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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  

5. září 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující dotazy 

uvádíme:  

1) „Zda novela č. 273/2013 Sb. předcházela novele č. 50/2013 Sb.“ 

K předmětnému dotazu sdělujeme, že legislativní proces předcházející přijetí zákona 

č. 50/2013 Sb. kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 

souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 50/2013 Sb.“) byl zakončen dříve než legislativní 

proces předcházející přijetí zákona č. 273/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 

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

předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon č. 273/2013 Sb.“). Zákon č. 50/2013 

Sb. nabyl platnosti dne 4. března 2013 a zákon č. 273/2013 Sb. nabyl platnosti dne 

10. září 2013. Avšak u zákona č. 50/2013 Sb. byla stanovena dvojí účinnost, a to na 

základě čl. IV předmětného zákona ve znění „Tento zákon nabývá účinnosti prvním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení 

části druhé čl. II bodů 2, 7 až 18 a 20, která nabývají účinnosti prvním dnem dvanáctého 

kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. Zákon č. 50/2013 Sb. tak 

nabyl účinnosti dne 1. dubna 2013 s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodů 2, 7 až 

18 a 20, která nabyla účinnosti 1. března 2014. Zákon č. 273/2013 Sb. nabyl účinnosti 

dne 1. ledna 2014. 

Z výše uvedeného vyplývá, že účinnost zákona č. 273/2013 Sb. předcházela účinnosti 

části ustanovení zákona č. 50/2013 Sb. a lze tedy uvést k této části žádosti: „Ano novela 

č. 273/2013 Sb. částečně předcházela novele č. 50/2013 Sb.“ 

 

2) „Zda novela č. 273/2013 Sb. měnila pravidla pro pěstování a nakládání s 

konopím s nadlimitem THC“ 

Zákon č. 273/2013 Sb. měnil zákon č. 167/1998 Sb. ve vztahu k rostlinám konopí tak, že 

nově zavedla výjimku ze zákazu pěstování druhů a odrůd rostliny konopí, které mohou 
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obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to za účelem 

pěstování k terapeutickým a vědeckým účelům za podmínek stanovených zákonem 

č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud jsou tedy konopím s nadlimitem 

THC myšleny také rostliny konopí s obsahem látek ze skupiny tetrhydrokanabinolů 

vyšším než 0,3 % obsahu.  

 

S pozdravem 

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


