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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  

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

dotaz: 

„zda Evropské komisi oznámená novela zákona o návykových látkách č. 273/2013 Sb. 

obsahovala změny zavedené do zákona novelami č. 141/2009 Sb. u § 8 zákona o 

návykových látkách ve věci vydání povolení k nakládání a č. 50/2013 Sb. ve věci vydání 

licence k pěstování konopí s obsahem nad 0.3 % THC, nebo zda tyto změny u §§ 8 a 24 

zákona o návykových látkách součástí oznámení novely č. 273/2013 Sb. nebyly“. 

 

Uvádíme následující: 

Návrh novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 

dalších zákonů, který byl Evropské komisi oznámen pod č. 2012_329_CZ, a který byl 

zdrojovým návrhem legislativní změny, která vyústila v zákon č. 273/2013 Sb., obsahoval 

návrhy změn ustanovení § 8 a § 24 zákona č. 167/1998 Sb. Níže Ministerstvo 

zdravotnictví uvádí, jakým způsobem oznámené změny zasahovaly do změn 

předmětných paragrafů předkládaných zákony č. 141/2009 a č. 50/2013 Sb.   

 

Zákon č. 141/2009 Sb. k § 8 zákona č. 167/1998 Sb. stanovil následující změny: 

1) V § 8 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Povolení k zacházení není vydáno, 

pokud osoba nesplní požadavky kladené na žádost podle odstavce 7.“. 

2) V § 8 odst. 3 písm. b) se slova „stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropských 

společenství1)“ nahrazují slovy „3 let a zvláštní povolení k zacházení s prekursory se 

vydává na dobu neomezenou“. 

3) V § 8 odst. 7 se za větu první vkládá nová věta „K žádosti se doloží prohlášení 

žadatele, že v případě činností, při kterých se přichází do přímého styku s návykovými 

látkami a přípravky, bude zvolen odpovídající způsob jejich zabezpečení podle § 10  

a 11.“. 
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Návrh oznámený Evropské komisi pod č. 2012_329_CZ k § 8 zákona č. 167/1998 Sb. 

obsahoval následující změny, které následně byly reflektovány ve znění zákona č. 

273/2013 Sb.: 

1) V § 8 odst. 1 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“. 

2) V § 8 odst. 2 větě první se slova „, přípravků nebo prekursorů“ nahrazují slovy „nebo 

přípravků“  

a věty druhá a třetí se zrušují. 

3) V § 8 odstavec 3 zní: 

„(3) Povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky se vydává na dobu 5 let. 

Pokud o to žadatel požádá, může být povolení k zacházení s návykovými látkami  

a přípravky vydáno na dobu kratší.“ 

4) V § 8 se odstavec 5 zrušuje. 

  Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 5 až 11. 

5) V § 8 odst. 6 větě druhé se za slova „K žádosti se doloží“ vkládají slova „originál, 

stejnopis nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí dokládajícího povolení k zacházení 

s léčivy podle § 5 odst. 1 zákona o léčivech2e), osvědčení o splnění podmínek k výkonu 

veterinární léčebné a preventivní činnosti podle zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře 

veterinárních lékařů, výpisy z Rejstříku trestů podle § 8a, výpis z obchodního rejstříku 

nebo údaje umožňující jeho vyhotovení správním orgánem, doklad o povolení 

k podnikání, doklad o totožnosti žadatele, který není zapsán v obchodním rejstříku, 

smlouva dokládající oprávnění žadatele vykonávat v objektu uvedeném v žádosti 

činnosti v žádosti uvedené nebo smlouva o provádění odborné činnosti, doklad  

o ustanovení odpovědné osoby podle § 8 odst. 5, doklad  

o zdravotní způsobilosti podle § 18, doklad o odborné způsobilosti podle § 19 odst. 1 a“. 

6) V § 8 odst. 6 větě třetí, nadpisu § 14, § 14 odst. 2 a 3 a § 35 se slova „, přípravků  

a prekursorů“ nahrazují slovy „ a přípravků“. 

7) V § 8 odst. 7 a 11, § 9 odst. 1, § 10 odst. 1 až 3, § 12, § 14 odst. 1 a § 15 písm. c) a g) 

se slova  

„, přípravky a prekursory“ nahrazují slovy „a přípravky“. 

8) V § 8 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: 

„(9) V případě změny údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení týkající 

se změny 

a) v již povolených činnostech nebo jejich rozšíření, 

b) v názvu, sídla, právní formy a identifikačního čísla u právnických osob, nebo 

c)  bydliště a místa podnikání, liší-li se od bydliště, u fyzických osob, 
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musí osoba hodlající provést tyto změny podat Ministerstvu zdravotnictví novou žádost o 

vydání povolení k zacházení.“.  

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12. 

9) V § 8 odst. 10 se slova „a z důvodů stanovených bezprostředně závazným předpisem 

Evropských společenství5c)“ zrušují. 

10) V § 8 se doplňuje odstavec 13, který zní: 

„(13) Osoba, které bylo vydáno nové povolení k zacházení, je povinna vrátit neplatné 

povolení k zacházení Ministerstvu zdravotnictví do 14 dnů ode dne nabytí právní moci 

nového povolení k zacházení. Tato povinnost se vztahuje i na osoby, kterým končí 

platnost povolení k zacházení podle odstavce 7 a které již nemají v úmyslu nadále 

zacházet s návykovými látkami a přípravky. Lhůta pro vrácení neplatného povolení 

k zacházení je v těchto případech 14 dnů ode dne skončení platnosti povolení 

k zacházení.“. 

Z výše uvedeného vyplývá, že návrh zaslaný Evropské komisi zasáhl znění § 8 

uvedené v zákoně č. 141/2009 v bodech 1) a 3), a to v souvislosti s přesunutím 

problematiky prekursorů drog do zvláštního zákona, který byl následně vydán pod 

č. 272/2013 Sb. 

 

Zákon č. 50/2013 Sb. k § 24 zákona č. 167/1998 Sb. stanovil následující změnu: 

V § 24 se na konci textu písmene a) doplňují slova „  s výjimkou pěstování na základě 

licence udělené podle tohoto zákona“. 

 

Návrh oznámený Evropské komisi pod č. 2012_329_CZ k § 24 zákona č. 167/1998 Sb. 

obsahoval následující změny: 

1) Nadpis § 24 zní: „Konopí, koka a mák setý“. 

2) 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“. 

3) V § 24 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), 
které zní: 

         „c) pěstovat odrůdy máku setého (Papaver somniferum L.), které mohou ve 
slámě ze suchých tobolek obsahovat více než 0,8 % morfinu; tento zákaz se 
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nevztahuje na pěstování odrůd máku setého (Papaver somniferum L.) pro výzkumné 
a  pokusné účely, pro šlechtění nových odrůd rostlin a pro uchování genetické          
rozmanitosti rostlin vědeckými a výzkumnými pracovišti.“ 

4) V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, 
které znějí: 

„(2) Osoba pěstující mák setý nebo osoba zpracovávající makovinu je povinna 
zabezpečit, že makovina nebude zneužita pro nelegální výrobu návykových látek.  

(3) Osoba pěstující mák setý nebo osoba zpracovávající makovinu je dále povinna 
neprodleně oznámit místně příslušnému oddělení Policie České republiky veškeré 
podezřelé okolnosti, zejména vstup cizích osob do porostu, nařezání makovic, 
odcizení makovic nebo neobvyklé objednávky nebo operace, jež naznačují, že 
makovina může být zneužita k nelegální výrobě návykových látek. 

(4) Makovina vypěstovaná na území České republiky musí být vyvezena nebo 
zneškodněna anebo zpracována tak, aby obsažené návykové látky nebylo možné 
použít nebo získat dostupnými prostředky.“. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že návrh zákona, který by oznámen Evropské komisi, 

neobsahoval shodné změny, jaké zavedl u § 24 zákon č. 50/2013 Sb. 

 


