
 

 

 

 

TEXT ČÁSTI ZÁKONA O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

(1) Tento zákon upravuje 

a) zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi, 

b) zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku, s přípravky obsahujícími návykovou 

látku a uvedenou látku kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího prekursory drog 1) (dále jen "uvedená látka kategorie 1") a léčivými přípravky 

obsahujícími uvedenou látku kategorie 1, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi a, 

c) pěstování máku, konopí a koky a vývoz, dovoz a zneškodňování makoviny. a 

d) pěstování, zpracování a přechovávání konopí a produktů z konopí v malém množství 

pro vlastní potřebu a jejich bezúplatné předání. 

 

§ 2 

Pojmy 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) návykovými látkami omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 

nařízení vlády o seznamu návykových látek, 

b) přípravkem roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující návykovou látku nebo 

návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1 nebo léčivý přípravek podle zákona o léčivech 

obsahující uvedenou látku kategorie 1, 

c) makovinou všechny nadzemní části (kromě semen) máku setého (Papaver somniferum L.), 

jakož i jejich drť po sklizni, s výjimkou celých rostlin máku včetně tobolek určených pro 

okrasné účely, 

d) konopím kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí (Cannabis) 

nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík, 

e) keřem koka všechny druhy keře rodu Erythroxylon a listem koka listy z keře koka, 

s výjimkou listů, z nichž byl extrahován všechen ekgonin, kokain a jiné ekgoninové alkaloidy, 

2a) 

f) vývozem nebo dovozem návykových látek, přípravků je obsahujících a makoviny jejich 

fyzické přemístění z jednoho státu do druhého,. 

g) produktem z konopí zejména sušina konopí, extrahovaný olej, koncentráty, výtažky 

a další směsi získané z konopí,  

h) rostlinou konopí každá rostlina z rodu Cannabis, 

i) pěstováním rostliny konopí kultivace rostliny konopí až do fáze její sklizně, kdy je její 

vrcholík kvetoucí nebo plodonosný, 

j) zpracováním konopí postup spočívající v sušení, extrakci a jiném zpracování rostliny 

konopí až po získávání jakýchkoliv produktů z konopí, 
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k) přechováváním konopí nebo produktů z konopí držba nebo jakákoliv jiná dispozice 

s konopím nebo produkty z konopí pro vlastní potřebu. Za přechovávání konopí nebo 

produktů z konopí není považováno zacházení s návykovými látkami a přípravky ve 

smyslu § 3 tohoto zákona, 

l) bezúplatným předáním konopí nebo produktů z konopí jiné fyzické osobě starší 18 let 

bez jakéhokoliv souvisejícího protiplnění. 

 

§ 3 

Zacházení s návykovými látkami a přípravky 

(1) Zacházením s návykovými látkami a přípravky se rozumí 

a) výzkum, výroba, zpracování, odběr, skladování, dodávání a používání návykových látek 

a přípravků, 

b) koupě a prodej návykových látek a přípravků, jakož i nabývání a pozbývání dalších věcných 

nebo závazkových práv s nimi spojených, zprostředkování takových smluv a zastupování při 

jejich uzavírání. 

(2) Návykové látky uvedené v příloze č. 3 nebo 4 nařízení vlády o seznamu návykových látek 

a přípravky je obsahující mohou být použity pouze k omezeným výzkumným, vědeckým 

a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení. Ostatní 

návykové látky a přípravky je obsahující mohou být použity pouze k terapeutickým, vědeckým, 

výukovým, veterinárním účelům nebo i k jiným účelům na základě povolení Ministerstva 

zdravotnictví, nestanoví-li tento zákon jinak. 

 

§ 15 

Zákazy 

Zakazuje se 

a) umísťovat návykové látky a přípravky v celních skladech a ve svobodných pásmech, 

b) zasílat návykové látky a přípravky 

1. poštou jako obyčejné zásilky, 

2. prostřednictvím poštovních schránek, nebo 

3. osobám, které nejsou oprávněny s nimi zacházet, 

c) předávat jakýmkoli způsobem jiné osobě houby rodu lysohlávka (Psilocybe), 

d) získávat opium z máku setého (Papaver somniferum L.), 

e) získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod 

Cannabis) produkty z konopí jiným než povoleným způsobem a za podmínek stanovených 

tímto zákonem, čímž není dotčeno získávání takových látek pro léčebné použití nebo vědecké 

účely za podmínek stanovených tímto zákonem a zákonem o léčivech6), 

f) reklama na návykové látky a přípravky nezaměřená na odbornou veřejnost podle zákona 

upravujícího regulaci reklamy. 
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§ 24 

Konopí, koka a mák setý 

(1) Zakazuje se 

a) pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 

% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, s výjimkou pěstování podle § 24c nebo 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 zřízenými zákonem nebo státem vymezené 

v povolení k zacházení, 

b) pěstovat rostliny rodu Erythroxylon (keř koka), 

c) pěstovat odrůdy máku setého (Papaver somniferum L.), které mohou v sušině z tobolek 

obsahovat více než 0,8 % morfinu; zákaz se nevztahuje na pěstování odrůd máku setého 

(Papaver somniferum L.) pro výzkumné a pokusné účely, pro šlechtění nových odrůd rostlin 

a pro zachování genetické rozmanitosti rostlin vědeckými a výzkumnými pracovišti. 

 

§ 24c 

Pěstování, zpracování a přechovávání konopí pro vlastní potřebu a jeho bezúplatné 

předání 

 

(1) Bez povolení k zacházení může pro vlastní potřebu pěstovat rostlinu konopí, 

zpracovávat konopí, přechovávat konopí nebo produkty z konopí a bezúplatně jinému 

předat konopí nebo produkty z konopí jen fyzická osoba starší 18 let, která je bezúhonná 

a má trvalý pobyt na území České republiky, pokud  

a) pěstuje nebo zpracovává nejvýše pět rostlin konopí v obydlí nebo na pozemku nebo 

ve stavbě nacházející se na pozemku, který není veřejně přístupný a k jehož užívání 

jí svědčí soukromoprávní titul, 

b) přechovává nejvýše 1250 g sušiny konopí nebo z tohoto množství získané produkty 

z konopí s obsahem nejvýše 250 g THC17 v obydlí, k jehož užívání jí svědčí 

soukromoprávní titul, nebo nejvýše 30 g sušiny konopí nebo z tohoto množství získané 

produkty z konopí s obsahem nejvýše 6 g THC mimo obydlí. 

c) bezúplatně předá jiné fyzické osobě starší 18 let nejvýše 30 g sušiny konopí nebo z 

tohoto množství získané produkty z konopí. 

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně 

odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena. 

(3) Fyzická osoba, která pro vlastní potřebu podle odstavce 1 pěstuje rostlinu konopí, 

zpracovává a přechovává konopí nebo produkty z konopí, je povinna zamezit volnému 

přístupu třetích osob k rostlinám konopí, ke konopí a produktům z konopí. 

 

§ 39 

Přestupky 

  

(1) Fyzická osoba pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 se dopustí 

přestupku tím, že  
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a) nesplní ohlašovací povinnosti podle § 29,  

b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.  

 

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) neoprávněně přechovává návykovou látku v malém množství pro vlastní potřebu,  

b) neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující 

návykovou látku, nebo  

c) umožní neoprávněné požívání návykových látek osobě mladší 18 let, nejde-li o čin přísněji 

trestný, nebo 

d) zpřístupní třetím osobám v rozporu s § 24c odst. 3 rostliny konopí, konopí nebo 

produkty z konopí. 

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle 

odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Příkazem na místě lze za přestupek podle 

odstavce 1 uložit pokutu do 5 000 Kč.  

(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 15 000 Kč. 
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