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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  

19. října 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl níže uvedené 

dotazy, uvádíme následující: 

1.Sdělte číslo novely a číslo a konkrétní ustanovení řádně označeného zákona, který jste 

od 1.1.2020 alespoň částečně zajistili úhradu léčebného konopí z VZP. 

Ad 1) Novelizaci provedenou zákonem č. 262/2019 Sb., kterým se mění zákon  

č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon  

o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Právní úprava je obsažena v § 32b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2. Sdělte číslo novely a číslo a konkrétní ustanovení řádně označeného zákona, který 

jste od 1.1.2022 lékárnám zpřístupnili výrobu léčiv z konopí metodami macerace a 

extrakce na masti, tinktury atd. 

Ad 2) Jedná se o § 2 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 

některých dalších zákonů (novela zákona byla provedena zákonem č. 366/2021 Sb., 

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech  

a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 

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

předpisů) ve spojení s § 5b vyhlášky č. 236/2015 Sb. o stanovení podmínek pro 

předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných 

léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití (novela vyhlášky byla 

provedena vyhláškou č. 219/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb.,  

o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání 

individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, ve 

znění vyhlášky č. 307/2020 Sb.) 
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3. Sdělte, citujte novelou č. 273/2013 Sb. údajně nově zavedenou výjimku u § 24 ZoNL 

k získání povolení (licence) k pěstování konopí s nadlimitem THC v podobě zaslané v r. 

20212 Evropské komisi, neboť jste až dosud souhlasili s mým tvrzením, že tuto výjimku 

do §24 odst. 1 písma) ZoNL zavedla novela č. 50/2013 Sb. zvaná“ zákon konopí do 

lékáren“ neoznámená Komisi dle směrnice 98/34. 

Ad 3) MZ sděluje, že znění odpovědi na tento dotaz obdržel žadatel na základě své 

žádosti o informace ze dne 3. října 2022 pod č. j. xxx, a to informace označené "změny 

zákona č. 167/1998 Sb. oznámené Evropské komisi pod  

č. 2012/329/CZ", kdy se jednalo o návrh změny § 24 ve znění: V § 24 písm. a) se za 

slova „ze skupiny tetrahydrokanabinolů“ vkládají slova „; zákaz se nevztahuje na 

pěstování odrůd rostliny konopí (rod Cannabis) pro výzkumné účely, pro šlechtění 

nových odrůd a pro uchování genetické rozmanitosti vědeckými a výzkumnými pracovišti 

vymezené v povolení k zacházení“. Jedná se tak o žádost o informaci, jež byla žadateli 

Ministerstvem zdravotnictví prokazatelně poskytnuta. 

 

4. Sdělte všechny spisové značky, pod kterými MZ od r. 2004 eviduje mé žádosti a od r. 

2014 eviduje žádosti asociace Cannabis is the Cure, z.s., o vydání povolení k pěstování 

konopí s podlimitem THC k výrobě konopných léčiv a zaslání potřebných formulářů a 

postupů s tím spojených, když my evidujeme toliko spisové značky u žadatele xxx, xxx, 

xxx a xxx, u zmocněnce – xxx a xxx. 

Ad 4) V příloze uvádíme přehled spisových značek, pod kterými jsou evidována podání, 

která za předmětné období učinili Vámi vyznačení žadatelé. 

 

5. Sdělte, pod jakou spisovou značkou MZ zaevidovalo žádost ze dne 2.1.2016 podanou 

zmocněncem, na kterou v příloze 1. reagoval ministr dne 26.9.2022 rozhodnutím č.j. xxx. 

 

Ad 5) xxx 

 

S pozdravem 

 

 

 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 
 
 

Příloha:(1) dle textu 


