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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  

3. října 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl dotazy, uvádíme 

následující: 

 

1.1 Oddělení OPL vede podání xxx ze dne 31. července 2022 označené jako "návrh na 

smír" pod sp. zn. xxx. 

 1.2 Pod předmětnou spisovou značkou jsou vedeny všechny čtyři zaslané svazky. 

Některé části podání však byly vyhodnoceny podle svého obsahu jako stížnosti 

zapsaného spolku xxx do sdělení, které ministerstvo zasílalo předmětnému spolku pod 

jinými spisovými značkami, a proto byly vyhotoveny kopie předmětných podání a 

následně předány do spisů vedených pod sp. zn. xxx a xxx. 

V případě stížnosti proti rozhodnutí ministra Vojtěcha ze dne 9. prosince 2021, č. j. xxx, 

kdy tato stížnost byla také součástí výše uvedeného podání, byla předmětná stížnost 

předána oddělení KON k dalšímu posouzení a je vedena pod sp. zn. xxx. 

 

K dotazu č. 2 

Z oznamovací povinnosti jsou na základě čl. 5 odst. 1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/1535 vyjmuty předpisy, kdy se jedná pouze o úplné 

převzetí mezinárodní nebo evropské normy. Dotčenými mezinárodními normami jsou 

ustanovení Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961, ve znění protokolu z roku 

1972 (dále jen "Jednotná úmluva") a Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971 (dále 

jen "Úmluva o psychotropních látkách"), která stanoví povinnost, aby státy umožnily 

subjektům zacházet s omamnými a psychotropními látkami pouze na základě povolení 

(licence) a ustanovení která stanoví, že stát může zakázat pěstování rostlin konopí  

a v  případě, že umožní pěstování rostlin konopí za účelem produkce konopí, je povinen 

nastavit systém kontroly opřený o povolení. Jedná se například o ustanovení článku 28 

(ve spojení s článkem 23), článku 29 a článku 30 Jednotné úmluvy a ustanovení článku 

8 Úmluvy o psychotropních látkách. 
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Jednotná úmluva je vedena v České republice ve vyhlášce č. 47/1965 Sb. (ve spojení se 

sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí č. 458/1991 Sb.) a Úmluva  

o psychotropních látkách z roku 1971 je vedena pod vyhláškou č. 62/1989 Sb.  

 

K dotazu č. 3 

Předmětná informace již byla žadateli sdělena, a to v rámci sdělení ministerstva ze dne 

12. září 2022, č. j. xxx.  

Stručné vysvětlení: Evropské komisi byl zasílán návrh právního předpisu, který 

představoval novelu zákona č. 167/1998 Sb., jako celek, jehož součástí byly také § 8 a § 

24. Návrh se tedy neoznamoval prioritně z důvodu předmětných ustanovení, ale  

z důvodu jiných ustanovení navrhované novely.  

 

K dotazu č. 4 

Připojujeme požadované znění § 8 a § 24 (a–d)  

Jiné návrhy novelizací zákona č. 167/1998 Sb. nebyly Evropské komisi ze strany 

Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii  

a státní zkušebnictví oznamovány. 

 

K dotazu č. 5 

Připojujeme zprávu z 41. zasedání Expertního výboru pro drogové závislosti, která 

obsahuje v bodě 7 posouzení týkající se látky "konopí".  

 

5.1. Na straně 41 předmětné zprávy je uvedeno závěrečné shrnutí důvodů pro vynětí 

látky konopí ze seznamu IV. Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 za 

současného zachování v seznamu I. 

5.2. - 5.3. Na stranách 37 až 41 jsou uvedeny skutečnosti týkající se látky "konopí".  

 

S pozdravem 

 

 

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

 


