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EMCDDA již v roce 2003 uveøejnila zprávu o výsledcích

srovnávací analýzy „Úloha množství v trestním stíhání dro-

gových deliktù“, která podrobnì zhodnotila situaci v jednot-

livých zemích. V rámci analýzy bylo mimo jiné posuzováno,

zda pøíslušné národní legislativy zmiòují množství omam-

ných a psychotropních látek, jak jsou tyto hodnoty uplatòo-

vány (v zákonì, v metodických pokynech, soudní praxi)

a s jakými mírami se v této souvislosti pracuje (dávky, gra-

my, hodnota...). Tyto výstupy byly aktualizovány a doplnì-

ny údaji obsaženými v tabulce, jež tvoøí pøílohu 1 tematic-

kého dokumentu „Užívání drog v EU – legislativní pøístu-

py". Oba materiály jsou k dispozici na stránkách Evropské

databáze zákonù o drogách (ELDD) v èásti obsahující texty

zabývající se právní problematikou („Legal Reports“).

Tento tematický pøehled si klade za cíl pøedložit sou-

hrn pøíslušných informací a zjednodušit srovnání mezi

množstevními limity u ètyø nejbìžnìjších typù drog. Infor-

mace jsou obsaženy ve dvou samostatných tabulkách:

množství stanovená pro trestné èiny pøechovávání OPL pro

vlastní potøebu a množství stanovená pro trestné èiny nedo-

volené výroby a jiného zacházení s OPL. Jsou-li takové úda-

je k dispozici, hmotnost se uvádí jako celková hmotnost

(CH) nebo jako množství úèinné psychotropní látky (ÚPL),

pøièemž ve druhém pøípadì bude zohlednìna její èistota/

potence.

Co se týká legislativy EU, v èlánku 4 „Rámcového roz-

hodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. øíjna 2004, kterým

se stanoví minimální ustanovení týkající se znakù skutko-

vých podstat trestných èinù a sankcí v oblasti nedovoleného

obchodu s drogami“1, se uvádí, že maximální tresty za ob-

chodování s drogami apod. musejí být vyšší, než je vymeze-

ná spodní hranice, „pokud se spáchaný trestný èin týká vel-

kého množství drog“.

Delikty figurující ve sloupci „hranice mezi“ nejsou

pøesnými definicemi, ale v zájmu snazšího porovnávání

údajù v tabulce se zde pracuje se standardizovanými termí-

ny. Standardizované formulace obvykle vycházejí ze znìní

1/ http://eldd.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5173EN.html?pluginMet-

hod=eldd.showlegaltextdetail&id=3161&lang=en&T=2.
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skutkové podstaty jednotlivých deliktù, pøípadnì z rozdílù

v uplatòovaných sankcích2. Stále platí, že delikty èi tresty

oznaèované stejnými výrazy se mezi dvìma rùznými zemì-

mi mohou výraznì lišit; s pøesnými definicemi platnými

v jednotlivých státech je možné se seznámit v pøíslušném

tematickém pøehledu pojednávajícím o držení drog3 nebo

obchodování s drogami4.

V nìkterých zemích se zákon zmiòuje o malém èi vel-

kém množství, avšak legislativa ani metodické pokyny pro

policii/státní zastupitelství nestanoví žádné množstevní li-

mity. Jejich interpretace se øídí znaleckými posudky a/nebo

precedenèními soudními rozhodnutími.

Z obou uvedených tabulek vyplývá øada skuteèností:

• Jednotlivá množství mohou být v rámci právního systé-

mu stanovena na rùzných úrovních: v zákonech, v minis-

terských vyhláškách, v metodických pokynech pro státní

zástupce èi v trestních sazbách.

• V nìkterých zemích se zpracovávají obsáhlé seznamy lá-

tek, jinde se definované množstevní limity uplatòují jen

u nìkolika substancí.

• Rùzné zemì také volí rùzná množství u podobných delik-

tù; napø. v Litvì staèí k zahájení trestního stíhání pro dr-

žení konopné pryskyøice množství 0,25 g, zatímco v mno-

ha nìmeckých spolkových zemích je to 6 g.

• Každá zemì také uplatòuje k jednotlivým drogám jiný

pøístup. Stanovená hranièní hmotnost sušeného konopí

ve vztahu ke konkrétnímu deliktu mùže být stejná jako

u pryskyøice (Belgie), anebo dvacetkrát vyšší (Litva).

U konopí mùže být hranièní hmotnost tøikrát (Kypr) nebo

až desetkrát (Nizozemí) vìtší než v pøípadì heroinu. Hra-

nièní hmotnost kokainu pak mùže být shodná s heroinem

(napø. v Norsku) anebo desetkrát vyšší (napø. v Litvì).

2/ Anglický originál pracuje v této souvislosti se tøemi základními zobecnì-

nými kategoriemi deliktù: „non-criminal offence”, „crime of personal possessi-

on” a „crime of supply”. Èeské ekvivalenty jsou voleny tak, aby odpovídaly defi-

nicím pøedmìtných deliktù podle aktuálního znìní pøíslušných právních úprav

v ÈR, tj. „pøestupek“, resp. „pøechovávání OPL pro vlastní potøebu“, resp. „ne-

dovolená výroba a jiné nakládání s OPL“ (do poslední jmenované skupiny patøí

kromì výroby, distribuce, pøevozu, obchodování apod. také pøechovávání OPL

s cílem jejich dalšího odbytu – pozn. pøekl.).

3/ http://eldd.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5749EN.html

4/ http://eldd.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5766EN.html

Pøíloha 1. Hranièní množství u deliktù souvisejících s pøechováváním OPL pro vlastní potøebu

Zemì Zákon / metodický pokyn

definující množství

Hranice mezi: Seznam konkrétních

OPL a/nebo obecné

pravidlo

Konopí Extáze Heroin Kokain

Belgie Spoleèná smìrnice ministra

spravedlnosti a nejvyššího státního

zástupce è. 2/2005 Sb. o evidenci

a stíhání deliktù souvisejících

s pøechováváním konopí.

Pøestupek / trestný

èin pøechovávání OPL

pro vlastní potøebu

Omezený seznam Pryskyøice nebo

sušina 3g (CH),

pøípadnì 1 rostlina

neuvádí se neuvádí se neuvádí se

Èeská

republika

Zákon o pøestupcích, § 30 (1) (j) /

zákon è. 40/2009 Sb., trestní

zákoník, § 284 + naøízení vlády

è. 467/2009, Sb.

Pøestupek / trestný

èin pøechovávání OPL

pro vlastní potøebu

Omezený seznam Pryskyøice 5 g CH,

sušina 15 g CH

NEBO pryskyøice

nad 5 g CH

s ménì než 1g

ÚPL, sušina nad

15 g s ménì než

1,5 g ÚPL

Extáze (MDMA, MDA,

MDEA): 4 tablety nebo

0,4 g práškovité nebo

krystalické substance

(CH) NEBO více než

4 tablety nebo 0,4 g

práškovité nebo

krystalické substance

(CH) s ménì než

0,34 g ÚPL

(MDMA/MDEA) nebo

0,33 g ÚPL (MDA)

nebo 0,4 g

hydrochloridu ÚPL

1,5 g (CH) NEBO

více než 1,5 g CH

s ménì než 0,2 g

ÚPL nebo 0,22 g

hydrochloridu ÚPL

1 g (CH) NEBO

více než 1 g CH

s ménì než 0,2 g

ÚPL nebo 0,22 g

hydrochloridu ÚPL

Nìmecko Zákon o omamných látkách (BtMG),

§ 29 odst. 5 (trestné èiny), § 31(a)

(upuštìní od trestního stíhání); rùzné

metodické pokyny v jednotlivých

spolkových zemích; soudní praxe

nestíhá se / trestný

èin (pøechovávání

OPL pro vlastní

potøebu)

Omezený seznam Limitní množství

se pohybují od 6 g

(resp. 3 dávek po

2 g) do 15 g;

14 spolkových

zemí má stanoven

limit 6 g (CH)

1 spolková zemì má

stanoven limit v rámci

svého metodického

pokynu (3 g), ostatní

vycházejí ze soudní

praxe

2 spolkové zemì

mají stanoven

limit (1 g), ostatní

vycházejí ze

soudní praxe

1 spolková zemì

má stanoveno

limitní množství

1g, 1 zemì 3 g,

ostatní vycházejí

ze soudní praxe
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Zemì Zákon / metodický pokyn

definující množství

Hranice mezi: Seznam konkrétních

OPL a/nebo obecné

pravidlo

Konopí Extáze Heroin Kokain

Estonsko Zákon o omamných

a psychotropních látkách, § 15.1

Pøestupek / trestný

èin nedovolené

výroby a jiného

nakládání s OPL

Obecné pravidlo –

desetinásobek jedné

dávky prùmìrného

uživatele drog

Na základì soudní praxe / znalecké posudky

Øecko Zákon 3727/2008, èl. 15 Trestný èin

pøechovávání OPL pro

vlastní potøebu /

nedovolená výroba

a jiné nakládání s OPL

Omezený seznam Pryskyøice 2,5 g,

sušina 20 g

neuvádí se 1,5 g 1,5 g

Španìlsko Èl. 25-28 zákona è. 1/1992

o ochranì spoleènosti. Na základì

precedenèních soudních rozhodnutí

je jako maximum stanoveno

množství odpovídající pìtidenní

spotøebì. Množství odpovídající

denní spotøebì bylo urèeno

španìlským Instituto Nacional de

Toxicologia k 31. 1. 2004

a publikováno prostøednictvím

Støediska pro odhalování

organizovaného zloèinu (CICO)

Pøestupek / trestný

èin pøechovávání OPL

pro vlastní potøebu

Omezený seznam –

pìtidenní spotøeba

Pryskyøice 25 g,

sušina 200 g

2,4 g 3 g 7,5 g

Itálie Èl. 72-75 DPR è. 309/90; vyhláška

ministerstva zdravotnictví

z 11. dubna 2006

Pøestupek / trestný

èin pøechovávání OPL

pro vlastní potøebu

Obsáhlý seznam THC 1 g (ÚPL) 0,75 g 0,25g 0,75 g

Kypr Zákon o zneužívání návykových látek

z roku 1977, § 30A

Odklon v trestním

øízení ve prospìch

terapeutického

opatøení / trestný èin

pøechovávání OPL pro

vlastní potøebu

Omezený seznam.

U ostatních drog –

ménì než 20 g

Pryskyøice nebo

sušina 30 g;

3 rostliny

20 g 10 g 10 g

Litva Zákon o správních deliktech, § 44;

trestní zákoník, § 259; vyhláška

ministra zdravotnictví è. V-314

z 23. dubna 2003 è. V-239

Pøestupek / trestný

èin pøechovávání OPL

pro vlastní potøebu

Obsáhlý seznam Pryskyøice 0,25 g;

sušina 5 g; THC

0,5 g

0,2 g 0,02 g 0,2 g

Trestný èin

pøechovávání OPL pro

vlastní potøebu /

nedovolená výroba

a jiné nakládání s OPL

Obsáhlý seznam Pryskyøice 125 g;

sušina 2500 g;

THC 25 g

100 g 10 g 100 g

Maïarsko Zákon è. 4 z roku 1978 (trestní

zákoník), § 283 (1) a zákon è. 5

z roku 1979 (provádìcí pøedpis

k trestnímu zákoníku), § 23 (1)

Alternativa

k trestnímu øízení /

trestný èin

pøechovávání OPL pro

vlastní potøebu

Obsáhlý seznam 1 g THC (ÚPL) 1 g MDA,

MDMA,1-PEA,

N-metyl-1-PEA (ÚPL)

nebo 0,5 g

amfetaminu (ÚPL)

0,6 g (ÚPL) 2 g (ÚPL)

Nizozemí Smìrnice k zákonu o omamných

látkách

Nestíhá se / stíhání

pro TÈ pøechovávání

OPL pro vlastní

potøebu

Omezený seznam Pryskyøice 5 g;

5 rostlin

Jedna tableta/ ampule

/ hrudka nebo 0,5 g

Jedna tableta /

ampule / hrudka

nebo 0,5 g

Jedna tableta /

ampule / hrudka

nebo 0,5 g

Trestný èin

pøechovávání OPL pro

vlastní potøebu /

nedovolená výroba

a jiné nakládání s OPL

Pouze konopí Pryskyøice 30 g neuvádí se neuvádí se neuvádí se



2010 / 10 / 4

DISKUSE

263HRANIÈNÍ MNOŽSTVÍ Z HLEDISKA DROGOVÝCH DELIKTÙ ADIKTOLOGIE

Zemì Zákon / metodický pokyn

definující množství

Hranice mezi: Seznam konkrétních

OPL a/nebo obecné

pravidlo

Konopí Extáze Heroin Kokain

Rakousko SMG, § 28b; vyhláška o limitním

množství omamných látek BGBl II

è. 377/1997 v aktuálním znìní

Trestný èin

pøechovávání OPL pro

vlastní potøebu /

nedovolená výroba

a jiné nakládání s OPL

Obsáhlý seznam THC 20 g 30 g 3 g 15 g

Polsko Zákon o boji proti drogové závislosti,

èl. 62 (2)

Trestný èin

pøechovávání OPL pro

vlastní potøebu /

pøechovávání za

pøitìžujících okolností

Obecné pravidlo –

znaèné množství

Soudní praxe

Portugalsko Zákon è. 30/2000, èl. 2 (2) (Lei

30/2000 Art 2(2) de 29 de

Novembro); správní pøedpis è. 94/96

z 26. bøezna (Portaria 94/96 de 26 de

Março)

Pøestupek /

nedovolená výroba

a jiné nakládání s OPL

Omezený seznam.

Obecné pravidlo –

prùmìrná desetidenní

spotøeba

Pryskyøice 0,5 g;

sušina 2,5 g; THC

0,5 g, olej 0,25 g

0,1 g 0,1 g 0,2 g

Slovinsko Zákon o výrobì nezákonných drog

a obchodování s nimi (1999)

(èlánek 33)

Drobný pøestupek /

pøestupek

Obecné pravidlo –

pøechovávání

menšího množství

nezákonných drog pro

jednorázovou osobní

potøebu

Soudní praxe

Slovensko Trestní zákon, § 171, § 135 Trestný èin

pøechovávání OPL pro

vlastní potøebu /

pøechovávání OPL za

pøitìžujících okolností

Obecné pravidlo -

maximálnì

trojnásobek jedné

dávky

Expertní posouzení každého jednotlivého pøípadu

Pøechovávání OPL za

pøitìžujících okolností

/ trestný èin

nedovolené výroby

a jiného nakládání

s OPL

Obecné pravidlo –

maximálnì

desetinásobek jedné

dávky

Expertní posouzení každého jednotlivého pøípadu

Finsko Trestní zákoník, kapitola 50:2a;

naøízení nejvyššího státního

zastupitelství VKS:2006:1

trestný èin užívání

OPL / jiný drogový

trestný èin

Obsáhlý seznam Pryskyøice 10 g,

sušina 15 g

10 tablet 1g CH 1,5 g CH

Norsko Zákon o léèivech; obecný trestní

zákon, § 162; Výnos 1/1998

nejvyššího státního zástupce

trestný èin užívání

OPL / jiný drogový

trestný èin

Omezený seznam.

Obecné pravidlo –

1–2 bìžné dávky

10–15 g 5 tablet 0,5 g 0,5 g

Hranièní množství u deliktù souvisejících s nedovolenou výrobou a jiným nakládáním s OPL

Zemì Zákon/metodický pokyn

definující množství

Hranice mezi: Seznam konkrétních

OPL a/nebo obecné

pravidlo

Konopí Extáze Heroin Kokain

Èeská

republika

Zákon è. 40/2009 Sb., trestní

zákoník, § 283 + naøízení vlády

è. 467/2009, Sb. (naøízení se

v podstatì vztahuje na obzvláštì

závažné trestné èiny nedovolené

výroby a jiného nakládání s OPL,

neboť podle trestního zákoníku je

skutková podstata TÈ

nedovolené výroby a jiného

zacházení s OPL naplnìna bez

ohledu na množství)

Nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL /

nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL za

pøitìžujících okolností

Omezený seznam Soudní praxe / naøízení (nìkteré zvláštì závažné pøípady týkající se dìtí do

15 let)
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Zemì Zákon/metodický pokyn

definující množství

Hranice mezi: Seznam konkrétních

OPL a/nebo obecné

pravidlo

Konopí Extáze Heroin Kokain

Nìmecko Zákon o omamných látkách

(BtMG), § 29 (a), 30 (a) (trestné

èiny)

Nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL /

nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL za

pøitìžujících okolností

Obecné pravidlo –

„množství nikoli malé“

Soudní praxe

Estonsko Trestní zákoník, § 184 Nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL /

nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL za

pøitìžujících okolností

Obecné pravidlo – „vìtší

množství“

Irsko Zákon o zneužívání drog z roku

1977, § 15a

Nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL /

nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL za

pøitìžujících okolností

Obecné pravidlo –

hodnota pøesahující

èástku 13 000 euro

Španìlsko Nedovolenou výrobu a jiné

nakládání s OPL za pøitìžujících

okolností vymezuje èl. 369

trestního zákoníku; na základì

precedenèních soudních

rozhodnutí naplòuje tuto

skutkovou podstatu množství

pøesahující pìtisetdenní

spotøebu. Množství odpovídající

denní spotøebì bylo urèeno

španìlským Instituto Nacional de

Toxicologia k 31. 1. 2004

Nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL /

nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL za

pøitìžujících okolností

Omezený seznam Pryskyøice

2,5 kg;

sušina 10 kg

240 g 300 g 750 g

Litva Trestní zákoník, èl. 260; vyhláška

ministra zdravotnictví è. V-314

z 23. dubna 2003 è. V-239

Nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL /

nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL za

pøitìžujících okolností

Obsáhlý seznam Pryskyøice

25 g;

sušina 500 g;

THC 5 g

20 g 2 g 20 g

Rùzné formy TÈ

nedovolené výroby

a jiného nakládání s OPL

za pøitìžujících okolností

Obsáhlý seznam Pryskyøice

125 g;

sušina 2,5 kg;

THC 25 g

100 g 10 g 100 g

Maïarsko Trestní zákoník, §§ 282 (2),

282/A (3), 282/B (3) a 282/C (4)

a dále zákon è. 5 z roku 1979

(provádìcí pøedpis k trestnímu

zákoníku), § 23 (3)

Nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL /

nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL za

pøitìžujících okolností

Obecné pravidlo (více

než dvacetinásobek

malého množství)

20 g THC (ÚPL) 20 g MDA,

MDMA,1-PEA,

N-metyl-1-PEA

(ÚPL) nebo

10 g

amfetaminu

(ÚPL)

12 g (ÚPL) 40 g (ÚPL)

Trestní zákoník, §§ 282 (5),

282/A (6), 282/B (7) a 282/C (5)

a dále zákon è. 5 z roku 1979

(provádìcí pøedpis k trestnímu

zákoníku), § 23 (1)

Nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL v malém

rozsahu / nedovolená

výroba a jiné nakládání

s OPL

Obsáhlý seznam 1 g THC (ÚPL) 1 g MDA,

MDMA,1-PEA,

N-metyl-1-PEA

(ÚPL) nebo

0,5 g

amfetaminu

(ÚPL)

0,6 g (ÚPL) 2 g (ÚPL)

Nizozemí Smìrnice k zákonu o omamných

látkách

Nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL /

nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL za

pøitìžujících okolností

Konopí nebo 500

jednotek „lehké drogy“

Pryskyøice

500 g;

200 rostlin

neuvádí se neuvádí se neuvádí se



Poprvé vydáno v angliètinì jako Threshold quantities for

drug offences Evropským monitorovacím centrem pro drogy

a drogovou závislost v Lisabonu, 2010.

First published in English as Threshold quantities for drug

offences by the European Monitoring Centre for Drugs and

Drug Addiction, Lisbon, 2010.

Pøeloženo a pøetištìno s laskavým svolením EMCDDA.

Evropský sociální fond

„Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti”

Pøeklad èlánku byl vytvoøen v rámci projektu „Pøíprava

a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie“,

který je financován Evropským sociálním fondem, státním

rozpoètem Èeské republiky a rozpoètem Hlavního mìsta

Prahy.
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DISKUSE

265HRANIÈNÍ MNOŽSTVÍ Z HLEDISKA DROGOVÝCH DELIKTÙ ADIKTOLOGIE

Zemì Zákon/metodický pokyn

definující množství

Hranice mezi: Seznam konkrétních

OPL a/nebo obecné

pravidlo

Konopí Extáze Heroin Kokain

Rakousko SMG, § 28a (2) (3), § 28a (4) (3);

vyhláška o limitním množství

omamných látek BGBl II

è. 377/1997 v aktuálním znìní

Nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL /

nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL za

pøitìžujících okolností

Patnáctinásobek

hranièního množství

300 g THC 450 g 45 g 225 g

Rùzné formy TÈ

nedovolené výroby

a jiného nakládání s OPL

za pøitìžujících okolností

Pìtadvacetinásobek

hranièního množství

375 g THC 750 g 75 g 375 g

Polsko Zákon o boji proti drogové

závislosti, §§ 53 (2), 55 (3) a 56

(3)

Nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL /

nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL za

pøitìžujících okolností

Obecné pravidlo –

znaèné množství

Soudní praxe

Portugalsko Zákonné naøízení è. 15/93, § 25 Nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL v malém

rozsahu / nedovolená

výroba a jiné nakládání

s OPL

Menší závažnost

s ohledem na množství

Slovensko Trestní zákon § 172 (2) Nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL /

nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL za

pøitìžujících okolností

Ve vìtším rozsahu (pokud hodnota drogy na èerném trhu pøevyšuje desetinásobek „výchozí“ èástky

8 000 SKK / asi 266 eur)

Trestní zákon § 172 (3) Rùzné formy TÈ

nedovolené výroby

a jiného nakládání s OPL

za pøitìžujících okolností

Ve znaèném rozsahu (pokud hodnota drogy na èerném trhu pøevyšuje stonásobek „výchozí“ èástky)

Trestní zákon § 172 (4) Rùzné formy TÈ

nedovolené výroby

a jiného nakládání s OPL

za pøitìžujících okolností

Ve velkém rozsahu (pokud hodnota drogy na èerném trhu pøevyšuje pìtisetnásobek „výchozí“ èástky)

Finsko Trestní zákoník, kapitola 50:1

a 50:2; trestní sazby z roku 2006

Nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL /

nedovolená výroba a jiné

nakládání s OPL za

pøitìžujících okolností

Obsáhlý seznam Pryskyøice 1 kg 300 tablet 15 g CH 30 g CH




