní látky (THC). 

2.2 Právní úprava pěstování konopí 

Pro účely této práce je potřeba si rozdělit právní úpravu na dvě části. První se 

bude věnovat právní úpravě pěstování konopí pro jiné vyuţití neţ jako 

psychotropní látky a druhá část bude zaměřena na výrobu drogy a vše s ní 

spojené. 
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88

 Stanovisko trestního kolegia NS ČR ze dne 13. 3. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2013. 



38 

 

 Pěstování konopí u nás upravuje vícero právních předpisů. Základním 

předpisem je ZNL. Ten v hlavě II upravuje zacházení s návykovými látkami 

a přípravky (dále jen „zacházení“). Zacházením se rozumí jejich výzkum, výroba, 

zpracování, odběr, skladování, dodávání, pouţívání, koupě, prodej, nabývání 

a pozbývání věcných práv s nimi spojených a zastupování při uzavírání či 

zprostředkování takových smluv
89

. K zacházení je třeba povolení, pokud zákon 

nestanoví něco jiného. Toto povolení vydává Ministerstvo zdravotnictví. 

Stanovuje to § 8, který dále říká, jaké jsou náleţitosti ţádosti o toto povolení. Dále 

hlava II například vymezuje pojmy jako bezúhonnost a odpovědná osoba, 

upravuje skladování, dopravu, obchod a zneškodňování návykových látek 

a odpadů. 

 Hlava III upravuje způsobilost k zacházení, konkrétně obecnou, zdravotní 

a odbornou, a hlava IV pak vývoz, dovoz a tranzitní operace. Nás ovšem bude 

nejvíce zajímat hlava V, která upravuje konkrétně pěstování konopí, koky a máku 

setého. „Zakazuje se pěstování druhů a odrůd rostlin konopí (rod Cannabis), 

které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, 

s výjimkou pěstování na základě licence udělené podle tohoto zákona; zákaz se 

nevztahuje na pěstování odrůd rostliny konopí (rod Cannabis) pro výzkumné 

účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti 

vědeckými a výzkumnými pracovišti zřízených zákonem nebo státem vymezené 

v povolení k zacházení, s výjimkou pěstování na základě licence udělené podle 

tohoto zákona.
90

“ Novelou tohoto zákona č. 50/2013 Sb. s účinností od 

1. prosince 2013 přibyly § 24a a § 24b, které reflektují změnu právní úpravy, díky 

níţ by mělo být moţné získat konopí k léčebným účelům legální cestou 

v lékárnách. Tomuto tématu se budu věnovat později. V hlavě VI zákon upravuje 

ohlašovací povinnost a evidenci. Ohlašovací povinnost mají osoby, které pěstují 

konopí na celkové ploše větší neţ 100 m
2
, a to místně příslušnému celnímu 
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úřadu
91

. Kontrolu dodrţování povinností stanovených tímto zákonem (hlava VII) 

provádějí inspektoři, kterými mohou být zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví, 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv, krajského úřadu, Veterinárního ústavu 

a příslušníci Policie ČR a Celní správy ČR
92

. Dále zákon vyjmenovává přestupky 

a správní delikty spojené s tímto zákonem a také sankce, které je moţné za ně 

uloţit. 

  Pro pěstitele technického konopí je důleţitý například i zákon č. 252/1997 

Sb., o zemědělství, ale i další podzákonné právní předpisy, konkrétně vyhláška 

č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do 

oběhu; vyhláška č. 61/2011 Sb., o poţadavcích na odběr vzorků, postupy 

a metody zkoušení osiva a sadby; vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví 

vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob 

vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři a nařízení vlády č. 269/2014 Sb., o 

některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím 

pěstovaným na vlákno.  

2.3 Právní úprava konopných drog 

2.3.1 Nakládání s drogou 

Objektem trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL a jedy je 

zájem na ochraně společnosti, které vyplývá z nekontrolovaného nakládání s OPL 

a jedy, přípravky obsahující OPL a jejich prekursory
93

. Dané ustanovení vyplývá 

z mezinárodních závazků v podobě tzv. drogových úmluv. Základní skutková 

podstata tohoto trestného činu, oproti skutkové podstatě § 284 TZ a § 285 TZ, 

nepočítá s materiálním korektivem v podobě pojmu „mnoţství větší neţ malé“. 

Vyplývá to z názoru zákonodárce a judikatury, ţe jakékoliv jiné nakládání 

s drogou, neţ pouhé drţení, je společensky škodlivé bez ohledu na mnoţství 

drogy. Proto je také trestná i samotná příprava. 
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 Nakládáním s drogou se rozumí její výroba, nabídnutí jinému, 

zprostředkování, prodej či jiné obstarání či přechovávání pro jiného. Trestné je 

také dovození nebo vyvezení drogy ze země, ale i provezení. Za takovéto jednání 

trestní zákoník stanovuje trest odnětí svobody ve výši jednoho roku aţ pěti let 

nebo peněţitý trest. Pokud se takového chování pachatel dopustí jako člen 

organizované skupiny, ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen 

a potrestán, ve značném rozsahu nebo ve větším rozsahu vůči dítěti 
94

nebo 

v mnoţství větším neţ malém vůči dítěti mladšímu patnácti let, hrozí mu trest 

odnětí svobody na dvě léta aţ deset let nebo propadnutí majetku.
95

 

 Zákon trestní sazbu ještě zvyšuje a činí z tohoto jednání zločin zvlášť 

závaţný, pokud tím pachatel způsobí jinému těţkou újmu na zdraví, spáchá-li 

takový čin ve velkém rozsahu, s úmyslem pro sebe nebo pro jiného značný 

prospěch
96

 nebo ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let, a to 

konkrétně na osm aţ dvanáct let odnětí svobody nebo propadnutí majetku. Třetí 

kvalifikovaná skutková podstata počítá s nejzávaţnější formou manipulace 

s drogami a stanovuje trest odnětí svobody deset aţ osmnáct let nebo propadnutí 

majetku tehdy, pokud tímto jednáním pachatel způsobí těţkou újmu na zdraví 

nejméně dvou osob nebo smrt, snaţí se získat pro sebe nebo jiného prospěch 

velkého rozsahu
97

 nebo spáchá-li tento trestný čin ve spojení s organizovanou 

skupinou působící ve více státech.
98

 

 „Omamnými a psychotropními látkami jsou takové látky, u kterých vzniká 

nebezpečí chorobného návyku nebo psychických změn nebezpečných pro 

společnost nebo pro toho, kdo je opakovaně bez odborného dohledu používá, 

a jsou vedeny v seznamech těchto látek.“
99

 Přípravek obsahujícím OPL je pak 

definován jako roztok nebo směs látek v jakémkoliv fyzikálním stavu, která 
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 Trestní zákoník povaţuje za dítě osobu mladší 18 let, pokud sám nestanoví jinak (§ 126 TZ). 
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obsahuje alespoň jednu návykovou látku nebo prekursor. Prekursorem se pak 

podle § 2 písm. c) ZNL rozumí látka uvedená v kategorii 1 přílohy I k nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 nebo v kategorii 1 přílohy 

k nařízení Rady (ES) č. 111/2005.
100

 

 K otázce výkladu pojmů „větší, značný a velký rozsah“ se vyjádřil NS, 

kdyţ ve svém rozhodnutí judikoval, ţe je nutné kaţdý z těchto rozsahů vymezovat 

vţdy individuálně a je třeba se odvíjet od mnoţství těchto látek stanoveného jako 

mnoţství větší neţ malé. NS odkazuje na nařízení vlády č. 467/2009 Sb., ale jak 

uţ jsem zmínil, pro nás podstatná část tohoto nařízení byla zrušena Ústavní 

soudem, nyní je tedy třeba analogicky vycházet z mnoţství většího neţ malého 

uvedeného ve stanovisku NS. „Na naplnění určitého typu rozsahu (většího, 

značného, velkého) bude však možné usuzovat ne toliko z konkrétního množství 

a kvality omamné nebo psychotropní látky, ale i z dalších okolností, např. z 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, eventuelně pro jaký okruh osob byl určen.“
101

 

 Trestného činu výroby a jiného nakládání s OPL a jedem, stejně jako 

přechovávání OPL a pěstování rostlin obsahujících OPL, se můţe dopustit 

kdokoliv, tedy i právnická osoba (§ 7 zákona č. 418/2011 Sb, o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim). 

2.3.2 Držení drogy 

Česká republika, co do právní úpravy konopných drog, patří mezi konzervativní 

státy, kdyţ nepovoluje drţení jakéhokoliv mnoţství marihuany ani hašiše a to ani 

pro vlastní potřebu. Konopí je totiţ zařazeno do seznamu omamných látek, který 

je součástí nařízení vlády o seznamech návykových látek, který za omamnou látku 
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povaţuje nejen konopí a pryskyřici z konopí
102

, ale také konopný extrakt, tinktura 

a konopí pro léčebné účely
103

, i kdyţ s trochu odlišným reţimem (zacházení s ním 

je moţné pouze na základě povolení nebo je vydáváno v lékárně pouze na recept 

či ţádanku s modrým pruhem)
104

. Drţení konopné drogy můţe být kvalifikováno 

jako přestupek nebo trestný čin (přečin i zločin), rozhodné je zde mnoţství drţené 

drogy.  

Pomyslná hranice mezi přestupkem a trestným činem je dána zásadou 

subsidiarity trestní represe obsaţené v § 12 odst. 2 TZ, kdy trestným činem můţe 

být pouze jednání, které dosahuje určité míry společenské škodlivosti. Aby bylo 

patrné, jaké jednání je nebo není společensky škodlivé, zavádí český právní řád 

pojem „mnoţství větší neţ malé“. Problematikou definice tohoto pojmu jsem se 

jiţ zabýval v předchozí části práce. V současné době tento pojem není vymezen 

právním předpisem a musíme si pomoci judikaturou NS. Ten musel reagovat na 

zrušení části „drogového nařízení“ Ústavním soudem. Jak jiţ bylo řečeno 

v předchozí kapitole, NS následně vydal stanovisko trestního kolegia
105

, které 

opětovně zavádí orientační hodnoty, podle kterých se určuje mnoţství větší neţ 

malé u OPL. Pro připomenutí opětovně uvádím, ţe mnoţství větší neţ malé bylo 

u marihuany stanoveno jako více neţ 10g sušiny a zároveň musí obsahovat 

nejméně 1g účinné psychotropní látky (THC), aby bylo moţné mnoţství drogy 

povaţovat za mnoţství větší neţ malé. U hašiše jsou tyto hodnoty více neţ 5g 

pryskyřice a zároveň více neţ 1g účinné psychotropní látky (THC). 

Dalším důleţitým znakem skutkové podstaty tohoto trestného činu je 

skutečnost, ţe pachatel drţí OPL pro vlastní potřebu. Důvodem drţby musí být 

výhradně osobní spotřeba osoby, která látku přechovává. Drţitel a konzument 
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nám tedy splývají v jednu osobu a droga nemůţe být určena pro kohokoliv jiného, 

jinak by se jednalo o „přechovávání pro jiného“ podle § 283 TZ.
106

 

 Tato hranice je pouze orientační zejména proto, ţe vychází z běţné dávky 

obvyklého konzumenta a ta se můţe v průběhu vyvíjet, jelikoţ účinnost běţné 

dávky, obliba drogy a poměr mezi prvokonzumenty a „zkušenými“ uţivateli se 

mění. Současně je nutné přihlíţet k okolnostem vztahujícím se přímo k osobě 

pachatele. Je tedy dán prostor pro posouzení společenské škodlivosti jednání 

konkrétního pachatele v konkrétním případě.
107

 

 Pokud tedy pachatel pro vlastní potřebu přechovává mnoţství drogy, které 

je menší neţ mnoţství větší neţ malé, dopouští se „pouze“ přestupku na úseku 

ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
108

. V opačném případě bude 

nutné jeho jednání kvalifikovat jako trestný čin a je třeba aplikovat normu 

trestního práva, konkrétně § 284 TZ, která obsahuje dvě základní skutkové 

podstaty, z nichţ pro nás je relevantní první z nich, jelikoţ upravuje drţení 

konopných drog (ta druhá upravuje drţení ostatních OPL). „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.“
109

 Zcela zásadní je zde účel drţení drogy, tedy 

pro vlastní potřebu. Pokud by pachatel drţel drogu pro někoho jiného, uţ by byl 

odpovědný za jednání „přechovávání pro jiného“ podle „přísnějšího“ ustanovení 

§ 283 TZ. 
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Následují dvě kvalifikované skutkové podstaty, které jsou jiţ společné pro 

všechny OPL a jedy. První rozšiřuje základní skutkovou podstatu v případě, kdy 

se pachatel dopouští výše uvedeného jednání ve větším rozsahu, tedy drţení 

mnoţství přibliţně desetinásobku mnoţství většího neţ malého. V tomto případě 

pak stanoven trest odnětí svobody v rozmezí šest měsíců aţ pět let nebo peněţitý 

trest (bude se tedy jednat o přečin). Druhá kvalifikovaná podstata pak počítá 

s jednáním značného rozsahu, tedy mnoţstvím přibliţně desetinásobný oproti 

mnoţství určeného u většího rozsahu (tedy přibliţně stonásobku mnoţství většího 

neţ malého) a TZ za něj ukládá trest odnětí svobody na dvě léta aţ osm let (pak se 

bude jednat o zločin).
110

 

 Závěrem je třeba zmínit, ţe drţení OPL se nedopouští ten, kdo drţí pouze 

semena konopí, ať jsou jakkoliv potentní. Semena totiţ neobsahují ţádné 

mnoţství THC, nejsou tedy povaţovány za omamnou látku (ani například 

persekutor) a protiprávního jednání se dopouští aţ ten, kdo semena zasadí 

a „přemění“ je v rostlinu konopí, která uţ za omamnou látku povaţována je. 

2.3.3 Nedovolené pěstování konopí  

Tato nová skutková podstata, která je privilegovaná vůči skutkové podstatě 

§ 283 TZ, vznikla v návaznosti potřeby společnosti oddělit komerční 

velkopěstitele, kteří konopí pěstují za účelem následné distribuce jako omamné 

látky a tím ohroţují třetí osoby, od samozásobitelů, kteří konopí pěstují pro vlastní 

potřebu. Smyslem je tedy změkčit trestní postih pro samozásobitele
111

 a vyřadit 

konzumenty konopí z drogového trhu, na kterém se vyskytují mnohem 

nebezpečnější drogy.
112
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Nedovoleným pěstováním konopí se rozumí pěstování odrůd konopí 

s moţným obsahem účinných látek vyšších neţ 0,3 % THC. Takové jednání je 

zakázáno na základě § 24 ZNL. Konopí s vyšším obsahem účinných látek, neţ je 

tato hranice, je pak jiţ samo o sobě omamnou látkou
113

. 

 Přečinu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících OPL se podle 

§ 285 odst. 1 TZ dopustí ten, kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje 

v mnoţství větším neţ malém rostlinu konopí a můţe být potrestán odnětím 

svobody v délce aţ šesti měsíců, peněţitým trestem nebo propadnutím věci nebo 

jiné majetkové hodnoty. Pachatel bude potrestán odnětím svobody aţ na tři léta 

nebo peněţitým trestem, spáchá-li tento čin ve větším rozsahu, respektive odnětím 

svobody na šest měsíců aţ na pět let u značného rozsahu. 

Důleţitým faktem je tu opět to, za jakým účelem pachatel rostliny pěstuje. 

Pokud by je nepěstoval pro vlastní potřebu, jeho jednání bude posuzováno jako 

opatřování OPL podle § 283 TZ ve stádiu pokusu
114

. 

 Zajímavým faktem je, ţe mnoţství rostlin, které se povaţuje za větší neţ 

malé, je nadále upraveno v nařízení vlády. Otázkou však zůstává, zda je to proto, 

ţe tato úprava Ústavnímu soudu nevadí nebo zda jen nedostal podnět, na základě 

kterého by ho mohl zrušit tak, jak tomu bylo u nařízení, které upravovalo 

mnoţství větší neţ malé u OPL. Za mnoţství větší neţ malé je povaţováno více 

neţ 5 rostlin konopí
115

. To se mi nezdá úplně v poměru k mnoţství 10 g 

marihuany, či 1g účinné látky. Stanovené mnoţství totiţ odpovídá tomu, ţe by 

z jedné rostliny měly být vyprodukovány pouze 2 g marihuany s mnoţstvím 

účinných látek 10 % (0,2 g účinných látek na rostlinu). Z jedné rostliny konopí je 

však v ideálních podmínkách moţné získat i více neţ 1 kg marihuany. 
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2.3.4 Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě 

Tohoto trestného činu podle § 286 TZ se dopustí ten, kdo vyrobí, sobě nebo 

jinému opatří nebo přechovává prekursor nebo jiný předmět určený k nedovolené 

výrobě OPL, přípravku obsahujícím OPL nebo jedu. Trestem za toto jednání 

můţe být odnětí svobody aţ na pět let, peněţitý trest, zákaz činnosti nebo 

propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty. Uvedený předmět musí být určený 

k výrobě OPL, nestačí tedy, pokud je k tomu pouze způsobilý. Jedná se 

o předčasně dokonaný trestný čin, jelikoţ jeho dokonání předchází představě 

pachatele o jeho dokončení.
116

 

Toto ustanovení pro nás však není zcela významné. Rostlina konopí je, jak 

uţ bylo zmíněno, sama o sobě povaţována za omamnou látku, a proto její 

pěstování nemůţe být povaţována za výrobu a drţení předmětu k nedovolené 

výrobě OPL a jedu
117

. Domnívám se tedy, ţe takovým předmětem nemohou být 

např. ani pěstitelské potřeby, speciální sušičky konopí či síta na výrobu hašiše. 

Co je prekursor jsem vysvětlil jiţ v kapitole 2.3.1. To, ţe za něj nelze 

povaţovat konopí, dokládá i fakt, ţe konopí ani ţádná jeho forma není uvedena 

v kategorii 1 přílohy I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 273/2004, ani v kategorii 1 přílohy k nařízení Rady (ES) č. 111/2005. Dále jsou 

prekursory nově upraveny i v rámci vnitrostátní úpravy v zákoně č. 272/2013 Sb., 

o prekursorech drog. 

2.3.5 Šíření toxikomanie 

Šíření toxikomanie bylo do českého právního řádu zavedeno novelou
118

 trestního 

zákona č. 141/1960 Sb., s účinností od 1. 7. 1990 v podobě § 188a: „Kdo svádí 

jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu anebo ho v tom podporuje 

nebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán 

odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým 
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trestem.“
119

 Toto ustanovení patří v úpravě OPL mezi stálejší. K dnešnímu dni se 

pouze zvýšila sankce odnětí svobody aţ na tři léta a ze základní skutkové podstaty 

zmizel peněţitý trest, který je však i nadále moţno za tento přečin uloţit na 

základě § 53 odst. 2 TZ. První zvláštní skutková podstata počítá s jednáním jako 

člen organizované skupiny, vůči dítěti nebo tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, 

veřejně dostupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem 

a stanovuje za takové jednání trest odnětí svobody na jeden rok aţ pět let. Na dvě 

léta aţ osm let pak bude potrestán ten, kdo spáchá tento trestný čin vůči dítěti 

mladšímu patnácti let.
120

 

 Sváděním nebo podporou se rozumí jednání podobné návodu a pomoci ve 

smyslu § 24 odst. 1 písm. b) a c) TZ. O formu účastenství se však nejedná, jelikoţ 

ten, kdo poţívá návykové látky, se nedopouští trestného činu. Jde tedy o zcela 

přímé pachatelství trestného činu, které je nezávislé na jednání jiných osob.
121

  

V souvislosti se šířením toxikomanie u nás v posledních letech proběhla 

obrovská razie na specializované obchody s pěstitelskými potřebami tzv. kauza 

growshopy. Tomuto tématu se budu věnovat v kapitole 2.5.3. 

Velikou slabinu tohoto ustanovení vidím v pouţitém pojmu „zneuţívání 

návykové látky“. Zákon nikde nedefinuje, co se pod pojmem zneuţití rozumí a ani 

komentář k TZ nám odpověď nenabízí. Z adiktologického hlediska se 

zneuţíváním rozumí abúzus (nadměrné uţívání)
122

. Z toho by vyplývalo, ţe šíření 

toxikologie se pachatel dopouští pouze, pokud bude ten, na koho působí, 

návykovou látku uţívat nadměrně. Jelikoţ zákonodárce nestanovil ani to, co by se 

mělo povaţovat za nadměrné pouţívání, je patrné, ţe takovýto výklad ustanovení 

jeho záměrem nebyl. Proto by větší smysl dávalo pouţití pojmu „uţití“. 
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2.3.6 Vztah mezi pěstováním, držením a nakládáním 

Jelikoţ jsem si vědom toho, ţe je tato problematika značně sloţitá, dovolím si ji 

trochu zjednodušeně vysvětlit na příkladu. Pokud pan A. pěstuje jednu rostlinu 

konopí pro vlastní potřebu, dopouští se přestupkového jednání podle § 285 TZ, 

jelikoţ jeho jednání nedosahuje dostatečné společenské škodlivosti, aby 

naplňovalo materiální znaky trestného činu. Pokud ovšem pěstuje pro vlastní 

potřebu deset rostlin, jiţ se dopouští trestněprávního jednání nedovolené pěstování 

podle § 285 TZ. Pokud by i pouhou jednu rostlinu pěstoval pro jiného nebo za 

účelem distribuce, dopouští se jiţ trestněprávního jednání „opatření jinému nebo 

přechovávání pro jiného“ podle § 283 TZ a to ve stádiu pokusu. Pokud tuto 

rostlinu přenechá panu B., který ji od pana A. získá za účelem získání marihuany 

nebo hašiše, dopouští se pan B. trestněprávního jednání výroby OPL podle § 

283 TZ, a to také ve stádiu pokusu.  Pokud si ale pan A. rostlinu nechá, sklidí ji a 

usuší, dopouští se tak výroby OPL podle § 283 (a to i pokud tak činí pro vlastní 

spotřebu). Pokud výsledný produkt (marihuanu), v mnoţství například padesát 

gramů, prodá panu B., dopouští se tak trestného činu prodeje OPL podle §283 TZ. 

Pan B. se pak můţe dopouštět buď trestného činu drţení podle § 284 TZ, pokud 

marihuanu přechovává pro vlastní potřebu, nebo trestného činu podle § 283 TZ 

spočívajícího v tom, ţe jinému opatří nebo pro jiného přechovává, pokud hodlá 

marihuanu dále distribuovat.  

2.3.7 Systematika trestního zákoníku 

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14. listopadu 2001 č. 1177/2001 a ze dne 

22. ledna 2003 č. 88/2003 český právní řád rozdělil drogy do dvou kategorií 

„podle míry jejich zdravotní a společenské nebezpečnosti, tj. podle negativních 

zdravotních a společenských dopadů v důsledku jejich zneužívání.“
123

 Do první 

skupiny patří konopné drogy, tedy konkrétně konopí, pryskyřice z konopí, THC, 

i všechny izomery a jejich stereochemické varianty, a do druhé skupiny drogy 
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ostatní. V TZ se toto rozdělení promítlo pouze do základních skutkových podstat 

trestného činu nedovoleného drţení OPL podle § 284 odst. 1 a 2 a nedovoleného 

pěstování rostlin obsahujících OPL podle § 285 odst. 1 a 2. U jednání ve větším a 

značném rozsahu však jiţ toto rozdělení u obou trestných činů neplatí. Myšlenka 

rozdělení drog je podle mě zcela na místě. Řešení, které nabízí český právní řád, 

však hodnotím jako nedostačující. 

Dle mého názoru je kategorizace OPL podle zdravotního a společenského 

nebezpečí důleţitá. Toto rozdělení by mělo reflektovat nejen rozdílné účinky 

jednotlivých látek, ale také například způsob aplikace a s ním spojené riziko 

přenosu nemocí. Těchto kategorií by však mělo existovat více, neţ je tomu nyní, 

a to minimálně tři. Konopné drogy by pak měly správně patřit do té nejméně 

nebezpečné. Domnívám se totiţ, ţe marihuanu a drogy jako pervitin, LSD nebo 

heroin není moţné ztotoţňovat. Účinky těchto drog jsou totiţ diametrálně odlišné 

a tím pádem i nebezpečí, které vyvolávají pro uţivatele i celou společnost. Ročně 

u nás na předávkování heroinem zemře přibliţně 15 lidí
124

, celosvětově to pak 

budou tisíce obětí této drogy za jediný rok. Na předávkování marihuanou však 

nebyl evidován jediný případ úmrtí v historii
125

. 

V dnešní době existuje velké mnoţství druhů drog a některé nové 

přibývají, jedná se o drogy chemické. Je zapotřebí, aby právní úprava na tento fakt 

reagovala a nezobecňovala drogy jako takové. Tento postoj je sice po světě velice 

rozšířený, ale také značně zastaralý, iracionální, nepraktický a zároveň 

i nespravedlivý. Největší nebezpečí drog vnímám v jejich fyzických a 

psychických účincích na člověka. Za ty fyzické povaţuji především to, jak dokáţí 

ohrozit zdraví člověka a to jak jednorázově, tak pravidelným uţíváním. Psychické 

účinky vnímám jako změněný stav mysli způsobené uţitím drogy a následné 

jednání drogou vyvolané. V tomto ohledu se mi velice příčí představa, ţe člověk, 

který si na své vlastní zahradě vypěstuje rostlinu, usuší ji, čímţ z ní vyrobí 
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marihuanu, tedy látku, která má menší index nebezpečí neţ legálně dostupný 

alkohol, a prodá ji, dostane u soudu stejný trest jako výrobce a distributor 

pervitinu. Pervitin je droga, na jejíţ výrobu je potřeba laboratoř, zvláštní chemické 

postupy a hrozí při ní nebezpečí i pro okolí. Jako přísady se pouţívají léky a další 

velice nebezpečné nestálé látky, a také vzniká velké mnoţství toxického 

odpadu
126

. Výsledkem je, ţe například v roce 2012 vinou pervitinu v České 

republice zemřelo 16 lidí
127

. Dokonce i v důvodové zprávě k návrhu trestního 

zákoníku jsou konzumenti konopných drog označeni jako bezproblémoví a drogy 

typu heroinu, metamfetaminu (pervitinu), kokainu apod. jako významně 

nebezpečnější neţ konopí.  

Nemyslím si, ţe by hodnocení nebezpečnosti drog a od toho se odvíjející 

výše trestu mělo být svěřeno pouze do rukou soudů a jejich uváţení. Tuto 

problematiku by měl vyřešit zákonodárce na základě odborných analýz, jelikoţ 

soudy k tomu nemají dostatek prostředků ani času. 

2.4 Mezinárodní smlouvy 

Česká republika je také signatářem tří mezinárodních úmluv OSN o drogách, 

které se někdy souhrnně označují jako „drogové úmluvy“. Tyto úmluvy ovšem 

nemají přímou závaznost a signatářské státy je musely přijmout do svého 

právního řádu pomocí vnitrostátních předpisů. Podle těchto úmluv se drogy v ní 

uvedené (včetně konopí) mohou pouţívat jen pro lékařské a vědecké účely 

a jakékoliv jiné pouţití by mohlo být povaţováno za porušení mezinárodního 

práva.
128

 

Tou první je Jednotná úmluva o omamných látkách (dále také „JÚOL“), 

která byla uzavřena v New Yorku v roce 1961 a kterou dne 23. listopadu 

1963 Československá socialistická republika (dále také „ČSSR“) s výhradami 
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ratifikovala. Vyhlášena pak byla v podobě vyhlášky ministra zahraničních věcí 

č. 47/1965 Sb., o Jednotné Úmluvě o omamných látkách. Tato úmluva však jiţ 

není moc aktuální a zaznívají proto názory, ţe by měla být zrušena
129

. Dalšími 

neméně důleţitými jsou Úmluva o psychotropních látkách, uzavřená ve Vídni 

roku 1971, v ČSSR vyhlášena jako vyhláška ministra zahraničních věcí 

č. 62/1989 Sb., o Úmluvě o psychotropních látkách, a Úmluva OSN proti 

nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, uzavřená ve 

Vídni roku 1988, pro ČSFR vyhlášena v podobě sdělení federálního ministerstva 

zahraničních věcí č. 462/1991 Sb.
 130

 

2.4.1 Jednotná úmluva o omamných látkách 

JÚOL řadí konopí do seznamu č. I a IV. U těchto látek úmluva stanovuje 

povinnost smluvních stran, aby přijaly „všechny zvláštní kontrolní opatření, která 

uznají za nutná s ohledem na zvlášť nebezpečný charakter uvedených omamných 

látek“
131

 a v případě, ţe budou takového názoru, ţe vzhledem k situaci v jejich 

zemi se bude jednat o nejvhodnější způsob na ochranu zdraví, zakázaly 

„produkci, výrobu, export a import, obchod, držbu nebo používání takových 

omamných látek, s výjimkou množství, jež by mohlo být použito výhradně pro 

lékařský a vědecký výzkum, včetně klinických pokusů s těmito látkami, které budou 

konány pod dohledem a přímou kontrolou příslušné smluvní strany nebo 

podřízeny tomuto dozoru a této kontrole.“
132

 Obdobné platí pro pěstování konopí 

(k jiným neţ průmyslovým a zahradnickým účelům)
133

. Pokud strana takové 

pěstování povolí, je povinna uplatnit kontrolní mechanismy podle čl. 23 JÚOL, 

tedy zřízení agentur, které především vymezení půdy pro takové pěstování. 

Pěstování by bylo umoţněno pouze na základě povolení a pěstitelé by měli 

povinnost veškerou úrodu odevzdat. Čl. 49 pak umoţňoval stranám při ratifikaci 
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si vyhradit právo dočasně povolit pouţití konopí, konopné pryskyřice, výtaţků 

a tinktur z konopí k nelékařským účelům, maximálně však na dobu pětadvaceti 

let. 

Dále úmluva ve čl. 29 a čl. 30 stanovuje povinnost smluvních států 

poţadovat výrobu, obchod a distribuci omamných látek pouze na základě licencí. 

Ty mají také povinnost dodrţování těchto licencí kontrolovat. Zároveň úmluva 

stavuje povinnost smluvních států nepovolit drţbu bez zákonného povolení 

(čl. 33) a také učinit opatření k tomu, aby „pěstování, produkce, výroba, těžba, 

příprava, držba, nabídka, dání do prodeje, distribuce, koupě, prodej, dodání 

z jakéhokoliv titulu, zprostředkování, odeslání, tranzit, doprava, dovoz a vývoz 

omamných látek, neodpovídající ustanovením této Úmluvy, nebo jakékoliv jiné 

činy, které by podle názoru této Strany odporovaly ustanovením této Úmluvy, byly 

považovány za trestné činy, jsou-li spáchány úmyslně, a aby na vážné případy 

byly vyměřeny přiměřené tresty, zejména vězení nebo jiné tresty odnětí 

svobody.“
134

   

2.4.2 Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a 

psychotropními látkami 

Do účinnosti Úmluvy z roku 1988 tedy nebyla mezinárodní úpravou vyţadována 

trestnost drţení drog pro vlastní potřebu. Poté však čl. 3 odst. 2 zmiňované 

úmluvy stanovil povinnost, aby bylo povaţováno za trestný čin úmyslné jednání 

spočívající v přechovávání, získávání nebo pěstování jakýchkoliv OPL pro osobní 

potřebu, pokud to bude v rozporu s Úmluvou z roku 1961 nebo Úmluvou z roku 

1971. Povaţovat drţení jakéhokoliv mnoţství drogy pro osobní potřebu za trestný 

čin by ovšem bylo nepřiměřeně tvrdé. Navíc by se tato situace mohla zvrhnout 

v situaci, kdy by bylo trestněprávně stíháno i samotné uţívání drogy 

prostřednictvím postihu za drţení, jelikoţ drţení je samozřejmě nutným 

předpokladem uţívání, coţ by bylo naprosto absurdní. Tato obava se ovšem 
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nenaplnila, kdyţ s ohledem na smysl úmluvy a obecná pravidla pro výklad 

mezinárodních smluv je nutné dojít k závěru, ţe byla Úmluva přijata za účelem 

boje proti obchodování s drogami a ne boji proti uţívání drog jako takovému. 

Státy tedy musí zakázat veškeré činnosti spojené s nelegálním uţíváním drog, 

ovšem je na jejich rozhodnutí, jaké sankce za takové jednání stanovit.
135

 

 Jak jednotlivé státy uvedené mezinárodní smlouvy provádějí, sleduje 

Mezinárodní výbor pro kontrolu drog (INCB). Jeho hlavním cílem je podpora 

provádění jejich ustanovení ze strany vlád smluvních států. Nedisponuje ţádnými 

donucovacími prostředky vůči státům, můţe ale vyjadřovat stanoviska ke 

konkrétním ustanovením úmluv a k opatřením, která státy provedly, a poţadovat 

jejich změnu, pokud hrozí, ţe by mohlo dané opatření závaţně poškodit 

naplňování cílů úmluv
136

. 

2.5 Vybraná judikatura 

2.5.1 Stanovisko Nejvyššího soudu 

Zcela zásadní pro naši problematiku je jiţ citované stanovisko trestního kolegia 

NS ČR ze dne 4. 12. 2014, sp. zn. Tpjn 300/2014, jelikoţ upravuje vztah třech 

hlavních trestněprávních jednání spojených s konopím, tedy výroba a nakládání, 

drţení a pěstování. Toto stanovisko reagovalo na situaci, kdy byly obdobné 

případy v rámci konopných deliktů rozhodovány různě. Má tedy za cíl sjednotit 

rozhodovací praxi nejen NS, ale také soudů niţších stupňů.  

 V tomto stanovisku NS zastává názor, ţe neoprávněné
137

 pěstování konopí 

můţe být za určitých okolností povaţováno za výrobu či drţení OPL. Samotné 

nedovolené pěstování konopí se nedá povaţovat za výrobu OPL podle § 283 TZ, 

jelikoţ konopí samotné je povaţováno za omamnou látku
138

. Můţe být ovšem 

povaţováno za „opatření jinému nebo přechování pro jiného“ taktéţ podle § 283 
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TZ, pokud není pěstováno pro vlastní potřebu. K výrobě OPL dochází aţ 

neoprávněným zpracováním v procesu, jehoţ výsledkem je marihuana nebo hašiš. 

A to i v případě, ţe takto konopí zpracuje pro vlastní potřebu nebo si za takovým 

účelem rostliny opatřil od jiného. Takové jednání pak bude povaţováno za trestný 

čin výroby OPL ve stádiu pokusu. Dříve byl však výklad jiný a procesy, které 

umoţňují získání omamných látek z konopí (typicky sušení), byly povaţovány 

pouze za konzervaci
139

. Bylo to sice ještě za účinnosti předchozího trestního 

zákona, ovšem skutkové podstaty těchto trestných činů se příliš nezměnily 

a rozhodně ani nelze říci, ţe by měl zákonodárce v úmyslu novým trestním 

zákoníkem úpravu ohledně konopí zpřísnit. V případě přechovávání sklizených 

rostlin konopí pro vlastní potřebu se pak bude jednat trestný čin podle § 284 TZ, 

respektive trestný čin podle § 283 TZ v případě přechovávání za účelem 

distribuce, a to i kdyţ ještě nedošlo k přeměně na drogu (usušení). 

 S tímto stanoviskem NS v několika ohledech nemohu souhlasit. Tento 

přístup mi přijde přehnaně tvrdý a Česká republika se vydává opačným směrem 

neţ většina demokratických a vyspělých zemí světa, které začínají legislativu 

ohledně konopí značně uvolňovat. Navíc mi nepřijde úplně správný výklad, který 

se snaţí většinu jednání podřadit pod „nejzávaţnější“ skutkovou podstatu § 283 

TZ. Například pokud někdo nedovoleně pěstuje rostlinu konopí s úmyslem část 

úrody věnovat známému ke stejným účelům, bude automaticky stíhán za jednání 

„opatření jinému“ OPL ve stádiu pokusu. A to i tehdy, pokud bude rostlina 

v počáteční fázi růstu, ve které prozatím nebude obsahovat více účinných látek, 

neţ kolik povoluje zákon o návykových látkách, jelikoţ v dospělosti by obsah 

účinných látek v rostlině jiţ vyšší byl. Je to z toho důvodu, ţe NS zastává 

stanovisko, ţe není podstavné to, kterému stádiu trestného činu jednání odpovídá, 

ale o to, jestli jde o zásah do objektu ve vztahu k dalším osobám nebo jen 

pachateli. Také předchozí výklad o tom, ţe sušení konopí není výrobou ale pouze 

konzervací, mi přijde mnohem smysluplnější, jen těţko si lze totiţ představit 
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způsob přechovávání (skladování), který by nezpůsoboval vysoušení rostliny 

a tedy biochemické přeměny účinných látek. Tento fakt současný výklad nijak 

nereflektuje.  

S tím souvisí i fakt, ţe NS neodůvodněně ztotoţnil pojmy „produkce 

a „výroba“ obsaţené v drogových úmluvách. JÚOL si přitom dává záleţet na tom, 

aby tyto dva pojmy oddělila, kdyţ ve svém čl. 1 odst. 1 písm. t) povaţuje 

pěstování konopí za produkci a zároveň podle čl. 1 odst. 1 písm. n) nemůţe být 

povaţováno za výrobu, protoţe výrobou se rozumí všechny procesy, jeţ umoţňují 

získání omamných látek, kromě produkce. NS však ve svém stanovisku dovodil, 

ţe „pojem „produkce“ je jen specifickým označením pro výrobu konopí 

a konopné pryskyřice jako omamné látky z již vypěstované rostliny konopí.“
140

 

Argumentuje tím, ţe ustanovení čl. 28 JÚOL uvádí, ţe pokud stát povolí 

pěstování rostliny konopí k výrobě konopí nebo konopné pryskyřice, uplatní 

i určitý systém kontroly. Čl. 28 však hovoří o výrobě konopí na základě udělené 

licence a předpokládá i následné další zpracování rostliny konopí. Tato 

interpretace NS je tedy dle mého názoru nesprávná. 

Nadto si navíc nemyslím, ţe by zájmem společnosti bylo za trestný čin 

tohoto typu udělovat co moţná nejpřísnější tresty, a to s ohledem nejen na 

společenskou škodlivost, ale i na celosvětový trend postupného uvolňování norem 

upravujících konopí a konopné drogy. Má to dle mého názoru dvě hlavní příčiny. 

Za prvé se domnívám, ţe by nelegální drogy měly být lépe kategorizovány (viz. 

kapitola 2.3.7.) a současně bych striktně oddělil výrobu pro vlastní účely od té za 

účelem zisku (distribuce). Především u konopí se tento krok jeví jako velice 

ţádoucí, jelikoţ výroby drogy tak, jak ji vnímá NS, se podle TZ dopouštějí i ti, 

kteří mají v úmyslu konopí vyuţít na zcela jiné účely, tedy aniţ by vyrobit drogu 

chtěli. 
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2.5.2 Případ „tety Bushky“ 

Paní Libuše B. se měla dopustit trestného činu neoprávněné výroby OPL podle 

§ 187 odst. 1 tehdejšího trestního zákona tím, ţe na pozemku přiléhajícímu 

k jejímu domu dva roky po sobě zasadila semena konopí, vypěstovala z nich 

rostliny konopí, sklidila je a usušila, čímţ vyrobila psychotropní látku 

tetrahydrokanabinol. Toto jednání bylo vyhodnoceno jako dva samostatné skutky. 

Mnoţství vyprodukované látky nebylo v prvním případě přesně zjištěno, ve 

druhém případě dosahovalo mnoţství přibliţně 25 g THC. Za výše uvedené 

jednání ji okresní soud shledal vinnou a uloţil ji úhrnný trest ve výši 2 měsíců 

odnětí svobody s odkladem na 12 měsíců, tedy hluboko pod spodní hranicí trestní 

sazby.
141

 

 Proti tomuto rozhodnutí podala obţalovaná odvolání. V něm mimo jiné 

uvedla, ţe se cítí být nevinná a i kdyţ její jednání můţe naplňovat formální znaky 

trestného činu, chybí zde materiální stránka spočívající ve společenské 

nebezpečnosti. Odkazuje na § 3 odst. 2 trestního zákona, podle kterého jednání 

vykazující znaky trestného činu jím není, pokud je jeho stupeň společenské 

nebezpečnosti nepatrný. Došlo tedy k nesprávnému právnímu hodnocení. Dále 

uvádí, ţe podle rozhodnutí okresního soudu měla obţalovaná zneuţít konopí 

k toxikomanickým účelům. Pod pojmem toxikomanie se rozumí drogová a léková 

závislost, kdy bez drogy vzniká abstinenční syndrom. Závislost však u obţalované 

nebyla nikdy prokázána. Také nebylo nijak prokázáno, jaká část konopí z tohoto 

mnoţství měla být pouţita k inhalaci a jaká pro jiné účely jako výrobu masti, 

másla, přípravu koupelí atd. Navíc nebylo prokázáno ani to, jestli u ní konopí 

v dávkách, ve kterých si ho aplikovala, způsobovalo větší psychoaktivní účinky 

neţ například po vypití šálku kávy. Dále obţalovaná namítala, ţe se nemohla 

dopustit výroby OPL, jelikoţ pěstování rostliny konopí je podle judikatury 

a literatury pouze opatřením a to pro vlastní potřebu není trestné. Navíc v tomto 

případě schází i úmysl vyrobit OPL. Z toho vyplývá, ţe mělo být jednání 
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obţalované kvalifikováno maximálně jako přechovávání OPL podle § 187a 

trestního zákona, které společensky několikanásobně méně nebezpečné a zákon za 

něj ukládá i mnohem menší trest. Obţalovaná se téţ domnívá, ţe její jednání 

nebylo zásahem do zájmů společnosti, jak to předpokládal zákonodárce, jelikoţ 

měla v úmyslu pouze pomáhat a léčit a jediný, komu mohla být nebezpečná, byla 

ona sama a za to nemůţe být trestně stíhána. Proto nemohla naplnit skutkovou 

podstatu daného trestného činu.
142

 

 Obţalovaná také uvedla, ţe nikdy nebyla trestně stíhána, ţije řádným 

ţivotem a nikdy nebyla závislá na alkoholu ani drogách. Ke svému jednání se 

přiznala a nepovaţuje ho za trestné, o čemţ vypovídá i to, ţe o svém jednání 

otevřeně mluvila v dokumentu „Konopná paní“ natočeném pro Českou televizi. 

Tento dokument byl mimo jiné zahrnut i v rozhodnutí okresního soudu, který ho 

několikrát citoval v odůvodnění svého rozsudku, coţ je podle obhajoby procesní 

chyba, jelikoţ se nemůţe jednat o důkaz získaný zákonným způsobem. 

Obţalovaná dále poukázala na to, ţe legislativa ohledně konopí se v zahraničí 

postupně uvolňuje, kdy v některých zemích je uţívání i přechovávání zcela 

legální. Zákaz přechovávání tedy hodnotí jako přeţitek z dob minulých, neboť je 

dokázáno, ţe jeho uţívání nemá horší následky pro jedince i společnost, neţ 

uţívání legálního alkoholu. Navíc i samotný prvostupňový soud ve svém 

rozhodnutí naznačil, ţe nepovaţuje jednání obţalované za společensky 

nebezpečné, kdyţ jí udělil trest pod spodní hranicí trestní sazby. Ani udělení 

„symbolického“ trestu odnětí svobody však není v pořádku, jelikoţ udělení trestu 

jednotlivci z důvodu prevence široké společnosti je proti zásadám trestního 

práva.
143

 

 Důvodným odvolání shledala i státní zástupkyně, která uvedla, ţe má za 

to, ţe jednání obţalované můţe být posouzeno jako jediný skutek spočívající 

v pokračujícím jednání, coţ by bylo ve prospěch obţalované. Dále uvedla, ţe 
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závěr o vině u prvního skutku nemá oporu v provedených důkazech. Navrhla také 

vyhovět návrhu obţalované na doplnění dokazování a prozkoumat její zdravotní 

stav a případnou závislost. Uzavřela tím, ţe skutková zjištění soudu prvního 

stupně nejsou úplná a náleţitá a podpořila návrh obţalované na zrušení rozsudku 

a vrácení věci soudu prvního stupně.
144

 

Odvolací soud návrhům vyhověl, napadený rozsudek zrušil a vrátil věc 

soudu prvního stupně k projednání. Ve svém usnesení konstatoval, ţe soud 

prvního stupně sice věc nijak nepodcenil, o čemţ svědčí rozsah i obsah 

odůvodnění, ale jeho rozhodnutí nemůţe pro závaţné vady v dané podobě obstát. 

Skutková zjištění jsou totiţ nejasná a zjevně neúplná a soud se nevypořádal se 

všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí.
145

 

 Okresní soud nechal zpracovat znalecký posudek, ve kterém znalec sice 

uvedl, ţe výsledky vědeckého zkoumání ohledně léčebných účinků na astma jsou 

sporné a nedostatečně určité, avšak připustil, ţe v individuálních případech 

nemusí empirie korespondovat s vědeckými závěry, zejména pokud je stav 

vědeckého zkoumání v této oblasti na velice nízké úrovni. Nelze tedy vyloučit, ţe 

obţalované inhalace/kouření konopí na astma opravdu určitým způsobem 

pomáhá. Při rozhodování o vině musí soud respektovat zásadu presumpce neviny 

podle Listiny základních práv a svobod a zásadu zjištění skutkového stavu bez 

důvodných pochybností podle trestního řádu. Soud musel také posoudit, zda by 

pro obţalovanou nebylo příznivější posuzovat její jednání podle pozdější úpravy. 

Její jednání tedy bylo kvalifikováno jako nedovolené pěstování rostlin 

obsahujících OPL podle § 285 TZ a jelikoţ soud uvedl, ţe k pouze 10 % z 26 

zabavených rostlin mělo slouţit k jinému účelu neţ výroby mastí, neshledal 

jednání obţalované jako trestný čin, jelikoţ nevypěstovala mnoţství větší neţ 
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malé. Soud tedy obţalovanou zprostil obţaloby a uvedl, ţe její skutky uvedené 

v ţalobním návrhu nejsou trestným činem.
146

 

 Proti tomuto rozsudku se poté odvolala státní zástupky, která mimo jiné 

namítala, ţe u nedovoleného pěstování konopí podle § 285 TZ jiţ není třeba 

prokazovat účel, nehraje tedy roli, zda ho pěstovala pro léčebné účely. To 

odvolací soud odmítl, kdyţ citoval důvodovou zprávu k trestnímu zákoníku, ze 

které vyplývá, ţe záměrem zákonodárce bylo stanovit jakousi zákonnou toleranci 

pro pěstování konopí pro vlastní účely a vyřadit tak konzumenty konopí z účasti 

na trhu s významně nebezpečnějšími drogami. Je tedy nadále třeba zkoumat, jestli 

je konopí pěstování a zpracováváno pro potřeby alternativní léčby nebo jako 

droga. Závěrem však vytkl soudu prvního stupně, ţe se nezabýval skutečností, ţe 

pěstování a drţení konopí pod stanoveným zákonným limitem není zcela 

beztrestné, ale naplňuje znaky přestupku podle § 30 písm. j) a k) zákona 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Při svém hodnocení závěrů nalézacího soudu si 

dále poloţil tři otázky: „Bylo mimo rozumnou pochybnost prokázáno, že 

obžalovaná pěstovala rostlinu konopí za účelem toxikomanického zneužívání? 

Byla bezezbytku vyvrácena verze (obhajoba) jmenované, že tuto pěstovala 

k účelům alternativní léčby? Je nutno předmětné jednání (byť formálně naplňuje 

znaky některého z trestných činů) s ohledem na míru jeho společenské škodlivosti, 

při zohlednění principu subsidiarity trestní represe a míry jeho konkrétní 

společenské škodlivosti, kriminalizovat?“
147

 Na všechny tyto otázky si odpověděl 

negativně, a tedy nebylo mimo rozumnou pochybnost prokázáno, ţe by 

obţalovaná rostlinu pěstovala k toxikomanickým účelům. Odvolací soud ve svém 

rozhodnutí nakonec změnil důvod zproštění ohledně skutku prvního podle § 226 

písm. a) trestního řádu, tedy ţe nebylo prokázáno, ţe se tento skutek vůbec stal. U 

skutku druhého se pak krajský soud ztotoţnil se závěry soudu prvního stupně a 
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potvrdil zproštění obţalované podle § 226 písm. b) trestního řádu, tedy ţe tento 

skutek není trestným činem. 

 Z mého pohledu je zajímavé a významné, ţe jiţ soud prvního stupně 

výslovně uvedl, ţe nakládání s konopím v podobě výroby mastí, koupelí, čajů atd. 

nepovaţuje za trestný čin. Krajský soud se s tímto závěrem ztotoţnil. Ohledně 

inhalace konopí si dovolil poznamenat, ţe pokud by obţalovaná uţívala konopí 

z vaporizéru, nebylo by o tom, ţe konopí kouřila k léčebným a ne 

toxikomanickým účelům, tolik pochyb. Soud v tomto případě tedy potvrdil zcela 

zásadní věc. Pěstování ani drţení konopí není trestným činem, pokud je tak činěno 

za účelem vyuţití léčebných účinků konopí, a to ani v mnoţství větším neţ 

malém. Napadá mě však otázka, jak by soudy nahlíţely na takové jednání vůči 

jiné osobě (například pokud by někdo konopím léčil rodinného příslušníka, který 

se není schopen léčit sám). 

2.5.3 „Kauza growshopy“ 

Na podzim roku 2012 proběhla celostátní razie Policie ČR pod záštitou Národní 

protidrogové centrály (dále také „NPC“) na majitele a provozovatele 

tzv. growshopů. Stalo se tak na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
148

, který 

zamítl dovolání obviněných a tím de facto potvrdil rozsudek Krajského soudu 

v Hradci Králové, který je uznal vinnými za přečin šíření toxikomanie podle § 287 

odst. 1, odst. 2 písm. c). Toho se měli obţalovaní dopustit právě tím, ţe 

provozovali specializovaný obchod s potřebami k pěstování konopí a soud jim za 

to vyměřil trest odnětí svobody v délce jednoho roku s podmíněným odkladem. 

Trestněprávního jednání se měli obţalovaní dopustit tím, ţe prodávali na jednom 

místě semena konopí a letáky a časopisy o pěstování konopí. 

 Dovolatelé připustili, ţe byl skutkový stav zjištěn správně, ale namítají, ţe 

byl nesprávným způsobem právě kvalifikován. Odvolávají se na zásadu ultima 

ratio. Samotný prodej semen konopí ani letáků a časopisů o pěstování konopí není 
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a nemůţe být povaţováno za trestný čin, proto povaţovat spojení těchto dvou 

činností za trestněprávní jednání povaţují dovolatelé za absurdní. Poukazují dále 

na to, ţe na jedné straně zákonodárce určitým způsobem toleruje pěstování konopí 

v mnoţství, které není větší neţ malé, a také toleruje zveřejňování informací 

o jeho pěstování volně prostřednictvím internetu i periodik, ale současně soud 

uznal obţalované vinnými za jednání, které zákon přímo nezakazuje 

a celospolečensky tolerováno.
149

 Dokonce i NPC se před vydáním rozhodnutí NS 

vyjadřovala v tom smyslu, ţe provozovatele growshopů není moţné trestně stíhat, 

jelikoţ neporušují zákon
150

. Dovolatelé tedy vyjadřovali svůj názor, ţe se nejedná 

vůbec o trestný čin nebo jde o jiný trestný čin, neţ za jaký je jejich jednání 

povaţováno. Navrhli tedy, aby NS všechna předcházející rozhodnutí zrušil. Ten 

se však zcela ztotoţnil s názorem státního zástupce a dovolání zamítl s tím, ţe se 

skutečně jednalo nejen o podněcování, nýbrţ i šíření zneuţívání návykových 

látek, tedy za jednání za účelem rozšiřování stávající klientely. „Prostředkem 

k dosažení tohoto cíle bylo šíření reklamních letáků (č. l. 85), různých 

nabídkových katalogů (č. l. 81 – 84), reklamních předmětů s logem marihuany 

(č. l. 27, foto č. 12), nebo např. v zajištěných tiskovinách inzerovaného konopného 

veletrhu v P. (Cannafest 2010) a rovněž nabídka různých zařízení pro pěstování 

konopí (hnojiva, mobilní pěstírna apod.) a jeho aplikaci v podobě inhalace 

(cigaretové papírky, vodní dýmky, filtry, drtičky apod.).“
151

 Proti tomuto 

rozhodnutí NS byla podána ústavní stíţnost k Ústavnímu soudu ČR. 

 Osobně toto rozhodnutí hodnotím za jedno z nejhorších rozhodnutí NS za 

poslední dobu a povaţuji ho i za protiústavní. Porušení Listiny základních práv 

a svobod ČR (dále jen „LZPS“) spatřuji mimo jiné v porušení práva na svobodu 

podnikání zakotveného ve čl. 26 a práva vlastnit majetek podle čl. 11. Uvedené 

jednání nemůţe být povaţováno za „svádění“ ani „podněcování“ ke zneuţívání 

návykové látky. Pokud si jde člověk do tohoto typu obchodu zakoupit semena 
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konopí, pěstební potřeby a literaturu o pěstování, je jasné, ţe byl pevně rozhodnut 

jiţ předem a tedy úmysl spáchat trestný čin předcházel tomuto jednání. 

Provozovatelé growshopů se tedy dopouštěli maximálně nepřímého umoţnění 

zneuţití návykové látky. Ale toho se dopouští i provozovatelé klasických prodejen 

se zahradními potřebami, svítidly nebo i trafiky. Takové jednání však nemůţeme 

povaţovat za trestné, jelikoţ to bychom pak museli trestat například i prodejce 

domácích potřeb za to, ţe prodávají noţe, kterými je moţné zabít člověka. 

Zařazovat mezi nezákonně prodávané produkty i kuřácké potřeby je také nesmysl, 

jelikoţ uţívání drogy u nás trestné není a stejné potřeby je moţné získat i ve 

kterékoliv trafice.  

 Následným zásahem Policie ČR na growshopy pak bylo dle mého názoru 

(zejména způsobem, kterým bylo provedeno) dále porušeno základní právo na 

osobní svobodu, právo na lidskou důstojnost, právo vlastnit majetek, právo 

nedotknutelnosti obydlí, právo na svobodnou volbu povolání a svým způsobem 

i právo na spravedlivý proces. Tyto zásahy navíc neproběhly ve všech 

growshopech a také neproběhly ve stejnou chvíli a byly provázeny obrovským 

mnoţstvím procesních pochybení, kterými byly například i neodůvodněné 

a nezákonné domovní prohlídky. Vzhledem k rozsahu práce však bohuţel není 

moţné, abych se tímto tématem více zabýval.  

2.6 Legalizace po česku 

S účinností od 1. dubna 2013 je u nás v platnosti zákon
152

, který měl zpřístupnit 

pacientům léčebné konopí legální cestou. Léčebné konopí mělo být pacientům 

dostupné v lékárnách na základě elektronického předpisu. Doposud však konopí 

v lékárnách k dispozici prakticky není. 

 Výše zmíněným zákonem byl novelizován zákon č. 167/1998 Sb., 

o návykových látkách a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech. Největší změnou 
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zákona o léčivech je rozhodně zřízení registru pro léčivé přípravky s omezením
153

, 

jehoţ úkolem je zajistit omezení předepsání a výdeje léčivého přípravku na 

mnoţství stanovené v rozhodnutí o registraci
154

. U zákona o návykových látkách 

jsou to pak nové dvě ustanovení § 24a a §24b, kde jsou uvedeny povinnosti 

spojené s pěstování konopí pro léčebné účely. Dalšími předpisy souvisejícími 

s „legalizací“ léčebného konopí v České republice jsou zákon č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ale také 

podzákonné předpisy jako vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují 

podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a pouţívání individuálně 

připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné pouţití, 

vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bliţších podmínkách 

zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších 

provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, a vyhláška č. 54/2008 Sb., 

o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském 

předpisu a o pravidlech pouţívání lékařských předpisů. 

 Právě prováděcí vyhláška č. 221/2013 Sb., která byla přijata s velikým 

zpoţděním, obsahuje zcela zásadní úpravu léčebného konopí jako je minimální 

věková hranice pacienta, mnoţstevní limit 30 gramů za měsíc, dále stanovuje, 

kteří lékaři mohou konopí předepisovat a ţe je to moţné pouze na základě 

elektronického receptu. Povoleny jsou čtyři druhy konopí s obsahem účinné látky 

THC od 6 do 19 %, které musí splňovat poměrně přísné nároky na kvalitu 

a čistotu. Ty přesně odpovídají nabídce jednoho z moţných dodavatelů holandské 

společnosti Bedrocan. Konopí můţe být dováţeno pouze ze zemí, kde je lékařské 

konopí legální, coţ tato společnost splňuje.
155

 

 Léčebné konopí se lékáren dostalo teprve v listopadu minulého roku a to 

navíc v nepříliš velkém mnoţství. Dostupné je zatím pouze v několika vybraných 

                                                 
153

 Léčivé přípravky s obsahem konopí pro léčebné pouţití. 
154

 § 81a zákona č. 378/2007 Sb. 
155

 POKORNÝ, Lukáš. Léčebné konopí po česku. Legalizace. 2014, roč. 5, č. 2, s. 18. 



64 

 

lékárnách, které o něj projevily zájem
156

. A ani lékaři ho nechtějí moc 

předepisovat. Česká legalizace léčebného konopí tedy jiţ od začátku nefunguje, 

a to ještě nebylo moţné pořádně odzkoušet dle mého názoru největší slabinu 

tohoto systému. Jeden gram konopí je nyní v lékárnách dostupný přibliţně 300 

Kč, coţ je vyšší cena neţ na černém trhu, kde se jeho cena pohybuje mezi 100 Kč 

a 250 Kč za gram. Z tohoto důvodu si myslím, ţe velká část pacientů dá přednost 

černému trhu, kde nebudou nijak evidováni a nebudou si muset obstarávat 

předpis. Zlepšit situaci by mělo vypěstování vlastního konopí. Tendr na „výrobu“ 

40 kg léčebného konopí získala česká společnost Elkoplast Sušovice, která ho 

dodá za cenu 68 Kč za gram bez DPH
157

. Toto mnoţství ovšem vystačí pouze na 

měsíční dávku pro 1333 pacientů, nebo roční dávku pro pouhých 111 pacientů.  

Někteří pacienti navíc potřebují i více neţ povolených 30 gramů měsíčně, 

coţ je bude vést buď opět na černý trh, nebo k tomu, aby si konopí vypěstovali 

sami. Při zmíněné ceně by 30 gramů představovalo měsíční náklady ve výši aţ 

devět tisíc korun, coţ je pro většinu českých pacientů příliš vysoká částka, jelikoţ 

zdravotní pojišťovny léčebné konopí nehradí a v nejbliţší době se na tom nejspíše 

nic nezmění. V nejbliţší době by se však měl tento limit zvýšit aţ na 180g na 

osobu za měsíc
158

. To uţ je mnoţství, které se dá pro většinu pacientů povaţovat 

za dostatečné, ovšem při současné ceně by znamenalo výdaj přes padesát tisíc 

korun za měsíc. V průzkumu provedeném serverem magazin-legalizace.cz by 

77 % dotázaných za léčebné konopí nezaplatilo více neţ 100 Kč za gram. Necelá 

třetina respondentů by dokonce nebyla ochotna zaplatit za gram konopí ani 

korunu
159

. 
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V současnosti se tedy vítěz tendru připravuje na produkci prvního českého 

léčebného konopí. Další tendry jistě budou následovat. Česká republika by však, 

vzhledem k jiţ tak dost velkým průtahům, měla postupovat rychleji. Podanou 

přihlášku do tendru na dodávání léčebného konopí mělo i několik českých 

univerzit, mezi nimi i Mendelova univerzita v Brně. Ta v nedávné době ve 

skleníku na střeše jedné z budov bez patřičných povolení pěstovala zhruba sto 

rostlin konopí, které byly ovšem inspektorem ze Státního ústavu pro kontrolu 

léčiv nalezeny ve zuboţeném stavu, napadnuté škůdci a v nevhodných 

podmínkách. Mendelova univerzita tak konala na popud oddělení kriminalistiky 

policie ČR v Ostravě s vědomím tamního státního zastupitelství. Právně 

zajímavým faktem je skutečnost, ţe i kdyţ toto jednání naplňuje minimálně 

formální znaky trestného činu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících OPL 

podle § 285 TZ, státní zastupitelství toto jednání neshledalo jako protiprávní 

s odvoláním na § 31 TZ. Podle něho „trestný čin nespáchá, kdo v souladu 

s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování 

o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo 

funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný 

trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.“
160

 

Ředitel Národní protidrogové centrály plk. Mgr. Jakub Frydrych vyjádřil názor, ţe 

uvedené jednání není trestným činem, jelikoţ nedosahuje potřebné úrovně 

společenské škodlivosti podle § 12 odst. 2 TZ.
161

  

2.7 Protidrogová politika ČR 

Tvorbu a naplňování protidrogové politiky má na starosti vláda ČR, jinak je však 

uskutečňována nejen na národní, ale i krajské a místní úrovni. Poradním 

a koordinačním orgánem vlády je Rada vlády pro koordinaci drogové politiky 

(dále také „RVKDP“) a také několik výborů a pracovních skupin
162

. RVKDP 
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předkládá vládě návrh národní strategie protidrogové politiky, v současnosti je 

platná Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 aţ 2018 a její druhý 

akční plán na období 2013 aţ 2015. Jeho hlavními prioritami jsou především 

sníţení míry nadměrného pití alkoholu a míry uţívání konopí mladými lidmi, 

zaměření se na vysokou míru problémového uţívání pervitinu a opiátů a 

zefektivnění financování protidrogové politiky.
163

 

Financování protidrogové politiky je prováděno na dvou úrovních -  státní 

rozpočet a rozpočty obcí a krajů, jejichţ součástí jsou i prostředky z Evropského 

sociálního fondu, které dosahují výše aţ 100 mil. Kč ročně. Celkově tyto výdaje 

dosahují přibliţně 600 mil. Kč za rok.
164

  

2.8 Právní úprava EU 

Evropská Unie (dále také „EU“) nemá v oblasti drog nijak široké pravomoci 

a sankce za drogové delikty náleţí do kompetence členských států. EU nemá ani 

vlastní úpravu klasifikace drog a přejímá ji ze zmiňovaných úmluv OSN. Snahou 

o odstranění rozdílů v oblasti trestněprávních otázek bylo sdělení Evropské 

komise navrhující rámcové rozhodnutí o zavedení minimálních pravidel týkajících 

se obchodu s drogami, které roku 2003 Rada ministrů EU přijala. Zde Komise 

striktně oddělila nakládání s drogami za účelem zisku a za účelem jiným, na které 

by mělo být nahlíţeno jako na jednání s cílem osobního uţívání. Evropský 

parlament několikrát jednal o otázce dekriminalizace uţívání konopí. Příkladem 

můţe být D’Anconyho zpráva z roku 1997, kde navrhuje, aby obchodování 

s konopím bylo pouze regulováno, nikoliv zakázáno, nebo Van Buitenwegovu 

zprávu z roku 2003, kde vyzývá Radu a členské státy EU, aby vzaly v potaz 

pozitivní výsledky dekriminalizace uţívání některých látek, především konopí, 

v několika státech. Výsledek byl ovšem přesně opačný, kdyţ vlády členských 
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států EU v červenci roku 2004 schválili výše zmíněné rozhodnutí Rady. Z tohoto 

přístupu také vychází protidrogová strategie EU pro léta 2005 aţ 2012.
165

 

 Dále například rezoluce Rady EU o konopných látkách z roku 2004 ukládá 

členským státům povinnost provést opatření proti pěstování a obchodu s konopím. 

Způsob, jakým to členské státy provedou, jiţ nechává na jejich uváţení. Navíc se 

jedná o právně nezávazný dokument.
166

 Přehled o problémech v oblasti drog na 

území EU má zajistit Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové 

závislost (EMCDDA), které bylo zřízeno v roce 1993 na základě Směrnice Rady 

č. 302/93 ze dne 8. února 1993 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro 

drogy a drogové závislosti, svou činnost však zahájilo aţ v roce 1995. Jeho 

úkolem je nabídnout politikům údaje potřebné k přípravě právních předpisů 

a formování protidrogových strategií.
167

 

 V souvislosti s problematikou drog jsou významná nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, 

jeho prováděcí předpis v podobě nařízení Rady (ES) č. 111/1005 ze dne 

22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory 

drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, a dále také 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 a k nařízení Rady 

(ES) č. 111/2005. Mezi nařízení EU ohledně drog patří také nařízení Rady (ES) 

č. 2046/97 ze dne 13. října 1997 o spolupráci mezi severem a jihem v boji proti 

drogám a drogové závislosti. 

Právo EU obsahuje také předpisy, které upravují konopí jako průmyslovou 

plodinu. Za ta nejvýznamnější povaţuji Nařízení Rady (ES) č. 1673/2000, 

o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, Nařízení 

Komise (ES) č. 507/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
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(ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na 

vlákno, Nařízení Komise (ES) č. 752/2004, o přechodných opatřeních v odvětví 

lnu a konopí pěstovaných na vlákno v České republice, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, 

Maďarsku, Polsku a Slovensku, Nařízení Komise (EHS) č. 3164/1989, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením ohledně semen konopí, 

Nařízení Komise (EHS) č. 3587/1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3164/89, 

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením ohledně semen 

konopí a Nařízení Komise (ES) č. 327/2002, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 

č. 1251/1999 o reţimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě. 

2.9 Aktuální stav legislativy 

2.9.1 Legislativní změny 

Mezi nejmladší právní předpisy upravující OLP patří jiţ zmiňovaný zákon 

č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, který je účinný od 1. ledna 2014. 

S problematikou návykových látek je spojeno i nařízení vlády č. 41/2014 Sb., 

o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichţ dosaţení 

v krevním vzorku řidiče se řidič povaţuje za ovlivněného takovou návykovou 

látkou. Tato hranice byla u THC stanovena na hodnotu 2 ng/ml. Pokud je u řidiče 

zjištěna tato hodnota návykové látky, má se pro účely přestupkového řízení za to, 

ţe dotyčný řídil vozidlo pod jejím vlivem. Pro případ trestního stíhání ohroţení 

pod vlivem návykové látky podle § 274 TZ je však vţdy potřeba znaleckým 

posudkem zhodnotit to, zda byl řidič ve stavu vylučujícím protiprávnost.
168

  

 V současné době se jedná o návrhu zákona o ochraně zdraví před 

návykovými látkami. Legislativní proces tohoto zákona započal jiţ v první 

polovině roku 2013 na základ na návrh Ministerstva zdravotnictví. V průběhu 

roku 2013 byl však pozastaven a doposud nebyl schválen. Podle dostupných 
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informací ke dni 27. února 2015 nyní probíhá vyhodnocování připomínek došlých 

v rámci meziresortního připomínkového řízení
169

. 

2.9.2 Podvědomí společnosti o právní úpravě 

Z mnou provedeného průzkumu vyplývá, ţe veřejnost není dostatečně 

informována o tom, jak s trestností uţívání, drţení, pěstování či distribuce konopí. 

Necelá polovina dotázaný odpověděla, ţe si je pouze vědoma, ţe některé 

zacházení s konopím můţe být trestné. Přibliţně třetina respondentů pak ví, které 

jednání je povaţováno pouze za přestupek a které jiţ za trestný čin, ale neví, jaké 

jsou za tato jednání sankce. Pouze 15 % dotázaných odpovědělo, ţe znají právní 

úpravu detailně včetně sankcí. Naopak necelých 5 % respondentů vůbec neví, jaký 

je vztah legislativy ke konopí. 

 Na otázku, zda vědí, kde konkrétní právní úpravu hledat, necelá pětina 

dotázaných odpověděla, ţe neví vůbec, naopak přibliţně 22% odpovídajících se 

vyjádřilo kladně, z nichţ asi 5 % zná i obsah těchto norem. Zbytek respondentů 

(58%) pouze tuší, ţe by právní úpravu nejspíše nalezli v trestním zákoníku.  
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3 Právní úprava v zahraničí 

3.1 Slovensko 

Nám nejbliţší Slovensko má z pohledu represe drogových deliktů ještě tvrdší 

právní úpravu, která ale zároveň není tolik obsáhlá. Slovenská úprava nerozlišuje 

mezi jednotlivými drogami, a to ani takovým způsobem jako úprava česká. Také 

nezná samostatný trestný čin v podobě pěstování rostliny obsahující OPL. 

Stěţejním předpisem je trestný zákon
170

, který v § 171 aţ § 173 obsahuje úpravu 

drogových deliktů pod souhrnným názvem „Nedovolená výroba omamných 

a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich drţanie a obchodovanie 

s nimi“ a v § 174 úpravu „Šírenie toxikománie“. 

 Podle § 171 trestného zákona bude ten, kdo přechovává OPL pro vlastní 

potřebu, potrestán trestem odnětí svobody aţ na tři léta. U nás je za srovnatelné 

jednání stanoven trest odnětí svobody aţ na jeden rok u konopných drog nebo aţ 

na dva roky u drog ostatních. Za jednání ve větším rozsahu je zde stanoven 

srovnatelný trest jako u nás a to odnětí svobody aţ na pět let.
171

 

 Při pohledu na skutkovou podstatu trestného činu podle § 172 trestného 

zákona, která je obdobou českého ustanovení výroby a jiného nakládání s OPL, je 

zřejmá veliká odlišnost od české právní úpravy a to konkrétně v písm. c). Na 

Slovensku je totiţ trestné i samotné koupení OPL. Slovenská právní úprava za 

nakládání s OPL také stanovuje mnohem přísnější postih a to trest odnětí svobody 

na tři roky aţ deset let. Kvalifikované skutkové podstaty tento trest ještě zpřísňují 

a za toto jednání je zde moţné uloţit i trest na doţivotí, pokud pachatel spáchá 

tento trestný čin ve velkém rozsahu, jako člen nebezpečné (organizované) skupiny 

nebo pokud tím způsobí těţkou újmu na zdraví více osobám nebo smrt více 

osob.
172

 

                                                 
170

 Zákon č. 300/2005 Z. z., trestný zákon. 
171

 § 171 zákona č. 300/2005 Z. z. 
172

 § 172 zákona č. 300/2005 Z. z. 



71 

 

 Slovenská právní úprava dále postihuje výrobu a drţení předmětu 

určenému na výrobu OPL a to trestem odnětí svobody na jeden rok aţ pět let, 

případně na tři roky aţ osm let, pokud pachatel získá větší prospěch, nebo na čtyři 

roky aţ deset let v případě značného prospěchu. Pokud pro sebe nebo jiného 

pachatel získá prospěch velkého rozsahu, hrozí mu trest odnětí svobody na deset 

aţ patnáct let. I v případě šíření toxikomanie je zde přísnější úprava neţ u nás, 

kdyţ za takové jednání stanovuje trest odnětí svobody na jeden rok aţ pět let, 

případně na tři roky aţ osm let v rámci zvláštní skutkové podstaty, která se 

uplatní, pokud takto pachatel jedná veřejně nebo vůči chráněné osobě.
173

 

 Co jsou to OPL stanovuje zákon č. 139/1998 Z. z., o omamných látkach, 

psychotropných látkach a prípravkoch, a řadí je do třech skupin. Marihuana, 

rostlina konopí, pryskyřice z konopí, konopné extrakty a tinktury i látka THC se 

nachází ve Skupině I přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Podle § 4 odst. 3 tohoto 

zákona je moţné tyto látky pěstovat, vyrábět, dováţet, vyváţet, vydávat 

a provádět jejich tranzit a distribuci pouze na účely výzkumné, výukové 

a expertízní.   

3.2 Nizozemsko 

Nizozemsko je jiţ dlouhou dobu vnímáno jako stát s nejuvolněnější legislativou 

konopí v Evropě. Stalo se vyhledávanou turistickou zemí a nepochybně sem 

cizinci jezdí i za legální marihuanou. Existuje ovšem i mnoho různých mýtů 

a pověr spojených s touto zemí, jako například to, ţe zde po legalizaci stoupla 

spotřeba marihuany o 250 %, ţe si ji můţe koupit kaţdý starší patnácti let a děti 

chodí po parcích „zkouření“ a ţe je v Nizozemsku díky coffee shopům
174

 (dále jen 

„CS“) nejvyšší míra kriminality v Evropě
175

. Měl jsem moţnost Nizozemsko 

navštívit a musím konstatovat, ţe nic z toho není pravdou a většinu problémy 
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v souvislosti s marihuanou tam způsobují spíše ovlivnění cizinci, kteří často 

míchají marihuanu s alkoholem a pak nezvládají následné stavy. Jelikoţ je 

zakázáno konopí ze země vyváţet, lze se často setkat s tím, ţe turisté pohazují 

nespotřebovanou drogu v okolí autobusových a vlakových nádraţí, kde se k nim 

mohou snadno dostat děti. 

Tento stav ohledně konopných drog, který v Nizozemsku nyní je, však 

nevznikl jako snaha o úplnou legalizaci konopí a odstranění právních překáţek 

k ní. Také to nemělo pozitivní vliv na černý trh, jak by si někdo mohl myslet. 

Právě naopak. Konopné drogy v Nizozemsku podle zákona o omamných látkách 

z roku 1976 jsou stále ilegální. Parlament jen vytvořil soubor opatření, podle 

nichţ je moţné prodávat konopné drogy v CS bez rizika trestního stíhání. Stalo se 

tak z důvodů pocházejících z protidrogové politiky. V Nizozemsku totiţ 

zhodnotili, ţe z hlediska potlačování konopných drog jejich kriminalizace moc 

nezafungovala a má spíše opačný efekt. Stanovili proto jako prioritu oddělit 

konzumenty konopí od konzumentů ostatních drog a také od překupníků 

s drogami, kteří uţivatelům konopí mnohdy nabízejí tvrdší drogy a to i zadarmo, 

jelikoţ vědí, ţe se zákazník vrátí pro další dávky, které jiţ zaplatí. V Nizozemsku 

šli tedy „proti proudu“ a volně zpřístupnili konopí ve vládou regulovaných 

obchodech dospělým občanům, aby je nevystavovali dealerům a z nich 

pramenícímu nebezpečí tvrdých drog. Ty je v těchto obchodech zakázáno 

prodávat pod velmi přísnými sankcemi a většinou by to pro obchod znamenalo 

okamţité zavření. Dále je také v CS zakázáno prodávat alkohol, pouţívat 

venkovní reklamu a mít v provozovně více neţ 500 gramů drogy. Dovoz a vývoz 

konopí ze země je stále nelegální. Stejně tak pěstování více neţ 5 rostlin 

konopí.
176

 Kde tedy CS drogy berou? Nelegálně od drogových překupníků. 

Tomuto paradoxu se říká „problém zadního vchodu“ („back door problem“). CS 
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konopí nelegálně nakupují, ale pak ho mohou legálně prodávat zletilým 

osobám.
177

 

Marihuanu a hašiš je moţné zakoupit v mnoţství aţ pěti gramů. To je také 

mnoţství, které můţe mít člověk legálně u sebe. Zakoupenou drogu uţivatel můţe 

uţít buď přímo v baru, nebo následně doma. Kouření marihuany a hašiše na 

veřejném prostranství je zakázáno.
178

 

CS je v Nizozemsku několik stovek. Ovšem tento počet za posledních 

několik let výrazně klesl, kdyţ v roce 1997 jich existovalo téměř 1200
179

). Mohla 

za to mimo jiné změna legislativy, kdy od roku 2008 coffee shopy nesmí být 

v okolí 250 metrů od škol a od roku 2013 měly být CS nepřístupny cizincům. 

Toho mělo být docíleno pomocí tzv. propustek (weed pass), které mohl získat jen 

obyvatel daného města, a které byly zavedeny ve třech provinciích na jihu země 

a plánovalo se jejich zavedení v celé zemi. Okamţitě tam ale nastal velký pokles 

prodejů v CS a prudký nárůst nelegálního prodeje. Od tohoto systému se tedy 

upustilo, ovšem cizinci stále v CS nakupovat nesmí.
180

 To však není příliš 

respektováno a turisté se k droze i nadále dostanou na základě dokladu totoţnosti 

o tom, ţe jsou starší osmnácti let
181

. Na provozování CS má velký vliv místní 

samospráva, která je můţe zavřít a zajišťuje také jejich kontrolu. 

 Pokud zhodnotíme nizozemskou právní úpravu z pohledu mezinárodního 

práva, tak bychom tento systém mohli označit příslovím: „vlk se naţral a koza 

zůstala celá.“ Nizozemsko i nadále povaţuje konopné drogy za nelegální, nikdo 

nesmí pěstovat libovolné mnoţství konopí, ani u sebe přechovávat libovolné 
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mnoţství drogy, nicméně zákonodárci vymysleli „kličku“, jak marihuanu a hašiš 

legálně prodávat uţivatelům a mít příjem z daní, které CS odvádějí.  

Největší slabinu a nevýhodu nizozemského systému vidím v tom, ţe jsou 

CS pouze státem regulovány, a ne zřizovány. Stát se také moc nestará o to, odkud 

drogu berou. Pokud by stát zřídil systém na „výrobu“ konopí i prodejní místa sám, 

mohl by lépe kontrolovat nezávadnost produktů (plísně, obsah těţkých kovů) 

a nedostupnost pro nezletilé a cizince. Ale také by to mělo pozitivní význam pro 

uţivatele, kteří by měli jistotu, ţe obdrţí pouze kvalitní produkt a v patřičném 

mnoţství. V současné době je to pro provozovatele způsob obţivy. I přes četné 

kontroly není moţné zajistit tyto standardy na sto procent. 

Na druhou stranu pokud se jedná o následky nizozemské dekriminalizace 

konopí, nezpůsobila to výrazný nárůst spotřeby konopných drog, jak mnozí kritici 

předpokládali. V 70. letech se sice spotřeba konopí zvýšila, ale šlo spíš 

o celosvětový trend, kdy tento nárůst byl například v USA ještě vyšší. Co je ale 

dle mého názoru důleţitější, klesla zde spotřeba tvrdých drog (některé zdroje 

uvádějí aţ 80% pokles) v tom smyslu, ţe se radikálně sníţil počet nových 

konzumentů. Dekriminalizace přinesla také sníţení zájmu nezletilých o konopné 

drogy, to souvisí zřejmě se skutečností, ţe konopí jiţ není pro mladé tolik 

zajímavé, kdyţ postrádá „půvab“ něčeho zakázaného. Podle posledních průzkumů 

EMCDDA mělo za poslední rok s konopnými drogami v Nizozemí zkušenost 

přibliţně 27 % ţáků škol, v blízké Francii (jednom z největších odpůrců 

nizozemského modelu) to přitom bylo 39 %. Poměr mezi dospělými uţivateli také 

nevyznívá pro Francii dobře, kdyţ podle toho samého průzkumu mělo s konopím 

za poslední rok zkušenost 8,4 % Francouzů oproti 7 % Nizozemců
182

. Dokonce 

i průměrný věk, ve kterém lidé začínají uţívat konopí, je v Nizozemsku vyšší, a to 

přibliţně dvacet let, v porovnání s USA, kde je tato hranice přibliţně šestnáct 
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let.
183

 Ani tvrdé drogy nejsou v Nizozemsku tak oblíbené jako jinde ve světě
184

, 

dle mého názoru to pramení z postoje občanů k drogám celkově, kdy je neberou 

jako něco výjimečného, ale spíše jako přirozenou věc, která na světě byla a je, 

a tím i tvrdé drogy ztrácejí na atraktivitě pro mladé lidi. Veliký význam měla také 

separace trhu s konopnými a trhu s ostatními drogami.
185

 

3.3 USA 

USA je naopak povaţováno za kolébku světové prohibice konopí a je také zemí, 

která vykazuje nejvyšší náklady v boji proti konopí a drogám obecně
186

. Ovšem 

i zde zaznívají názory o potřebě legalizace konopí ze strany občanů. V roce 2012 

se současně s volbou prezidenta konaly i tři referenda o legalizaci konopí a to ve 

státech Washington, Colorado a Oregon. Obyvatelé prvních dvou zmiňovaných 

států 56% většinou hlasů ve Washingtonu, respektive 55% většinou hlasů 

v Coloradu, rozhodli o beztrestnosti uţívání a drţení omezeného mnoţství konopí. 

Do té doby zde bylo, stejně jako v dalších více neţ 20 státech USA
187

, legální 

pouze léčebné konopí a to od roku 1998, respektive 2000. Ve státě Oregon 

hlasovali dokonce o systému, kde by se stal stát monopolním distributorem 

konopí, pro ten ovšem hlasovalo „pouhých“ 46 % a návrh neuspěl. Ve 

Washingtonu je tedy legální drţet aţ jednu unci marihuany, tedy přibliţně 28 g, 

450 g konopných potravin či 2,4 kg konopných tekutin. V Coloradu je také legální 

drţení jedné unce marihuany a jeho občané mohou konopí v uzavřeném prostoru 

v mnoţství tří kvetoucích rostlin i pěstovat. Úrodu z něho pak mohou beztrestně 

uskladňovat. Dokonce je zde legální i poskytnutí aţ jedné unce jiné zletilé osobě 

(v USA od 21 let). V obou zmíněných státech je však nadále nelegální jeho 
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kouření na veřejnosti, řízení pod vlivem, poskytování nezletilým osobám či prodej 

bez patřičného povolení.
188

 

 Problémem zůstává, ţe je tento krok v rozporu s federálním právem USA. 

Zákon o kontrolovaných látkách i nadále řadí konopí na Seznam I, tedy mezi 

nejnebezpečnější drogy společně například s heroinem (oproti tomu kokain je 

řazen na Seznam II mezi méně nebezpečné drogy a je moţné ho získat na lékařský 

předpis). Podle vyjádření prezidenta USA Baracka Obamy se federální orgány 

nebudou zaměřovat na rekreační uţivatele konopí ve státech, které ho legalizovaly 

a to z důvodu omezených finančních prostředků federace a světovému trendu 

akceptace této látky
189

. Legalizace ve Washingtonu je ovšem také v rozporu 

s mezinárodními úmluvami upravující drogovou problematiku. Tento fakt ovšem 

nikdo moc neřeší a na konci roku 2014 se k legalizaci konopí připojily i státy 

Oregon (kde se to o 2 roky dříve nepodařilo), Aljaška a hlavní město USA 

Washington D. C.
190

   

3.4 Německo 

V Německu je hlavním právním předpisem upravujícím OPL Spolkový zákon 

o omamných látkách. Neoprávněné drţení drog je podle něho trestným činem, 

existují však moţnosti upuštění od trestního stíhání, pokud se jedná pouze o malé 

mnoţství OPL pro vlastní potřebu. Kritériem pro to je mnoţství a druh drogy, 

zúčastnění jiných osob, dosavadní ţivot pachatele a zájem veřejnosti na jeho 

stíhání. Většina spolkových zemí má stanoveny vlastní hodnoty „malého 

mnoţství“. Za určitých okolností lze na základě principu „léčba místo trestu“ (od 

roku 1981) prominout trest v případě uţití pro léčebné účely. Za nezákonné 

drţení, pěstování a výrobu OPL je moţné uloţit sankci v podobě trestu odnětí 

svobody aţ pět let. Tento trest můţe být však aţ patnáct let odnětí svobody 

v případě, ţe pachatel drţí nezanedbatelné mnoţství OPL, distribuuje látku 
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nezletilému, obchoduje s drogami profesionálně nebo jako člen organizované 

skupiny nebo pokud při této souvislosti u sebe nosí zbraň. V roce 2011 bylo 

konopí přesunuto ze Seznamu I do Seznamu III, coţ umoţnilo výrobu 

a předepsání konopí obsahujícího léčivé látky na základě licence od Spolkového 

ústavu pro drogy a zdravotnické prostředky.
191

 

Podle průzkumů zde v roce 2012 uţilo konopnou drogu 4,5 % občanů, 

přičemţ u věkové skupiny ve věku od 18 do 34 let to pak bylo 11,1 % 

dotázaných
192

. I v Německu si však uvědomují, ţe boj s konopím se dá vést 

i jinými způsoby neţ jen kriminalizací. Svědčí o tom záměr radních v Berlíně 

zřídit první německý coffee shop a to v městské čtvrti Friedrichshain-Kreuzberg, 

která je známa alternativním způsobem ţivota. Místní Görlitzer Park je světově 

známý jako místo, kde se dají snadno získat drogy a při častých policejních 

zásazích zde dochází běţně k zatýkání za drogové delikty. Podle starostky zde 

vznikl černý trh jako následek prohibice a je nutné s ním bojovat za pouţití 

neobvyklých řešení.
193

 

3.5 Další vybrané státy 

Ve Francii je trestné jak drţení, tak i samotné uţívání drog. Zákon navíc 

nerozlišuje mezi drţením pro vlastní potřebu a drţením pro potřeby distribuce, 

a také  nedělá rozdíly ani mezi jednotlivými drogami. Tuto úlohu zastávají státní 

zástupci. Maximálním trestem za obchod s drogami je zde trest na doţivotí. 

Francie je jedním z největších kritiků nizozemského systému. Jejich systém se 

přitom nejeví jako příliš efektivnější, kdyţ zde podle posledních statistik 
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EMCDDA uţívá drogy (i ty konopné) mnohem větší část populace neţ je tomu 

právě v Nizozemsku. V této statistice se řadí k nejhorším zemím v Evropě.
194

 

Kanadská právní úprava drog byla v historii značně ovlivněna situací 

v USA. I přes to je Kanada průkopníkem v boji za legalizaci konopí, jelikoţ je 

první zemí, která legalizovala léčebné vyuţití konopí (pokud nepočítáme 

jednotlivé státy USA jako Kalifornie, Washington a Colorado). Stalo se tak v roce 

2001 a pacienti si zde mohli pěstovat určitý počet rostlin konopí nebo tím někoho 

pověřit. V posledních letech se však Kanada vydala opačným směrem. Zavedeny 

byly minimální tresty za drogové delikty a od března roku 2014 si jiţ pacienti 

nemohou sami pěstovat ani léčebné konopí.
195

 

Zajímavý model pak funguje v Portugalsku. Zde bylo v roce 2001 

dekriminalizováno drţení a uţívání několika druhů drog, mimo jiné i konopí 

(nesmí však přesahovat mnoţství potřebné k individuální spotřebě na dobu 10 

dnů). Opět se tak stalo ve snaze bojovat proti černému trhu s drogami. Drţení 

a konzumace drog zde však stále není úplně legální. Uţivatelům sice nehrozí 

vězení, mají ovšem povinnost dostavit se na odborné vyšetření před 

tzv. odrazovací komisi
196

. Ta můţe dle závaţnosti případu doporučit léčbu nebo 

uţivatele potrestat pokutou nebo obecně prospěšnými pracemi. Drţení většího 

mnoţství drog a především distribuce je však i nadále trestná a hrozí za ní trest 

odnětí svobody aţ na 12 let
197

. Stejně tak je tu i nadále nelegální pěstování 

konopí, povaţuje se za výrobu OPL a je tedy hlavní slabinou tohoto systému, 
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jelikoţ jsou uţivatelé odkázáni na černý trh.
 198

 Ţe tento model funguje, dokládá 

fakt, ţe v roce 2012 zde uţilo konopné drogy třikrát méně lidí neţ ve Francii
199

.  
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4 Možnost a potřebnost legalizace konopí v ČR 

4.1 Vhodnost současné úpravy a potřeba její změny 

Česká právní úprava drog v posledních letech prodělala řadu změn. Většina z nich 

byla inspirována děním ve světě, změnou pohledu společnosti a zvýšenou 

tolerancí vůči některým zakázaným látkám. Zajisté k tomu přispěly i novodobé 

vědecké výzkumy podporující konopí jako látku s významným léčebným 

potenciálem. Zákonodárce na toto dění reagoval a pokusil se především zmírnit 

úpravu tzv. měkkých drog. Vytvořil nové skutkové podstaty pro některé trestné 

činy spojené s konopnými drogami, čímţ reflektoval fakt, ţe je společnost vnímá 

jako méně nebezpečné, neţ drogy ostatní. 

 Nařízení vlády o seznamech návykových látek ovšem stále konopí 

povaţuje za nebezpečnou omamnou látku a řadí ho do stejného seznamu jako 

například heroin. Léčebné konopí bylo zařazeno na seznam s méně nebezpečnými 

omamnými látkami ve snaze zpřístupnit konopí pacientům na základě lékařského 

předpisu. Tento systém však není příliš domyšlený a ani po dvou letech 

nefunguje. 

 Ani stav judikatury nenaznačuje, ţe by naše drogová úprava byla zcela 

dokonalá. Odlišná interpretace i aplikace norem se děje nejen na niţších úrovních, 

ale také na samotném Nejvyšším soudě České republiky. Ten v posledních letech 

mnohdy rozhodoval obdobné případy různě. Domnívám se, ţe to pramení 

zejména ze skutečnosti, ţe jednotlivé senáty NS zastávají různé názory na to, jaké 

nebezpečí pro společnost některé drogy představují a jak přísným způsobem je 

třeba dané drogové delikty trestat. Zatímco část senátů hodnotila jednání 

pachatelů spojené s konopnými drogami velice mírně, jiné naopak rozhodovaly 

případy takovým způsobem, ţe v něm lze spatřovat prvky exemplárního 

potrestání. V prvém případě, řekl bych, se NS snaţil vyjádřit i názor, ţe není 

v zájmu společnosti zatěţovat vězeňský systém překupníky s marihuanou, pokud 

nedistribuují opravdu velké mnoţství drogy nebo tak nečiní vůči nezletilým. 



81 

 

V tom druhém některé senáty zcela jasně vyjádřily názor, ţe problematika 

konopných drog je váţná, aktuální a je třeba s ní bojovat. Výsledkem toho bylo jiţ 

zmiňované stanovisko trestního kolegia NS, které sjednotilo rozhodovací činnost 

soudů. V tomto stanovisku byl podpořen ten přísnější ze zmiňovaných přístupů. 

 Osobně velmi oceňuji snahu o změnu v posledních letech. Je správné, ţe 

se zákonodárce snaţí vzniklou situaci řešit. Nicméně se domnívám, ţe ani 

současná úprava není zcela efektivní. Česká republika patří v Evropě mezi země 

s největším počtem uţivatelů konopných drog. Řadí se v tomto ţebříčku na druhé 

místo těsně za Španělsko, následovaná Francií. Podle statistik EMCDDA u nás za 

poslední rok uţilo konopí 9,2 % lidí. U školní populace jsme na tom se 42 % 

dokonce nejhůř. V často kritizovaném Nizozemsku má s konopnými drogami 

zkušenost pouze 27 % školáků, stejně jako například na Slovensku. Tyto statistiky 

ovšem nejsou odrazem situace pouze v posledních letech, ale tento stav trvá jiţ 

delší dobu. Ať uţ vnímáme konopí jakkoliv, je zřejmé, ţe jeho dostupnost pro 

nezletilé je značně neţádoucí. Zákonodárce by se měl tedy pokusit o radikální 

změnu této situace. Jelikoţ represe, která tu je a byla dlouhá léta, příliš nefunguje, 

je třeba sáhnout po nekonvenčním řešení. 

4.2 Pěstování pro léčebné účely 

Z legislativy ČR nijak nevyplývá, ţe by pěstování, drţení nebo výroba (jak ji 

chápe stanovisko NS) konopí nebylo trestným činem nebo alespoň přestupkem. 

Skutkové podstaty těchto trestných činů o jednání za účelem léčby nehovoří. 

Legálnost nakládání s konopím pro léčebné účely bychom tedy mohli dovozovat 

pouze z toho, ţe u takového jednání není naplněna materiální stránka trestného 

činu. K tomu, aby se dalo jednání povaţovat za trestný čin, totiţ nestačí naplnění 

pouze formální stránky. Materiální korektiv trestného činu nalezneme 

v § 12 odst. 2 TZ. Podle něho lze trestní odpovědnost pachatele a trestně právní 

důsledky s ní spojené uplatňovat pouze v případech společensky škodlivých, kdy 

nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Názor, ţe 
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pěstování konopí a jeho zpracování pro léčebné účely není trestným činem, 

vyjádřil NS ve svém usnesení ze dne 30. ledna 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008. Toto 

rozhodnutí se však váţe k případu, kdy obviněná uţívala konopí ve formě mastí a 

odvarů. Někteří pacienti ho však uţívají i kouřením, aby účinek nastoupil co 

nejdříve. Při takové jednání však jiţ soudy zkoumají, zda se jedná spíše o léčebné 

nebo toxikomanické uţití. V době vydání tohoto rozhodnutí navíc ještě platil starý 

trestní zákon a jeho materiální znak ve formě společenské nebezpečnosti. Trestní 

zákon stanovoval, ţe čin, jehoţ stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, 

není trestným činem. Dnešní právní úprava ovšem stanovuje, ţe pokud jednání 

naplňuje formální znaky trestného činu, ale nesplňuje materiální stránku, povaţuje 

se toto jednání za přestupek. 

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se přestupkem rozumí 

„zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za 

přestupek výslovně označeno“. Pokud ovšem někdo v uzavřeném prostoru 

vypěstuje rostlinu konopí, kterou poté pouţije na léčbu svého vlastního zdraví, 

naplňuje pak stále výše uvedenou definici? Domnívám se, ţe nikoliv. Zastávám 

totiţ názor, ţe takové jednání nemůţe být povaţováno za jednání porušující nebo 

ohroţující zájem společnosti, jelikoţ hlavním zájmem společnosti je zdravý ţivot 

jedinců, a to jak z pohledu fyzického, tak i psychického zdraví. Tento názor však 

není v souladu se současnou rozhodovací praxí.  

Dostáváme se k další důleţité otázce. Pokud je někomu bráněno chránit 

své zdraví všemi moţnými prostředky, je pak dle mého názoru potlačováno jeho 

právo na ţivot zaručené druhým článkem Evropské úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod a šestým článkem Listiny základních práv a svobod. 

LZPS výslovně uvádí, ţe „lidský ţivot je hoden ochrany jiţ před narozením.“ 

Pokud je tedy lidský ţivot hoden ochrany, měl by si ho chránit především kaţdý 

sám, a to veškerými moţnými prostředky. 
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 Můj názor ohledně této problematiky je tedy zřejmý a dal by se označit za 

pokrokový. Kaţdý má právo hájit své zdraví a svůj ţivot, a to i látkami, které 

právní úprava označuje jako omamné a psychotropní, a jejichţ drţení a výrobu 

zakazuje. Ovšem musí to činit takovým způsobem, aby nemohlo dojít k ohroţení 

jiných osob, a aby takové jednání nenarušovalo mravní výchovu mládeţe. Právo 

na ochranu vlastního zdraví by mělo být obsaţeno přímo v právní úpravě, 

respektive trestní zákoník by měl stanovit, ţe pěstování rostlin konopí a nakládání 

s ním za účelem vyuţití jeho léčebných vlastností, není trestným činem ani 

deliktem podle správního práva. 

 Dovolit pacientům, aby si pěstovali vlastní konopí, jako tomu bylo 

v Kanadě, se jeví jako nejideálnější řešení. Pro pacienty samotné to bude 

znamenat nízké finanční náklady na pořízení léčivé látky a stát bude muset zajistit 

léčebné konopí jen pro ty, kteří si ho nebudou moci vypěstovat sami. Situace, ţe 

stát zvládne zásobit konopím všechny pacienty, kteří ho potřebují, je nyní jen 

těţko představitelná. Se závěrem, ţe by legalizace konopí přinesla zlepšení 

zdravotní situace obyvatel, se ztotoţnilo také více neţ 55 % respondentů 

oslovených při mém výzkumu. 

4.3 Úplná nebo částečná legalizace 

Zda legalizovat konopí úplně nebo jen částečně, není jednoduchá otázka. Ačkoliv 

zastávám názor, ţe konopí není nebezpečnější drogou neţ povolené drogy jako 

alkohol nebo tabák, nejsem zastáncem úplné legalizace konopí. Domnívám se, ţe 

tento stav jednoho dne nastane, ovšem zatím na něj společnost není dostatečně 

připravena. Úplná legalizace konopí by nemusela nutně znamenat zvýšení jeho 

spotřeby. Takováto forma legalizace by však mohla způsobit, ţe by bylo obstarání 

konopí pro nezletilé ještě snazší, neţ je tomu nyní. Je tedy zapotřebí zajistit 

alespoň to, aby k němu nezletilí reálně neměly přístup. Úplná legalizace by ale 

mohla znamenat i naprostý opak a konopí by se díky ní mohlo stát absolutně 

nezajímavým pro mladé vrstvy lidí, jelikoţ by postrádalo statut něčeho 
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zakázaného. Ani přes to si však dnešní společnost toto nebezpečí nemůţe dovolit. 

Je nutné zachovat alespoň minimální bezpečností standardy ochrany společnosti, 

podobně jako je tomu u alkoholu a tabáku. Těmito standardy mám na mysli zákaz 

uţívání konopí nezletilými a přísné postihy za distribuci spojenou s nimi. Jedinou 

výjimku bych připustil v podobě vyuţití konopí u nezletilých pro léčebné účely. 

To by však zahrnovalo přísně nastavené procesy, které by tomuto způsobu léčby 

předcházely, a také propracovaný systém kontrol. Léčba konopím u dětí má však 

své odpůrce a odborníci ji spíše nedoporučují
200

.  Systém úplného zákazu, ani ve 

vztahu k nezletilým, dnes příliš nefunguje, ovšem nesprávným opatřením by se 

tato situace mohla ještě zhoršit. 

 Měla by být tedy přijata taková forma legalizace, která bude určitým 

mezistupněm mezi restrikcí a úplnou legalizací. Jako vhodným řešením se nabízí 

zkombinovat nizozemský, portugalský a washingtonský model. Všechny systémy 

mají své nevýhody, je tedy třeba z nich převzít opatření, která fungují a předejít 

problémům, které v těchto zemích nastaly. Z nizozemského modelu by bylo 

vhodné pouţít především systém státem regulovaného prodeje konopí ve 

specializovaných obchodech, ale vyřešit problematiku zásobování a provozu 

těchto obchodů konopím, aby nepodporovaly černý trh. 

4.4 Možnost legalizace v České republice 

V současnosti v České republice platí částečná dekriminalizace drţení a pěstování 

konopí. Dekriminalizace obecně znamená, ţe je droga sice nadále zakázaná, 

nicméně sankce za její uţívání jiţ nespadá do působnosti trestního práva (je 

odstraněna skutková podstata trestného činu). To můţe znamenat pouţití jiného 

druhu sankce nebo úplně upuštění od jakékoliv sankce
201

. U nás tato částečná 

dekriminalizace znamená, ţe drţení a pěstování konopí v mnoţství, které není 
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větší neţ malé, je porušení pouze správněprávní odpovědnosti (je povaţováno za 

přestupek) a následuje za ně správněprávní sankce. 

Dalšími moţnosti uvolnění konopné legislativy je pak ještě silnější 

dekriminalizace, depenalizace či úplná legalizace. Všechny varianty by 

zahrnovaly spoustu legislativních změn. Závaţnou překáţkou by však mohl být 

nesoulad nové právní úpravy s mezinárodním právem. Jak jsem rozebíral 

v kapitole 2.4, ČR je signatářem drogových úmluv, které stanovují povinnost státu 

stíhat některé zacházení se zakázanými látkami jako trestné činy.  

Úplná legalizace by znamenala odstranění konopí ze seznamu zakázaných 

látek a postavení ho naroveň například alkoholu. S jistotou můţeme konstatovat, 

ţe takové řešení by přilákalo hodně pozornosti z řad ostatních zemí a také 

Mezinárodního výboru pro kontrolu drog, který kontroluje soulad právních úprav 

smluvních států s drogovými úmluvami. Taková úprava by byla zcela jistě 

označena jako v rozporu s mezinárodním právem. Ostatní země by na ČR vyvíjely 

nátlak, jelikoţ by se obávaly, ţe si u nás jejich občané budou moci legálně opatřit 

konopí, coţ s nejvyšší pravděpodobností bude v rozporu s jejich zájmy. Jak je to 

se souladem s mezinárodním právem u depenalizace a dekriminalizace? 

 Depenalizace v podstatě znamená zmírnění postihu definovaného 

zákonem, tedy odstranění sankcí s prvkem odnětí svobody
202

. Konopné delikty by 

tedy byly i nadále trestným činem, bylo by za ně ale moţné uloţit pouze jiné 

tresty neţ odnětí svobody. Další moţností je spojit depenalizaci a částečnou 

dekriminalizaci. Systém by to byl podobný, jaký platí nyní u nás, akorát by nebylo 

moţné za drogové delikty udělovat trest odnětí svobody.  

Dekriminalizace i depenalizace byly provedeny v několika evropských 

zemích i státech USA. Proti některým systémům se ozývají kritické hlasy, ale jsou 
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povaţovány spíše jako hraniční, neţ ţe by byly v rozporu s mezinárodním 

právem. 

Nejvhodnější moţností pro Českou republiku se dle mého názoru jeví ještě 

výraznější forma dekriminalizace. Ta by se dala provést dvěma způsoby. První 

moţností by bylo současnou úpravu v podstatě ponechat, avšak zákonem pevně 

definovat mnoţství větší neţ malé, které by bylo stanoveno na dostatečně vysoké 

hodnoty, které by „ochránily“ běţné uţivatele od trestněprávních postihů. Toto 

schéma se jeví jako nejjednodušší, ovšem nepřináší výrazné zlepšení situace pro 

ty, kteří konopí pouţívají k léčebným účelům. Druhou moţností by bylo učinit 

z pěstování a drţení konopí pouze správněprávní delikty bez ohledu na mnoţství. 

To by pak mohlo být rozhodné pro sankci, která by mohla stanovena být od 

pouhého zaevidování (Belgie) po peněţitý trest (Portugalsko)
203

. 

Tyto systémy lze navíc zkombinovat s legalizací prodeje těchto látek 

určitou organizací po vzoru Nizozemska. Jak jsem jiţ uvedl v kapitole 3.2, 

myslím si, ţe tato organizace by měla být čistě státního charakteru, aby byla 

moţná efektivnější ochrana mládeţe, ale také konzumentů, kteří by dostávali 

pouze nezávadné produkty splňující určité standardy kvality. Tímto systémem by 

bylo moţné také dosáhnout niţších nákladů a tím i niţší ceny produktů. Nelze 

totiţ předpokládat, ţe by tento regulovaný prodej ohrozil černý trh, pokud by 

konopí nabízel za srovnatelné nebo dokonce vyšší ceny. 

4.5 Veřejné mínění 

Při svém průzkumu jsem zjišťoval, jak česká veřejnost vnímá moţnost legalizace 

konopí. Respondenti měli na výběr z pěti kladných a dvou záporných moţností. 

Pro legalizaci (nehledě na formu) se vyslovilo plných 94,5 % z nich. Nejvíce 

zastánců našel model, kdy by bylo konopí legální pouze pro léčebné účely 
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(29,5 %), následován legalizací pouze pro vlastní potřebu (22,5 %). Celých 17 % 

odpovídajících bylo pro model podobný tomu nizozemskému, tedy zpřístupnění 

konopí ve státem regulovaných obchodech. Stejný počet lidí povaţuje za nejlepší 

model současný, tedy zpřístupnění léčebného konopí pouze v lékárnách. Méně 

dotázaných pak souhlasilo s tím, aby bylo konopí legální, ale stát by do jeho 

prodeje nijak nezasahoval (8 %). Pouhé 3 % respondentů zastávají názor, ţe by 

nemělo být konopí legalizováno a naopak by za jeho uţívání měly být stanoveny 

co nejpřísnější tresty.  Nejméně lidí označilo moţnost, ţe by konopí legalizováno 

být sice nemělo, ale postihy za delikty s ním spojené by měly být co nejmírnější 

(necelé 3 %). 

 Z tohoto průzkumu jasně vyplývá, ţe si česká společnost uvědomuje, ţe 

kriminalizace konopí není tou nejvhodnější variantou a je třeba právní úpravu 

změnit. Především pak vnímají jako velice potřebné, aby bylo konopí legální pro 

léčebné vyuţití pacientům, kterým by mohlo pomoci se zlepšením jejich 

zdravotního stavu.   
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5 Dopady legalizace ve společnosti 

5.1. Přijetí společností 

Jak plyne z mnou provedeného výzkumu, velká část veřejnosti s určitou formou 

legalizace souhlasí. Značná část z nich ovšem souhlasí pouze s legalizací pro 

léčebné účely. Není lehké odhadnout, kolik z nich by bylo ochotných 

přistoupit i na takový model, který navrhuji v následující kapitole. Také nebylo 

moţné, aby můj průzkum (vzhledem k elektronické formě) rovnoměrně obsáhl 

všechny věkové skupiny obyvatelstva. Starších neţ 35 let bylo pouze 30 % 

respondentů a právě mezi staršími lidmi lze očekávat spíše konzervativní přístup 

spojený s odmítnutím legalizace. Pokud by se tedy o legalizaci konopí 

rozhodovalo v referendu, nelze předpokládat tak jednoznačný výsledek. Hodně by 

záleţelo na formě legalizace. Pokud by šlo právní zakotvení legálnosti volného 

nakládání s konopím pro léčebné účely, lze předpokládat jasný úspěch. Pokud by 

se však hlasovalo o návrhu v podobě kapitoly 6, šance na jeho přijetí bych viděl 

přibliţně na 50 %. 

 Na druhou stranu právo zde není od toho, aby zcela reflektovalo názor 

společnosti v tom smyslu, aby se jí zalíbilo. Právo musí názor společnosti 

samozřejmě respektovat, naslouchat mu a určitým způsobem se mu 

přizpůsobovat, ale především musí fungovat a mít pozitivní výsledky právě pro 

společnost. Lidé si volí své zástupce, aby rozhodovali za ně. Tito zástupci jsou 

většinou vzdělanější a informovanější neţ široká veřejnost. A to je právě důvod, 

proč si je lidé volí. Politici mají zjistit, co je pro jejich voliče správné a podle toho 

rozhodovat. Z tohoto důvodu se domnívám, ţe i kdyby pro legalizaci nebyla zcela 

přesvědčivá většina široké veřejnosti, ale jejich zástupci by se domnívali, ţe je to 

pro společnost to nejlepší moţné řešení, mělo by být konopí legalizováno. Aţ 

časem by se ukázalo, zda tento systém funguje nebo ne. Domnívám se, ţe pokud 

by fungoval, převáţná část veřejnosti by se přiklonila k tomu, ţe zvolené řešení 

bylo správné. 
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5.2. Vliv na černý trh 

Zákazy obecně jsou pro černý trh to nejlepší. Ukázalo se to jiţ na začátku 

minulého století při prohibici alkoholu v USA a ukazuje se to i nyní v souvislosti 

se zákazem drog. Pokud je látka zakázaná, uţivatel nemá jinou moţnost, neţ 

poptávat ji na černém trhu. To s sebou přináší i riziko, ţe mu bude nabídnuta 

i droga mnohem nebezpečnější. Hodně států světa si tento fakt uvědomilo 

a dekriminalizací konopí se pokouší s černým trhem bojovat. Tato snaha se tedy 

jeví jako mnohem úspěšnější neţ pomocí zákazů. Nejúspěšnější boj proti černému 

trhu vůči jednotlivci proběhl nejspíše v Nizozemsku, kde se ho podařilo 

zlikvidovat z velké části. Černý trh s konopí tu však dále funguje a to díky 

paradoxu „back door problem“, tedy díky potřebám zásobování coffee shopů. Jak 

by se dal tento problém vyřešit, jsem však jiţ v této práci několikrát nastínil
204

. 

 Domnívám se tedy, ţe mnou navrţený legislativní systém by černý trh 

s konopím značně oslabil. Pokud by se podařilo dosáhnout patřičné kvality a 

znatelně niţší ceny konopí neţ na černém trhu, a pokud by jeho uţivatelé nebyli 

přehnaně šikanováni ze strany státu, bylo by moţné ho i zcela zlikvidovat. 

Stejného názoru byla i necelá polovina z těch, kteří odpovídali na můj dotazník. 

5.3. Vliv na užívání drog 

První fáze legalizace by s nejvyšší pravděpodobností přinesla zvýšení uţívání 

konopí. Hodně lidí by si ho tzv. chtěla zkusit. Ovšem nelze předpokládat, ţe by se 

radikálně zvýšil počet pravidelných uţivatelů. Naopak sníţení počtu uţivatelů lze 

předpokládat u nezletilých. Konopí by pro ně díky likvidaci černého trhu 

a efektivnější kontrole prodeje konopí nebylo tak snadno dosaţitelné jako nyní. 

Navíc by ztratilo i povahu celospolečensky zakázané látky, díky čemuţ by 

u mladé generace nemělo budit takový zájem. 

                                                 
204

 Viz kapitola 3.2 nebo kapitola 6. 
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 Dle mého průzkumu si více neţ třetina lidí myslí, ţe by legalizace přinesla 

zvýšení spotřeby konopných drog, pouze necelých 5 % si naopak myslí, ţe by 

došlo ke sníţení spotřeby konopí, a tedy více neţ polovina dotázaných zastává 

názor, ţe by se spotřeba těchto látek nijak nezměnila. 

 Pokud jde o spotřebu tzv. tvrdých drog, lze usuzovat, ţe by se jejich 

spotřeba z krátkodobého hlediska nijak markantně nezměnila, případně by mohlo 

dojít pouze k mírnému poklesu. Z dlouhodobého hlediska by však tento pokles 

mohl být významný. Jak se ukázalo v ostatních zemích s uvolněnou konopnou 

legislativou, konec potlačování konopí a jeho oddělení od trhu s ostatními 

drogami, vede ke sníţení počtu nových uţivatelů. Podobného názoru je i mínění 

veřejnosti, kdyţ pouze 10 % dotázaných vyjádřilo názor, ţe by spotřeba tvrdých 

drog stoupla. Naopak 13,5 % respondentů by předpokládalo pokles jejich spotřeby 

a zbylé více neţ tři čtvrtiny si myslí, ţe by se situace nezměnila.  

Mimo to vidí téměř pětina dotázaných legalizaci konopí jako moţnost 

efektivněji chránit mladistvé před jejím uţíváním. Více neţ pětina z nich také vidí 

jako spojitost s legalizací konopí zvýšenou nehodovost na silnicích. Přibliţně 

14 % dotázaných se pak domnívá, ţe by v souvislosti s legalizací stoupla 

kriminalita, ovšem stejný počet lidí si zase myslí, ţe by kriminalita klesla. 

  



91 

 

6 De lege ferenda 

Jako ideální vnímám takovou právní úpravu, která bude rozlišovat mezi jednáním 

za účelem léčby (dále jen „léčba konopím“), jednáním za účelem osobního 

uţívání (dále jen „osobní užívání“) a jednáním za účelem zisku (dále jen 

„distribuce“). 

 Legálnost léčby konopím by měla být pěvně zakotvena v zákoně tak, aby 

nebyla povaţována za porušení trestněprávní ani správněprávní odpovědnosti 

a nebylo moţné za ni uloţit jakoukoliv sankci. Skutečnost, ţe je konopí drţeno 

a uţíváno za účelem léčby, by ale měl prokazovat uţivatel. Pokud by se tak 

nestalo, bylo by jeho jednání povaţováno za osobní uţívání. 

 Osobní uţívání můţe mít tři podoby. Za prvé je to samotné uţívání 

(aplikace) konopí, které by ve smyslu základních práv na ţivot, na osobní 

svobodu a na svobodu myšlení a projevu mělo být beztrestné, stejně jako je tomu 

nyní. Drţení konopí, tedy druhá forma, by mělo být povaţováno pouze za 

porušení správněprávní odpovědnosti, a tedy kvalifikováno jako přestupek. 

V souvislosti s tím bych rozdělil drţení dvojího druhy, a to drţení ve vlastním 

obydlí („doma“) a drţení na veřejném prostranství („venku“). Stanovením hranice 

bychom docílili rozdělení, kdy je jednání ještě povaţováno za neškodné a jedinou 

sankcí by byl pouze záznam pro účely policie a státního zastupitelství, a kdy uţ je 

jednání škodlivé a souvisí s ním uloţení pokuty. Tuto hranici bych nastavil tak, 

aby odpovídala roční, respektive denní spotřebě uţivatele, coţ by mohlo 

odpovídat mnoţství přibliţně 1000 gramů pro drţení ve vlastním obydlí, 

respektive 3 gramy na veřejném prostranství. V prvním případě by drţiteli bylo 

konopí ponecháno, v tom druhém by bylo zabaveno mnoţství přesahující 

povolený limit. Poslední formou osobního uţívání je pěstování rostlin konopí. U 

něho bych zavedl podobný reţim jako u drţení, tedy pod hranicí 25 rostlin by se 

jednalo o společensky neškodné jednání zahrnující pouze záznam. Při vyšším 

počtu rostlin by jako sankce přicházela v úvahu pokuta.  
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 Distribuci bych ponechal kvalifikovanou jako trestněprávní jednání 

i nadále. Tresty za ní bych ovšem nastavil niţší neţ u ostatních OPL. V základní 

skutkové podstatě by tak mohl být adekvátní sankcí trest odnětí svobody aţ na tři 

léta. Za distribuci by mělo být povaţováno i poskytnutí konopí nezletilému pro 

jiné neţ léčebné účely, nehledě na to, zda to bylo za úplatu, nebo bezplatně. 

Naopak bych netrestal bezplatné poskytnutí určitého mnoţství konopí jiné zletilé 

osobě, pokud by tak bylo z léčebných nebo rekreačních účelů. Úmysl pachatele 

konopí dále distribuovat by samozřejmě musely prokazovat orgány činné 

v trestním řízení. Pokud by se jim to nepodařilo, bylo by jednání subjektu 

povaţováno za osobní uţívání.  

I nadále bych také ponechal protiprávním některá jednání, která jsou 

zvlášť nebezpečná nebo by mohla narušit mravní výchovu mládeţe. Takovým 

jednáním mám na mysli například řízení vozidla pod vlivem konopné drogy nebo 

jeho uţívání na veřejných místech (výjimka by měla být stanovena u léčby 

konopím). Důleţitým krokem by byla mimo jiné i změna chápání sušení konopí. 

Místo dosavadního chápání jako výroby OPL by muselo být povaţováno pouze za 

konzervaci konopí, která by samozřejmě nebyla trestná. 

Z důvodu likvidace černého trhu bych zavedl i systém státem zřízeného 

a provozovaného prodeje konopí ve specializovaných obchodech. Zde by bylo 

konopí dostupné pouze zletilým občanům České republiky (v omezeném 

mnoţství, například 3 gramy konopí na nákup a 10 gramů na týden) a pacientům 

s potvrzením o vhodnosti léčby konopím (v mnoţství, které by bylo doporučeno 

lékařem, to by muselo být samozřejmě vţdy vyšší, neţ je týdenní limit, aby nebyli 

pacienti v nevýhodě oproti rekreačním uţivatelům). Cizincům by zde konopí 

dostupné nebylo, čímţ by ČR vyjádřila názor, ţe má kaţdý stát právo pro své 

občany upravit „konopnou legislativu“ po svém. Takový krok by snad přinesl 

i větší toleranci ze strany ostatních států k tomuto novému systému. V obchodech 

by pracovali státní zaměstnanci, kteří by prošli důkladným výběrovým řízením. 

Obchody by byly často namátkově kontrolovány a veškerý provoz by byl 
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zaznamenáván kamerovým systémem. Zřízen by z tohoto důvodu byl speciální 

kontrolní orgán. Takovýto systém by představoval poměrně vysoké „vstupní“ 

náklady, ovšem postupem času by si kaţdý z těchto obchodů mohl tzv. vydělat 

sám na sebe. Náklady na kontrolní orgán by mohly být vykompenzovány 

sníţením nákladů na protidrogovou politiku. 
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Závěr 

Konopí je rostlina, která se postupem času stala fenoménem, a to především pro 

své léčivé a psychoaktivní účinky. Jeho vnímání společností se postupem času 

značně měnilo. Z počátku na něj bylo nahlíţeno jako na všestrannou technickou 

plodinu a také látku s významnými léčivými účinky. Poté se mezi lidmi rozšířila 

obava z jeho psychoaktivních účinků a získalo status obávané drogy. Dnes stojíme 

na pomezí těchto dvou pojetí. Společnost má z konopí stále strach. Vědecké 

výzkumy však dokazují, ţe je tento strachy většinou zbytečný a pramení spíše 

z kulturněpolitického vnímání konopí jako silně nebezpečné drogy. Zároveň si 

však moderní společnost začíná uvědomovat, ţe konopí nabízí velmi významný 

léčebný potenciál, který by bylo škoda nevyuţít. Čelíme tak otázce, zda není na 

čase, abychom začali na konopí nahlíţet trochu odlišným způsobem. 

 Pro jednodušší zodpovězení otázky, zda je konopí spíše droga či lék, jsem 

popsal účinky obou jeho podob. Uvedl jsem moţné způsoby aplikace této látky, 

stavy které způsobuje i nemoci, které můţeme pomocí něj efektivně léčit. Po 

podrobném rozboru vstupní teorie jsem mimo jiné zjistil, ţe konopí sice můţe 

vykazovat určité prvky vzniku závislosti, ale jsou zanedbatelné v porovnání 

s jinými drogami (a to i těmi legálními). Také samotná teorie vstupní drogy byla 

dle mého názoru dostatečně vyvrácena a konopí není vstupní drogou o moc více, 

neţ například alkohol.  

 Při posuzování české právní úpravy jsem vyzdvihl snahu zákonodárce tuto 

problematiku řešit. Trestní zákoník s sebou přinesl právní zakotvení částečné 

dekriminalizace konopí a právní úprava drogových deliktů je nyní poměrně 

obsáhlá. Za trestný čin se nepovaţuje pěstování a drţení konopí v mnoţství, které 

nepřevyšuje mnoţství větší neţ malé. Stanovení tohoto mnoţství však provázejí 

značné problémy díky formě, ve které bylo v českém právním řádu zakotveno. 

 Zatímco právo Evropské unie do drogové problematiky členských států 

výrazně nezasahuje, mezinárodní právo pomocí několika úmluv zavádí přísná 
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pravidla pro úpravu drog a stanovuje, jaké látky mají smluvní státy povaţovat za 

nebezpečné, a jak s nimi má být nakládáno. To značně limituje moţnosti 

smluvních států, aby byly k některým z nich tolerantnější. 

 Pohled do právní úpravy některých evropských i mimoevropských zemí, 

které jsou ke konopí liberální, však nasvědčuje tomu, ţe je moţné právní úpravu 

konopí upravit i v mezích mezinárodního práva. Systémy těchto států ho tak 

zpřístupňují nejen pro pacienty, ale i pro rekreační uţivatele. Systém uvolňování 

legislativní úpravy deliktů spojených s konopím se navíc z hlediska protidrogové 

politiky jeví jako účinnější, neţ snaha o co největší potlačování. 

 Při zamyšlení se nad moţností a potřebností legalizace konopí v České 

republice jsem dospěl k závěru, ţe vzhledem k poměrně vysoké spotřebě drog 

u nás, se legalizace jeví jako účinný nástroj pro separaci uţivatelů konopných 

drog od černého trhu s drogami tvrdými. Navíc by legalizace přinesla 

i efektivnější zajištění nedostupnosti konopí nezletilým. Při formě legalizace 

bychom se měli inspirovat v zahraničí, kde jiţ legalizace funguje. V této 

souvislosti jsem několikrát zmiňoval nizozemský a portugalský model. Jako 

minimální standard, který by měl být zaveden, povaţuji pevně zakotvenou 

legalizaci pro léčebné účely. Legalizace by u nás dle mého názoru znamenala 

především likvidaci černého trhu s konopím a postupné sníţení spotřeby tvrdých 

drog, ale také větší jistotu pro uţivatele, kterým konopí slouţí k léčebným 

účelům. 

 V závěru práce jsem vyjádřil svoji představu o tom, jakým směrem by měl 

zákonodárce právní úpravu ohledně konopí směřovat. Pokusil jsem se navrhnout 

systém, který by fungoval, přinesl co nejvíce pozitiv a zároveň by ho bylo reálné 

za současné situace prosadit.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník s názvem Legalizace konopí v ČR 

1. Jste muţ nebo ţena? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

2. Kolik je Vám let? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? 

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí. 
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4. Uţíváte konopí v jeho nelegální formě? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily 

další otázky [ano, pravidelně → otázka č. 5, ano, ale spíše výjimečně → otázka č. 5, zkusil jsem to 

párkrát v životě→ otázka č. 6, ne, ale používám legální konopné produkty (např. semínka, 

konopný olej, kosmetiku s přídavkem konopí atd.) → otázka č. 7, ne, nikdy jsem konopí v legální 

ani nelegální formě neužil → otázka č. 7]. 

 

5. V jaké formě konopí uţíváte? 

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní 

(min. 1). 

 

  

https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=46227#otz799989
https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=46227#otz799989
https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=46227#otz799991
https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=46227#otz799998
https://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=46227#otz799998
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6. Za jakým účelem? 

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní 

(min. 1). 

 

7. Máte přehled o tom, jak je na tom konopí ve vztahu k legislativě, případně jaké tresty Vám hrozí 

za uţívání, drţení, pěstování či distribuci? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 
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8. Víte, kde hledat právní úpravu ohledně konopí? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

9. Myslíte si, ţe je marihuana vstupní droga a proč? 

Nezapomeňte, prosím, svoji odpověď zdůvodnit! 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

10. Jste pro legalizaci konopí v ČR? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 
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11. Co myslíte, ţe by legalizace konopí u nás přinesla? 

Pokud jsou na výběr 2 protichůdné odpovědi (např. sníţení a zvýšení spotřeby konopných drog) a 

Vy si myslíte, ţe by se po legalizaci stav nezměnil, prosím neoznačuje ani jednu z těchto 

odpovědí. 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat 

nějakou vlastní (min. 1). 

 

12. Zde můţete vyjádřit svůj názor bez omezení v podobě přednastavených odpovědí. 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

 

(plná verze dotazníku dostupná z: https://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/legalizace-

konopi-v-cr/) 
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Příloha č. 2: Schéma prevalence konopných drog v Evropě za poslední rok 

- celá populace 

 

- školní populace 

 

zdroj: EMCDDA 


