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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 21. listopadu 2022, evidované pod č. j.: xxx, kterou jste požádal o 
následující informace: 
 

1. Kopie dokumentu, na základě kterého bylo schváleno používat konopí s obsahem 
THC nad 1%, respektive THC jako léčivo v českých zdravotnických zařízeních 
včetně lékáren 

2. Sdělení aktuálního stavu lékařů a zdravotních sester v českých zdravotnických 
zařízeních a aktuální stav ukrajinských lékařů a zdravotních sester v těchto 
zařízeních; 

 
Vám sděluji následující:  
 
Ad 1 
Konopí pro léčebné použití lze aplikovat na základě legislativních podmínek (zákona  
a vyhlášky). Z poslanecké iniciativy byl přijat zákon č. 50/2013 Sb., kterým se měnil zákon 
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon  
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách  
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Přijetím tohoto zákona došlo  
k zařazení položky „Konopí pro léčebné použití nebo vědecké účely“ do přílohy  
č. 1 zákona č. 167/1998 Sb. a tím bylo umožněno jeho terapeutické použití. Zákon  
č. 366/2021 Sb., pak následně měnil zákon o návykových látkách, o léčivech  
a o správních poplatcích a s účinností od 1. ledna tohoto roku, opět na základě poslanecké 
iniciativy, zavedl mimo jiné položku rostlina technického konopí  
a technické konopí, kde nastavil 1 % hranici látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. 
Legislativní předpisy jsou veřejně přístupné; v příloze Vám zasíláme: 

• vyhlášku 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 pozdějších předpisů, 

• zákon o léčivech (č. 378/2007 Sb.), zejména § 79a a § 79b. 
Na základě uvedených předpisů se konopí pro léčebné použití používá v lékárnách 
k přípravě léčivých přípravků. 

 
Ad 2 
MZ nemá k dispozici data o tom, kolik v současné době působí v českých nemocnicích 
ukrajinských lékařů. Podle zákona č. 95/2004 Sb. vedeme evidenci aprobačních zkoušek, 
tedy i údajů o uchazečích, kterým byla uznána odborná způsobilost k výkonu povolání 
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lékaře, avšak nemáme k dispozici informace o tom, kolik z nich fakticky v českých 
nemocnicích působí. Rovněž nedisponuje aktuálními údaji o počtu zdravotních sester 
(všeobecných, dětských sester), včetně ukrajinských sester u poskytovatelů zdravotních 
služeb.    

Informací by mohl disponovat povinný subjekt od MZ odlišný, a to Ústav zdravotnických 
informací a statistiky, případně Česká lékařská komora. 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 
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