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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 23. října 2022, evidované pod č. j.: xxx, s prodlouženou lhůtou 

přípisem č.j.: xxx, kterou jste požádala o zodpovězení dotazů týkajících se výkladu zákona 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách – viz dále, sděluji: 

 

Dotaz č. 1)  

Rostlinou technického konopí je dle § 2 odst. 1 písm. g) ZoNL rostlina z rodu konopí,  

ze které lze získat konopí s obsahem nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů 

nebo pochází z osiva odrůd uvedených ve Společném katalogu odrůd druhů 

zemědělských rostlin, a technickým konopím konopí z rostliny technického konopí. Je 

technickým konopím dle této definice § 2 odst. 1 písm. g) i vrcholík rostliny technického 

konopí?  

 

Odpověď MZ: 

Zákon č. 167/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví v § 2 odst. 1 písm. d) definici 

konopí: „Pro účely tohoto zákona se rozumí konopím kvetoucí nebo plodonosný vrcholík 

rostliny z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí 

je vrcholík“. Vzhledem k zákonem stanovené definici technického konopí (technickým 

konopím se rozumí konopí z rostliny technického konopí) je vrcholík rostliny technického 

konopí technickým konopím. 

 

Dotaz č. 2)  

Lze vrcholík technického konopí (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. g) ZoNL) použít  

k průmyslovým, potravinářským, kosmetickým, technickým nebo zahradnickým nebo jiným 

účelům?  

 

Odpověď MZ: 

Je nutné upozornit, že pojem „vrcholík technického konopí“ je vzhledem k výše uvedené 

terminologii kompilací dvou totožných pojmů a stanovisko MZ tak směřuje k pojmu 

technické konopí: Technické konopí je možné použít k účelům uvedeným v § 5 odst. 5 

zákona č. 167/1998 Sb., ve znění zákona č. 366/2021 Sb. tedy „zejména k účelům 

průmyslovým, potravinářským, kosmetickým, technickým nebo zahradnickým“.  
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Dotaz č. 3)  

Podle § 5 odst. 5 ZoNL se nevyžaduje povolení k zacházení s rostlinami technického 

konopí, nebo s technickým konopím, zejména k účelům průmyslovým, potravinářským, 

kosmetickým, technickým nebo zahradnickým. Je možné vrcholík technického konopí (dle 

§ 2 odst. 1 písm. g) ZoNL) použít k těmto účelům, aniž by bylo vyžadováno povolení  

k zacházení ve smyslu § 5 odst. 5 ZoNL? Pokud ne, lze získat k použití vrcholíku 

technického konopí k průmyslovým či jiným účelům od Ministerstva zdravotnictví povolení 

k zacházení dle § 4 ZoNL? 

 

Odpověď MZ: 

S odkazem na vyjádření u bodu 2 žádosti uvádíme, že technické konopí je možné použít 

k uvedeným účelům, aniž by subjekt musel disponovat povolením k zacházení 

s návykovými látkami a přípravky podle § 4 zákona č. 167/1998 Sb., avšak pouze 

v případě, že výsledkem činnosti nebude návyková látka nebo přípravek návykovou látku 

obsahující. Ministerstvo zdravotnictví vystavuje povolení k zacházení ve vztahu 

k průmyslovému použití rostlin technického konopí pouze ve vztahu k výrobě 

meziproduktu (např. konopí extrakt a tinktura) za účelem následné výroby nenávykové 

látky (např. CBD).  

 

 

Dotaz č. 4)  

V odpovědi na žádost ze dne 13. 8. 2019 Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že:  

„Za podmínek stanovených zákonem o návykových látkách může Ministerstvo 

zdravotnictví vydat povolení k zacházení ke zpracování rostliny tzv. technického konopí 

za účelem výroby látky, která není návyková, kdy návykovou látkou je pouze meziprodukt. 

Avšak takové povolení nelze udělit ke zpracování čistě květu konopí, neboť by se jednalo 

o zpracování látky, kterou nelze použít k průmyslovým účelům (viz § 3 odst. 2 ZoNL). 

Povolení k zacházení (koupi a prodeji, dopravě, dovozu a vývozu) s květem, tzv. 

technického konopí k jiným průmyslovým účelům Ministerstvo zdravotnictví nevydává.“ 

  

a)  

Podle § 5 odst. 5 ZoNL se povolení k zacházení s rostlinami technického konopí nebo  

s technickým konopím nevyžaduje. Je nezbytné získat povolení k zacházení  

ke zpracování technického konopí za účelem výroby látky, která není návyková, pokud je 

návykovou látkou pouze meziprodukt, který obsahuje menší množství než 1% látek ze 

skupiny tetrahydrokanabinolů?  

 

Odpověď MZ: 

MZ k dotazu vydává rozhodnutí č.j.: xxx, které Vám zasíláme datovou schránkou. 



 

 

 

3 

 

 

 

 

b)  

Je nezbytné získat povolení k zacházení ke zpracování technického konopí za účelem 

výroby látky, která není návyková, pokud je návykovou látkou pouze meziprodukt, který 

obsahuje větší množství než 1% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů?  

 

Odpověď MZ: 

Meziprodukt obsahující více jak 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, je za všech 

okolností návykovou látkou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) „Pro účely tohoto zákona se 

rozumí návykovými látkami omamné látky a psychotropní látky přírodního nebo 

syntetického původu, které mají psychoaktivní účinky a současně jsou uvedeny v některé 

z příloh č. 1 až 7 nařízení vlády o seznamu návykových látek, s výjimkou látky konopí 

extrakt a tinktura, která obsahuje nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů  

a splňuje podmínku bezpečnosti podle zákona o obecné bezpečnosti výrobků“. Proto je 

třeba k zacházení s takovou látkou disponovat povolením k zacházení podle § 4 zákona 

č. 167/1998 Sb. 

 

 

c)  

Lze výklad Ministerstva zdravotnictví, že nelze udělit ke zpracování čistě květu konopí, 

neboť by se jednalo o zpracování látky, kterou nelze použít k průmyslovým účelům 

považovat za nové právní úpravy za překonaný, a to právě s ohledem na dikci §5 odst. 5 

ZoNL? 

 

Odpověď MZ: 

Ve vztahu k „technickému konopí“ je možné považovat výklad za překonaný. 

 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 


