
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

A77:7 ”a z. vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 1. dubna 2021

Praha, 20. dubna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

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

1. dubna 2021, evidovanou pod č.j. kterou jste požádal

o odpovědi na následující otázky:

1. Je třeba k pěstování druhů a odrůd rostliny konopí (rod Cannabis), které nemohou

obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů na ploše menší

než 100 m2 třeba povolení k zacházení s návykovými látkami ve smyslu

ustanovení § 4 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o návykových

látkách“), případně jiné povolení?

2. Je třeba k získávání, skladování, zpracování a dodávání rostlin konopí (rod

Cannabis), které nemohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny

tetrahydrokanabinolů, pro jiné než průmyslové, technické a zahradnické účely,

povolení k zacházení s návykovými látkami ve smyslu ustanovení § 4 zákona

o návykových látkách, případně jiné povolení? Při poskytnutí této informace

zohledněte, že by nedocházelo k nakládání s kvetoucími nebo plodonosnými

vrcholíky rostliny ani nadzemními částmi rostliny, jejíž součástí je vrcholík rostliny

ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o návykových látkách.

3. Je třeba k dodávání rostlin konopí (rod Cannabis), které nemohou obsahovat více

než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, pro průmyslové, technické

a zahradnické účely, povolení k zacházení s návykovými látkami ve smyslu

ustanovení § 4 zákona o návykových látkách, případně jiné povolení? Při

poskytnutí této informace zohledněte, že by nedocházelo k nakládání s kvetoucími

nebo plodonosnými vrcholíky rostliny ani nadzemními částmi rostliny, jejíž součástí

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”a V; zá ČESKÉ REPUBLIKY

je vrcholík rostliny ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o návykových

látkách.

4. Lze získávání, skladování a zpracování rostlin konopí (rod Cannabis), které

nemohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, ve

formě konopného čaje či jiných potravinářských výrobků určených ke konzumaci,

případně ve formě bylinných výrobků určených ke kouření, podřadit pod

průmyslové, technické anebo zahradnické účely? Při poskytnutí této informace

zohledněte, že by nedocházelo k nakládání s kvetoucími nebo plodonosnými

vrcholíky rostliny ani nadzemními částmi rostliny, jejíž součástí je vrcholík rostliny

ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o návykových látkách.

5. Lze dodávání (formou prodeje) rostlin konopí (rod Cannabis), které nemohou

obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, ve formě

konopného čaje či jiných potravinářských výrobků určených ke konzumaci,

případně ve formě bylinných výrobků určených ke kouření, podřadit pod

průmyslové, technické anebo zahradnické účely? Při poskytnutí této informace,

prosím, zohledněte, že by nedocházelo k nakládání s kvetoucími nebo

plodonosnými vrcholíky rostliny ani nadzemními částmi rostliny, jejíž součástí je

vrcholík rostliny ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o návykových látkách;

Vám sděluji následující:

Ad 1

Z pohledu zákona o návykových látkách mohou být druhy a odrůdy rostliny konopí (rod

Cannabis), které mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů

(tyto druhy a odrůdy jsou vedeny v oficiálním katalogu odrůd a k jejich pěstování je třeba

disponovat certifikátem, prokazujícím původ daných odrůd), volně pěstovány za účelem

technickým, průmyslovým nebo zahradnickým. K těmto účelům zákon o návykových

látkách nepožaduje povolení k zacházení ve smyslu ustanovení § 4 zákona o návykových

látkách.

Ad 2

Ustanovení § 5 odst. 5 zákona o návykových látkách stanoví výjimku z povinnosti

disponovat povolením k získávání, skladování, zpracování rostlin konopí. V ostatních

případech je vyžadováno povolení k zacházení ve smyslu ustanovení § 4 zákona

o návykových látkách, pokud takovou činnost zákon o návykových látkách umožňuje.

Ad 3

K dodávání druhů a odrůd rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat nejvíce

0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů (tyto druhy a odrůdy jsou vedeny v oficiálním

katalogu odrůd a k jejich pěstování je třeba disponovat certifikátem, prokazujícím původ

daných odrůd) není třeba povolení k zacházení podle § 4 zákona o návykových látkách,

neboť podle § 5 odst. 5 zákona o návykových látkách není povolení k zacházení třeba
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k obchodu s rostlinami konopí za uvedenými účely. Co se týče jiného povolení, tak

z pohledu zákona o návykových látkách k uvedeným účelům žádné vyžadováno není.

Ad 4

Obecně lze říci, že získávání, skladování a zpracování druhů a odrůd rostlin konopí (rod

Cannabis), které mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů

(tyto druhy a odrůdy jsou vedeny v oficiálním katalogu odrůd a k jejich pěstování je třeba

disponovat certifikátem, prokazujícím původ daných odrůd) ve formě konopného čaje či

jiných potravinářských výrobků určených ke konzumaci, je možné podřadit pod

průmyslové použití. Výsledný výrobek však nesmí obsahovat látky ze skupiny

tetrahydrokanabinolů. Vzhledem k tomu, že oblast potravin a doplňků stravy spadá

do gesce Ministerstva zemědělství, je třeba obrátit se v dalších podrobnostech právě

na uvedené ministerstvo. Co se týče bylinných výrobků určených ke kouření tak získávání,

skladování a zpracování výše uvedených odrůd rostliny konopí ve vztahu k těmto

výrobkům, je možné podřadit pod průmyslové použití, avšak konečný výrobek nesmí

obsahovat látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Současně je třeba zdůraznit, že výjimka

z povolení k zacházení se vztahuje pouze na případy, kdy při zpracování rostliny konopí

nevznikají návykové látky, např. látka konopí extrakt a tinktura nebo látky ze skupiny

tetrahydrokanabinolů.

Ad 5

Odkazujeme na odpověď u dotazu č. 4.

S pozdravem


