
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

 
 

  

  

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

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

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

15. března 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesli následující 

dotazy: 

dotazy směřují k přílohám Žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a 

přípravky : 

1. Příloha č.4 – rozhodnutí o povolení k distribuci – aktuálně naše produkty 

dodáváme buď přes lékárenské distributory do lékáren nebo napřímo do nemocnic. 

Pokud bychom měli pouze tyto dva kanály, musíme mít toto povolení?  

2. Příloha č.5 – povolení k výrobě – máme povolení pro výrobu zdravotnických 

prostředků III. třídy, stačí to i pro výrobu s konopím či je potřeba jiné povolení? 

Vedle této „léčebné“ části plánujeme dovážet přípravky (především potravinové doplňky) 

s CBD, které bychom dodávali do lékáren a na e-shopy.  

3. Chápu to správně, že na produkty s obsahem CBD se nevztahují žádná omezení 

jako s obsahem THC? Že je možné tyto produkty uvést na trh za stejných podmínek jako 

kterékoliv jiné potravinové doplňky? 

Uvádíme následující: 

 

 

 

V první části žádosti se dotazy týkají zdravotnických prostředků, které by měly obsahovat 

léčivé konopí a v druhé části se dotaz týká potravinových doplňků. 

 

K první části uvádíme, že problematiku zdravotnických prostředků s obsahem 

návykových látek Ministerstvo zdravotnictví (dále jen“ MZ“) doposud konkrétně neřešilo.  
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Ministerstvo zdravotnictví Vámi požadovanými údaji nedisponuje, resp. nemá je 

objektivně zaznamenány a zachyceny na žádném nosiči ve smyslu ustanovení § 3 odst. 

3 zákona č. 106/1999 Sb.  

 

K druhé části MZ uvádí, že oblast potravinových doplňků nespadá do gesce Ministerstva 

zdravotnictví (pravděpodobně do gesce Ministerstva zemědělství), a proto Vaši žádost 

v tomto bodě dle zákona č. 106/1999 Sb. nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14 odst. 

5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží 

v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti. 

 

S pozdravem 

 
 
 

 

 

v z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 

elektronicky podepsáno 

 

 


