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Váš dopis ze dne 11 prosmce 2019

Praha 20 2019prosinec

Odpověd' Ministerstva zdravotnictví na žádost informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobod ném přistu pu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti 0 poskytnutí informace dle zákona Č 106/1999 Sb..

O svobodném k informacím. ve zneni doručenépřístupu pozdějších předpisu,

Ministerstvu zdravotnictvi dne 11 prosmce 2019. evtdované

ve věc; kon opných výrobku a jej/Ch posouzení

Ministerstvem zdravotnictví

1. Informace O kone/mých výrobcích obsahujících CBD (nebo/i kanabidícl) a/n eba

THC (neboli íetrahydroka/iabí/ioí) Vzhledem k tomu že tyto výrobky podléhají přísné

kontrole, v kolika případech byl konopný výrobek vyhodnbcen jako nebezpečný podle

§ 6 zákona O obecne bezpečnosíl Č 102/2001 Sb. V9 zne'nívýrobku pozdě/ších

předpisů ? Žádám O informace za rok 2015, 2016. 2017. 2018 a 2019

2. Kolik CBD a/nebo THCkonopných výrobků obsahujících vyhodnocených /ako

nebezpečných Spada/o do kategorie konopnýcn kosmetických výrobku7 Opel žádám

O poskytnutí dat ZB rok 2015. 2015 2017. 2018 a 2019
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3 Patří rez/m nakládání S kosmenckými konopnými výrobky s obsahem THC

do pi/sobnosh MIlWSIe/Síl/a zdravotniclví7

4 Patří režim nakládání S kosmetický/'ní konopnýmí výrobky S obsahem CBD

do pl/sobnosh Minislerslva zdra volníctvi7

5 Padléha' nakládání s kcnopnýrni kosmetickými výrobky s obsahem pouze CBD

zákonným omezením, zejména podle zákona o návyko vých látkách, především

omezeni/n týkajících se !Imitace množství CBD ve výrobku?

6 Uplatní se na marketingovou propagaci konopných kosmetických produktů

neobsahujících CBD jakákoliv zpřisňu/'icí speciální zákonná omezení oproti obecným

zákonným omezením podle zákona Č 40/1995 Sb O regulaci reklamy 8 O změně

či doplnění zákona Č 468/1991 Sb. O provozování rozhlasového I: televizního vysílání,

ve znění pozdějších předpisu7

Vám sdělují následující

Předně uvádíme. že legislativa nezná kategorii konopné kosmetické výrobky Proto Je

nutne' velmw duležité (ermlncloglcke' upřesněn?

Dle § 2 pism d) zákona Č 167/ 'l 998 Sb O návykových !átkách a o změně některých

dalších zákonu, ve znéni pozdějších předpisu, je definováno konopí jako kvetou cí

nebo vrcholík z rodu nebo nadzemní částplodonosný rostliny konopí (Cannabis)

rostliny u rodu konopí, jejíž součásti je vroholík. Podle § 3 odsl. 2 tohoto zákona

návykové látky uvedené v příloze č 3 nedy také konopí) tohoto zakona a přípravky je

obsahující mohou být použity pouze k vědeckým a velml omezeným terapeutickým

účelum vymezeným V povolení k zacházení Ostatní návykové látky a přípravky je

obsahující mohou být použity pouze k terapeuhckým. vědeckým, výukovým, veterinárním

uCelum nebo | k jiným účelum na základě povolení Ministerstva zdravotnictví Z toho

vyplývá. že legálně vyrobená „konopné kosmetika“ nesmí být vyrobena

z kvetouciho nebo plodonosného vrcholíku rostliny z rodu konopí (Cannabis)

nebo n nadzemní Části této rostliny jejíž součástí je vrcholik. V textu odpovědi

předpokládáme. že konkrétní „konopné výrobky (produkty kosmetika)“ tento požadavek

splňují

Ag dotaz č 1ač 2

2 1 2019 Domácí mast a Domácíbyly jako nebezpečné vyhlášeny výrobky konopné

konopné mast extra strong, V seznamu přísad bylo uvedeno konopí (Cannabis).

Dovolujeme Sl Znovu připomenout. že platná legislativa nezná kategorii konopné

kosmetické výrobky.
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4Ad dotaz č. 3 a č

Kosmetické přípravky JSOU jako takové v geSCI Ministerstva zdravotnictvi Zde je třeba

zdůraznil, že přípravky s obsahem THC nemohou být s ohledem na výše uvedené

skutečností použity V kosmetice Pokud je uváděn poyem ,kosmetické konopné .lyrobky

S obsahem THC'H jedná O neexnstcuicí skupinu výrobku

Ad dotaz Č 5

CBD v kosmetických přípravcích současná platná legislativa nezakazuje

Ad dotaz Č. 6

Patrně máte na mysli propagaci kosmetických produktu obsahujících CBD

Pro takové výrobky Žádná zpřísňujíci pravidla nejsou Dovolujeme Sl však upozornil

že dle ust. §
15 písm. f) zákona Čt 167/ l 998 Sbt O návykových látkách a 0 zmene

některých dalších zákonu ve Znění pozdějších předpisu se zakazuje reklama

na návykové látky a přípravky nezaméřena na odbornou
veřejnost podle zákona

upravujícího reguIaCI reklamy

S pozd ravem

l 3 5 180Di Praha zla:
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