2016 / 16 / 2
PØEHLEDOVÝ ÈLÁNEK

Omamné a psychotropní látky jsou
když ... – návrh legislativní definice omamných
a psychotropních látek v ÈR

MRAVÈÍK, V.1,2,3, GROHMANNOVÁ, K.1,2,3, ŠTEFUNKOVÁ, M.2,4, BÌLÁÈKOVÁ, V.2,3, ZÁBRANSKÝ, T.2,5
1

Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti

2

Klinika adiktologie, 1. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

3

Národní ústav duševního zdraví

4

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

5

ResAd – výzkum a vývoj, Praha

Citace: Mravèík, V., Grohmannová, K., Štefunková, M., Bìláèková, V., Zábranský, T. (2016). Narcotic and Psychotropic
Substances Are … – a Proposal for a Legal Definition of Illicit Drugs in the Czech Republic. Adiktologie, 16(2), 156–164.

SOUHRN: Èlánek reaguje na právní situaci vzniklou po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ze dne
23. èervence 2013 sp. zn. Pl. ÚS 13/12, jenž oznaèil za neústavní, aby „množství vìtší než malé“
nelegálních drog (v èeském právu oznaèovaných „omamné a psychotropní látky“, OPL) bylo
urèováno vládním naøízením. Autoøi se domnívají, že vzhledem k absenci obecného vymezení
pojmu OPL v èeské legislativì, tedy vymezení vlastností, které musí látka splnit, aby byla
prohlášena za OPL, mùže døíve èi pozdìji vést k obdobnému nálezu Ústavního soudu rovnìž ve
vìci zákonného vymezení OPL pro úèely trestního práva. Autoøi se snaží shrnout platné
mezinárodní a nadnárodní právní pøedpisy, praxi v nìkterých rozvinutých zemích, a pøicházejí
s vlastním legislativním návrhem toho, co by mìlo být za OPL považováno, který tímto pøedkládají
k odborné i veøejné diskusi.
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