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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  

14. listopadu 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující 

dotazy: 

Chtěl bych se zeptat, zda-li je legální vyrobit si z technického konopí, s hladinou THC do 

1%, koncentrovanější formu CBD produktu vzniklou tepelnou manipulací, nikoliv extrakcí 

či jakoukoliv chemickou manipulací se sušinou. Jde o proces zmražení sušiny a 

následný sběr opadaných trichomů, ve kterých jsou obsaženy kanabinoidy, z květů 

rostliny. Dojde tím tedy ke koncentraci CBD ve výsledné hmotě.  

 Citace zákona č. 167/1998 Sb., § 5, odst. 5  

 „Povolení k zacházení se nevyžaduje k zacházení s rostlinami technického konopí, nebo 

s technickým konopím, zejména k účelům průmyslovým, potravinářským, kosmetickým, 

technickým nebo zahradnickým.“ 

 Je tato manipulace za účelem získání konopné pryskyřice, která může být další úpravou 

použita pro výrobu dalších materiálu, např. hašiše, z pohledu zákona o návykových 

látkách přípustná?  

 

uvádíme následující: 

Vzhledem k tomu, že látka "pryskyřice z konopí" spadá do přílohy č. 3 nařízení vlády  

č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

ji používat na základě § 3 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách  

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze k omezeným 

výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení 

k zacházení s návykovými látkami a přípravky vystaveném Ministerstvem zdravotnictví. 

Dále je třeba uvést, že zákon č. 167/1998 Sb. v § 15 písm. e) výslovně zakazuje získávat 

konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod 

Cannabis), čímž není dotčeno získávání takových látek pro léčebné použití nebo 

vědecké účely za podmínek stanovených tímto zákonem a zákonem o léčivech. 

 

Výroba pryskyřice z konopí bez ohledu na skutečnost, zda je získávána z technického 

konopí nebo z konopí s vyšším obsahem látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, k jiným 
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než výše uvedeným účelům, je tedy neoprávněnou činností, a jako taková, může být 

posouzena jako páchání trestného činu." 

 

 

 

 

S pozdravem 

 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 


