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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 Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu 
zdravotnictví (MZ) dne 8. září 2022, evidované pod č. j.: xxx, kterou jste požádal o 
informace ve věci dovozu dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), konkrétně: 

1) V kolika případech došlo v letošním roce k rozhodnutí o zamítnutí žádosti  
o vydání dovozního povolení pro dovoz sušených květů technického konopí, které 
(i) obsahují nejvýše 1 % tetrahydrokanabinolů (THC), nebo (ii) pochází z osiva 
odrůd uvedených ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.  
2) V kolika případech došlo v letošním roce k vydání dovozního povolení pro dovoz 
sušených květů technického konopí, které (i) obsahují nejvýše 1 % 
tetrahydrokanabinolů (THC), nebo (ii) pochází z osiva odrůd uvedených ve 
Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.  
3) Kolik řízení o projednání přestupků dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. u) Zákona 
bylo v letošním roce pravomocně ukončeno.  
4) Kolik řízení o projednání přestupků dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. u) Zákona 
aktuálně probíhá; 

 
uvádím: 
 
Ad dotaz 1 
V letošním roce nebylo vydáno žádné rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání dovozního 
povolení pro dovoz sušených květů technického konopí, které (i) obsahují nejvýše 1 % 
tetrahydrokanabinolů (THC), nebo (ii) pochází z osiva odrůd uvedených ve Společném 
katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, a to s ohledem na ust. § 21 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů  
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Ad dotaz 2 
V letošním roce nebylo vydáno žádné rozhodnutí o dovozním povolení pro dovoz 
sušených květů technického konopí, které (i) obsahují nejvýše 1 % tetrahydrokanabinolů 
(THC), nebo (ii) pochází z osiva odrůd uvedených ve Společném katalogu odrůd druhů 
zemědělských rostlin, a to s ohledem na ust. § 21 odst. 2 písm. d) zákona č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ad dotaz 3  
V letošním roce nebylo pravomocně ukončeno žádné řízení o projednání přestupků dle 
ustanovení § 36 odst. 1 písm. u) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
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Ad dotaz 4 
Aktuálně neprobíhá žádné řízení o projednání přestupků dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. 
u) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů  
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 


