VÝŇATEK Z NAŘÍZENÍ VLÁDY, KTERÝM SE PRO ÚČELY TRESTNÍHO ZÁKONÍKU STANOVÍ, CO
SE POVAŽUJE ZA JEDY A JAKÉ JE MNOŽSTVÍ VĚTŠÍ NEŽ MALÉ U OMAMNÝCH LÁTEK,
PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ JE OBSAHUJÍCÍCH A JEDŮ
Pro větší přehlednost byl seznam OPL z nařízení vlády zkrácen, byl vypuštěn sloupec „Mezinárodní
nechráněný název (INN) v českém jazyce“, sloupec „Účinná psychotropní látka“ a byly vybrány jen
nejčastěji se u nás vyskytující OPL. Kompletní seznam nařízení vlády obsahuje všechny OPL, které
jsou uvedeny v zákoně 167/1998 Sb., o návykových látkách.
V prostředním sloupci je uvedeno celkové množství OPL, tj. množství celé směsi obsahující jak
účinnou látku, tak další příměsi. V posledním sloupci vpravo je uvedeno nejmenší množství účinné
látky, jež musí být obsaženo ve směsi, pokud má být množství celé směsi považováno za větší než
malé. Pokud tedy např. osoba přechovává 3 g pervitinu a laboratorní analýzou je zjištěno, že
hmotnost účinné psychotropní látky je např. 0,5 g, nejedná se o trestný čin, ale o přestupek.
Následující tabulka obsahuje výběr nejčastějších OPL, které se jako drogy vyskytují na české drogové
scéně. U OPL, které jsou obsaženy v léčivých přípravcích (např. buprenorfin, metadon, ale i
benzodiazepiny, které ve zkrácené verzi tabulky uvedeny nejsou) jsou jejich množství větší než malá
stanovena jako sedminásobek běžné denní terapeutické dávky, čili jejich množství na dobu cca
jednoho týdne.

Typ látky/obecně vžitý
název
(účinná látka)
Pervitin
(metamfetamin)
Heroin
(diacetylmorfin)
Kokain
(benzoylekgoninmetyles
ter)
Subutex®,
Suboxone®, další léky
s obsahem
buprenorfinu
(buprenorfin)
Metadon
(metadon)
Extáze
(MDMA/MDA/MDEA)
LSD
(LSD-25,
(+) Lysergid)
Marihuana
(delta-9-THC)
Hašiš
(delta-9-THC)
Lysohlávky
a další houby obsahující
psilocin a/nebo
psilocybin
(psilocin; psilocybin)

Množství větší než malé

více než 2 g
více než 1,5 g
více než 1 g

Nejmenší množství účinné
psychotropní látky, jež musí
obsahovat látka, označená
jako droga, aby bylo její
zkoumané množství
považováno za větší než malé
0,6 g báze
0,72 g (hydrochlorid)
0,2 g báze
0,22 g (hydrochlorid)
0,54 g báze
0,6 g (hydrochlorid)
52 mg báze
56 mg (hydrochlorid)
500 mg báze
560 mg (hydrochlorid)

více než 4 tablety/kapsle nebo více než
0,4 g práškovité či krystalické
substance
5 papírků, tablet, želatinových kapslí
nebo „krystalů“ impregnované účinnou
látkou

0,34 g báze
0,40 g (hydrochlorid)
0,000134 g báze
0,000250 g (tartarát)

více než 15 gramů sušiny

1,5 g delta-9-THC

více než 5 gramů

1 g delta-9-THC

Více než 40 plodnic houby

0,05 g báze (psilocinu) nebo
odpovídající množství
psilocybinu
(fosfátového esteru psilocinu)

