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Váš dopis ze dne 17. března

Praha 25. března 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost 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 17. března 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazů:

1. Platí vyhláška č. 236/2015 Sb. znění účinné od 17. 10. 2015 včetně příloh 1, 2 a 3

v původním znění nebo baly modifikována,

2. Na základě, jakého kritéria bylo stanoveno pro předepsání přípravku, výdej o použití

léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití v souhrnném množství

nejvýše 180 g měsíčně u sušené rostlinné hmoty (drogy), jak je uvedeno v §2

odstavce 1 vyhlášky č. 236/2015Sb.,

3. Žádám o zaslání platné kopie vyhlášky č. 236/2015 Sb.,

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)

Vyhláška č. 236/2015 Sb. byla jedenkrát novelizována, a to s účinností od 1. 7. 2020.

Ad dotaz č. 2)

Z důvodové zprávy k vyhlášce č. 236/2015 Sb. vyplývá, že množstevní omezení

na nejvýše 180 g usušené rostlinné drogy měsíčně, bylo stanoveno s ohledem

na průměrnou měsíční dávku uváděnou v publikovaných přehledech ze zemí s delší

tradicí moderní léčby konopím ve vědeckém tisku (v dostupných zahraničních studiích je
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uváděna průměrná denní dávka 2,4 až 3,8 g léčebného konopí, což odpovídá měsíční

průměrné dávce zhruba 70 až 120 g). Stanovené množstevní omezení tedy přibližně

odpovídá 150 % průměrné měsíční dávky, na základě čehož došlo k přiblížení

se skutečným potřebám pacientské populace.

Ad dotaz č. 3)

Účinné znění vyhlášky č. 236/2015 Sb. zasíláme v příloze.

S pozdravem

Příloha: (1) dle textu
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