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V Praze 13. srpna 2019

Váš dopis ze dne 29. července 2019

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

dne 29. července 2019, evidované pod ve věci

následujících dotazů:

1) Platí takový zákaz použití květů konopí pro potravinářské účely absolutně, včetně

konopí obsahujícího méně než 0,3% THC (konkrétně se jedná o odrůdy Shantica

a Futura), (dále též jen jako „Technické konopí“), či existují nějaké výjimky (např. na

základě povolení Ministerstva zdravotnictví)? V případě, že existují takové výjimky,

uveďte jaké. Uplatní se stejný režim i pro použití substance vyrobené z květu

Technického konopí do potravinářských výrobků?

2) Lze květ Technického konopí použít pro jiné průmyslové účely než potravinářské?

Lze za podmínek stanovených ust. § 4 a ust. § 8 a násl. zákona č. 167/1998 Sb.,

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů získat povolení

Ministerstva zdravotnictví k zacházení (konkrétně ke koupi a prodeji, dopravě,

dovozu a vývozu) s květem Technického konopí pro jiné průmyslové účely než

potravinářské?

3) Lze zacházet (tj. koupě a prodej, doprava, dovoz a vývoz) s čistým extraktem

vyrobeným z květu Technického konopí bez zvláštního povolení? Je-li takové

povolení potřeba, za jakých podmínek jej lze získat, tj. uplatní se režim § 4

a ust. § 8 a násl. zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně

některých dalších zákonů, případně jiný zvláštní režim?

4) Lze zacházet (tj. koupě a prodej, doprava, dovoz a vývoz) se substancemi (např.

na bázi olejů) s různým obsahem CBD a CBG (většinou v koncentraci

od 3% - 12%) vyrobenými z květu Technického konopí bez zvláštního povolení?
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Je-li takové povolení potřeba, za jakých podmínek jej lze získat, tj. uplatní se režim

§ 4 a ust. § 8 a násl. zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně

některých dalších zákonů, případně jiný zvláštní režim?

5) Je potřeba zvláštní povolení k zacházení se semeny Technického konopí

(tj. k jejich koupi a uzavření smlouvy s třetím subjektem, který se na vlastní

odpovědnost zaváže z nich vypěstovat rostliny a dále je zpracovat), tj. uplatní se

režim § 4 a ust. § 8 a násl. zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

a o změně některých dalších zákonů, případně jiný zvláštní režim?

Vám sděluji následující:

Ad dotaz č. 1)

Užití konopí pro potravinářské účely nespadá do gesce Ministerstva zdravotnictví. Obecně

však lze uvést, že z mezinárodních úmluv o omamných a o psychotropních látkách, jimiž

je Česká republika vázána, vyplývá, že omamné a psychotropní látky (dále jen „návykové

látky“ nebo též „OPL“) smí být použity pouze k vědeckým nebo terapeutickým účelům.

Tato skutečnost je rovněž transponována do české právní úpravy, a to do

zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoNL“), a to konkrétně § 3 odst. 2.

Návykovými látkami se rozumí takové látky, které jsou uvedeny v nařízení vlády

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

Látka konopí je definována v § 2 písm. d) ZoNL jako kvetoucí nebo plodonosný vrcholík

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

je vrcholík, a rovněž je uvedena v příloze č. 3 citovaného nařízení, což znamená, že květ

rostliny z rodu konopí je návykovou látkou a může být použit pouze k omezeným

vědeckým a terapeutickým účelům. Na základě výše uvedeného lze odvodit, že květy

(vrcholíky) odrůd rostliny, tzv. technického konopí, tedy odrůd, které jsou certifikovány

a neměly by obsahovat více jak 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, nesmí být

použity v potravinářství. Ministerstvo zdravotnictví vydává povolení k zacházení

s návykovými látkami a přípravky pouze v souladu s mezinárodními úmluvami, tedy pouze

k vědeckým či terapeutickým účelům.

K dané otázce upřesňujeme, že zmíněná hranice 0,3% se vztahuje, dle ust. § 5

odst. 5 ZoNL, k rostlině konopí, konkrétně k faktu, zda lze s rostlinou konopí zacházet bez

povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky, nikoliv k obsahu THC v konopí

(tedy vrcholíku). V této věci je třeba zdůraznit, že zmíněných 0,3% nevyjadřuje obsah látky

tetrahydrokanabinol (THC), nýbrž se jedná o všechny látky ze skupiny

tetrahydrokanabinolů (tedy např. i tetrahydrokanabinolovou kyselinu, apod).

Dále zmiňujete pojem „substance vyrobená z květu technického konopí“. Tento pojem

není běžně užíván. Pokud však je takovou substancí myšlena látka konopí extrakt nebo

žíly;

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

š?
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

4277 ”a *Z va ČESKÉ REPUBLIKY

přípravek obsahující THC uplatní se výše uvedený režim, tzn., že je možné takovou

substancí použít pouze k vědeckým či terapeutickým účelům.

Ad dotaz č. 2)

Konopí obecně, tedy dle definice vrcholík rostliny konopí, lze použít pouze k výzkumným

a k terapeutickým účelům. V § 5 odst. 5 ZoNL je uvedeno, že bez povolení lze zacházet

s konopím k účelům průmyslovým; toto ustanovení je třeba ovšem chápat v souvislosti

s citovanými mezinárodními úmluvami. Průmyslovým účelem je v tomto případě

zamýšleno zpracování rostliny konopí, která prochází jiným zpracovatelským postupem

než takovým, jehož výstupem je návyková látka (např. extrakt, pryskyřice atd.), v souladu

s čl. 28 odst. 2 Jednotné úmluvy o omamných látkách, tedy na vlákna a semena.

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.

Ad dotaz č. 3)

Extrakt z konopí, tedy látka konopí extrakt a tinktura, je k dnešnímu dni vedena jako

návyková látka ve smyslu ZoNL, a vztahují se na ni veškeré podmínky předmětného

zákona, tedy např. povinnost být držitelem povolení k zacházení. Podmínky pro vydání

povolení jsou uvedeny v § 8 ZoNL a doplněny vyhláškou č. 53/2014 Sb., o tiskopisech

formulářů podle zákona o návykových látkách (konkrétní přílohy k žádosti jsou uvedeny

v tiskopise č. 1).

Ad dotaz č. 4)

Produkt, který neobsahuje měřitelnou koncentraci návykové látky, nespadá pod kontrolní

režim ZoNL.

Ad dotaz č. 5)

Zacházení se semeny rostlin konopí nespadá pod kontrolní režim ZoNL.

S pozdravem

žíly;
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