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Váš dopis ze dne 22. července 2020

Praha 5. srpna 2020

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví obdrželo Vaši žádost ze dne 22. července 2020, o poskytnutí

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), evidovanou

a doplněnou na základě výzvy Ministerstva

zdravotnictví dne 29. července 2020, ve věci dotazů klienta, který by rád získal licenci na

import, export, prodej a manipulaci/přebalování a rozdělování na CBD produkty a taktéž

na rostliny s obsahem THC do 0,3 %, konkrétně pak (cituji):.

1. Jednalo se by se o import, export produktů, konkrétně CBD konopí, který by byl

v souladu se zákonem o návykových látkách, co je tedy potřeba pro získání

licence na našem trhu?

2. Jsou zapotřebí protokoly o laboratorní analýze z certifikované laboratoře u CBD

konopí, pokud ano, z jaké, kdo toto poskytuje?

3. Lze sušené květy technického konopí volně prodávat a dovážet? Pokud ne, co je

k tomu dle zákona potřeba?

4. Lze tyto sušené květy technického konopí volně dovážet za účelem

potravinářského, technického nebo zahradnického zpracování? Pokud ne, co je

k tomu dle zákona potřeba?

5. Prosím o zaslání Tiskopisu 1 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ k zacházení s

návykovými látkami a přípravky;

6. Prosím o zaslání Tiskopisu 6 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K DOVOZU

návykových látek a přípravků

7. Prosím o zaslání Tiskopisu 8 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU

návykových látek a přípravků.

K Vaší žádosti Vám sděluji následující.
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K bodu č. 1:

Musíme konstatovat, že ačkoli z Vaší strany byla žádost upřesněna, pojem „CBD konopí“

není nijak legislativně ukotven, a nelze tudíž říci, zda se jedná o potravinu (doplněk

stravy), kosmetiku nebo o jiný produkt. Není tudíž možné blíže upřesnit odpověď.

Obecně lze říci, že konopí je návykovou látkou ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb.,

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon č. 167/1998 Sb.“), neboť je tato látka uvedena v příloze č. 3

nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 463/2013 Sb.“). Návykovou látku z přílohy č. 3

uvedeného nařízení vlády je možné používat pouze k omezeným výzkumným účelům

a velmi omezeným terapeutickým účelům, přičemž zacházení s danou návykovou látkou

je možné pouze na základě povolení k zacházení, které vydává Ministerstvo

zdravotnictví nebo na základě zákonem stanovených výjimek. Veškeré požadavky

týkající se vydání povolení k zacházení stanoví zákon č. 167/1998 Sb.

Vzhledem k tomu, že žádost nebyla blíže specifikována uvádíme následující doplnění.

Látka „kanabidiol (CBD)“ není uvedena v žádné z příloh nařízení vlády č. 463/2013 Sb.,

a tudíž není návykovou látkou ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb. Problém nastává

v případě, že bude prodáván produkt s obsahem CBD s detekovatelným množstvím látky

tetrahydrokanabinol, v takovém případě se bude jednat o přípravek s obsahem návykové

látky, neboť látka tetrahydrokanabinol je uvedena v příloze č. 4 nařízení vlády

č. 463/2013 Sb. Pokud tomu tak bude, není v souladu s právním řádem České republiky,

aby takový produkt byl volně prodáván. V případě, že se bude jednat o kosmetiku, spadá

problematika produktů s obsahem CBD do gesce odboru veřejného zdraví Ministerstva

zdravotnictví a v případě, že se bude jednat o potravinu do gesce Ministerstva

zemědělství.

K bodu č 2:

Vzhledem k tomu, že pojem „CBD konopí“ není legislativně ukotven (viz odpověď k bodu

č.1), není možné se k dotazu relevantně vyjádřit.

K bodu č. 3:

Sušené květy „technického konopí“ nelze volně prodávat a dovážet. Zákon č. 167/1998

Sb. nijak nerozlišuje mezi květenstvím druhů a odrůd rostlin tzv. technického konopí

a květenstvím vysokoobsahových druhů a odrůd rostliny konopí. Vždy se jedná

o „konopí“, které je návykovou látkou (viz bod 1). Proto musí být splněny podmínky

daného zákona a Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 (viz sdělení

č. 458/1991 Sb.). S látkou konopí je možné zacházet pouze za účelem a za podmínek

uvedených v bodě 1.

K bodu č. 4:

Sušené květy rostliny tzv. technického konopí nelze volně dovážet za účelem

zpracování. Za účelem zpracování k průmyslovým a technickým účelům je možné

dovážet rostliny konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze skupiny

tetrahydrokanabinolů (rostliny tzv. technického konopí), a to volně (bez povolení
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Ministerstva zdravotnictví), je však nutné prokázat účel použití a skutečnost, že se jedná

o druhy a odrůdy rostliny konopí, které spadají mezi tzv. technické odrůdy rostliny konopí

(dle Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin Evropské unie). V ostatním

lze odkázat na odpověď pod bodem 1.

K bodům č. 5, 6 a 7:

Tiskopisy jsou ke stažení na stránkách Ministerstva zdravotnictví pod webovým odkazem

- https://www.mzcr.cz/tiskopisy-formularu-podle-zakona-o-navykovych-latkach-vyhlaska-

c-53-2014-sb/.

S pozdravem
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