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 27. května 2022, evidované pod č. j.: xxx, prostřednictvím
které jste vznesla následující dotazy:
1. Je látka hexahydrokanabinol (dále jen „HHC") v České republice legální? Má na tuto
skutečnost vliv původ THC (HHC přírodně získávané z konopí vs. syntetické HHC)?
2. Jaký je aktuální postoj Ministerstva zdravotnictví k zařazení HHC na seznam
zakázaných látek (omamných či psychotropních nebo jedů)?
3. Jaký je postoj Ministerstva zdravotnictví k prodeji rostliny Mitragyna speciosa (dále jen
„Kratom“) či přípravků z ní vyrobených?
4. Jaký je aktuální postoj Ministerstva zdravotnictví k zařazení Kratomu na seznam
zakázaných látek (omamných či psychotropních nebo jedů)?
5.Hrozí prodejci za samotný prodej HHC nebo Kratomu nějaký postih, pokud není látka
klasifikována jako nebezpečná, ale "pouze" jako psychotropní (s psychoaktivními
účinky)?
6. Jakým způsobem jsou postižitelní prodejci tzv. nových syntetických drog, např.
v případě, kdy dojde v důsledku užití takové látky k poškození zdraví uživatele či jeho
úmrtí?
7.Eviduje Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s užitím látky HHC nebo Kratom
v České republice úmrtí nebo vážnou újmu na zdraví?
Vám sděluji následující:
Ad 1)
Látka HHC není vedena v žádné z příloh nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, a proto není z pohledu zákona
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, návykovou látkou.
Ad 2), Ad 3), Ad 5), Ad 6)
V těchto dotazech jde o dotaz na sdělení názoru ministerstva, pročež je třeba
rozhodnout o odmítnutí žádosti dle ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 2
odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého se povinnost poskytovat informace dotazů
na názory netýká.
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Ad 4)
Rozhodnutí o zařazení Kratomu na seznam návykových látek bylo odloženo. Z důvodu
nedostatku informací neexistovala odborná shoda na zařazení této látky na seznam
návykových látek. Do budoucna však klasifikaci Kratomu jako návykové látky nelze
vyloučit.

Ad 7)
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.

Ministerstvo zdravotnictví není institucí, která eviduje úmrtí spojená s užíváním
návykových či obdobných látek. Touto institucí je Národní monitorovací středisko pro
drogy a závislosti při Úřadu vlády.

S pozdravem

v z. Ing. Daniela Matějková
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy
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