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Informace pro členy vlády k problematice p ěstování kaktus ů obsahujících 
meskalin  

   

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová předložila 21. prosince 2009 vládě 
Informac i pro členy vlády k problematice p ěstování kaktus ů obsahujících 
narkotickou látku meskalin  a jedů. 
 
Vláda dne 7. prosince 2009 schválila nařízení vlády, kterým se stanoví, které rostliny 
nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní 
látku podle § 285 trestního zákoníku a jaké je jejich množství větší než malé. Od 
schválení se ve sdělovacích prostředcích objevují různé informace, které mohou 
znepokojit některé skupiny obyvatel. Jedná se zejména o problematiku pěstování 
kaktusů a obavy jejich pěstitelů z trestního postihu díky zavádějícím informacím 
uváděným ve sdělovacích prostředcích.  
 
Je třeba sdělit, že  
a) žádný zákon nezakazuje nebo neomezuje pěstování kaktusů, 
b) trestného činu by se mohl dopustit pouze ten pachatel, který by pěstoval kaktusy 
nebo jiné rostliny za účelem získat z nich omamnou nebo psychotropní látku, 
c) vládou schválené nařízení pouze stanoví jaké je „větší množství než malé“ u 
omamných nebo psychotropních látek, a to z důvodu vyšší právní jistoty – nejedná 
se o seznam omamných nebo psychotropních látek, ten je obsažen v přílohách 
zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, 
c) v konkrétním medializovaném případě se jedná o narkotickou látku meskalin 
obsaženou v některém druhu jihoamerických kaktusů. Meskalin je již jedenáct let 
uveden v příloze č. 4 zákona o návykových látkách a za tuto dobu samozřejmě 
žádný pěstitel kaktusů nebyl pro svou pěstitelskou činnost trestně stíhán, protože 
takové jednání nesměřuje k získání omamné nebo psychotropní látky a nejedná se o 
trestný čin - jednání není pro společnost škodlivé (§ 12 odst. 2 tr. zákoníku). 
 
Z uvedených skutečností vyplývá, že pokud kaktusáři nepěstují rostliny za účelem 
získání omamné nebo psychotropní látky, pak není potřeba, aby se obávali trestního 
stíhání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


