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Váš dopis ze dne 14. září 2020

V Praze dne 23. září 2020

Odpověď k žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 14. září 2020, evidované kterou jste

požadovali informace ohledně postupu produktů na trh,

konkrétně pak (cituji):

1.) V jaké fázi je proces zapsání produktů evidovaných v databázi EU-CEG pod

názvy a registračními čísly Aroton Flower: 04325-20-00004, Aroton Taler: 04325-

20-00005, Carolingi Flower: 04325-20-00006, Carolingi Taler: 04325-20-00007,

Nonna Meran Flower: 04325-20-00008 a Nonna Meran Taler: 04325-20-00009,

oznámených Výrobcem

prostřednictvím elektronické vstupní brány EU-CEG a smluvním distributorem pro

ČR,

náhradní náplní do nich, které výrobci a dovozci

oznámili prostřednictvím elektronické vstupní brány pro předkládání informací"

zveřejněným na stránkách Ministerstva zdravotnictví?

2.) Existuje mimo Ministerstva zdravotnictví jiná instituce, která má být o záměru

uvedení nového produktu určeného ke kouření dle §2 odst. 2 d zákona

o potravinách 110/1997 na trh České republiky? Existuje další právní úkon, jehož

splnění vyžaduje uvedení produktů uvedených v bodě 1.) na trh?

3.) Existuje s současné době jakékoliv další známé zákonné omezení, které by

bránilo uvedení produktů jmenovaných v bodě 1.) na trh po uplynutí lhůty podle

§10 odst. 4. vyhlášky č. 37/2017, (v tomto případě dle našeho právního názoru

od 8. srpna, tedy dva měsíce od oznámení Výrobcem prostřednictvím elektronické

vstupní brány EU-CEG)?;

Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
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K otázce č. 1

Všechny uvedené výrobky uvedené žadatelem byly České republice prostřednictvím

Společné vstupní brány EU (EU-CEG) oznámeny dne 8. 7. 2020, čímž byla splněna

oznamovací povinnost dle § 12j odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách

a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, v platném znění, dále jen „zákon“, a dle § 10 odst. 1 vyhlášky

č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných

výrobcích určených ke kouření, dále jen „vyhláška“. Výrobky by tak dle výše uvedeného

zákona a vyhlášky mohly být od 8. 9. 2020 uvedeny na trh. Avšak vzhledem ke

skutečnosti, že obsahují rostlinu konopí, jednalo by se, v případě uvedení předmětných

výrobků na trh, o porušení jiných právních předpisů.

K otázce č. 2

V případě uvádění bylinných výrobků na trh je třeba splnit oznamovací povinnost

vyplývající z § 12j odst. 3 zákona a § 10 vyhlášky – tj. oznámit výrobky prostřednictvím

Společné vstupní brány EU (EU-CEG) alespoň 2 měsíce před zamýšleným uvedením na

trh. Další povinnost platí pro prodejce bylinných výrobků prodávajících prostřednictvím

prostředku komunikace na dálku. Prodejce musí dle § 6 odst. 4 písm. c) zákona

č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění

pozdějších předpisů, v platném znění, oznámit Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím

informačního systému Registr oznámených potravin údaje o systému ověřování věku

a jeho fungování do 15 dnů před zahájením prodeje.

K otázce č. 3

Uvádění výrobků z konopí na trh České republiky pro jiné než terapeutické, vědecké,

výukové či veterinární účely je v rozporu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových

látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
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