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Váš dopis ze dne 6. ledna 2020

V Praze dne 21. ledna 2020

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

ve věci vydaných

rozhodnutí o povolení k zacházení s návykovými látkami, konkrétně v kolika případech

a ve vztahu ke kterým návykovým látkám stanoveným nařízením vlády č. 463/2013 Sb.

o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, bylo od roku 2015 vydáno

povolení k zacházení podle ustanovení § 4 a násl. zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – za jednotlivé

roky, Vám sděluji následující:

Na základě Vaší žádosti zasílám níže uvedenou tabulku, včetně vysvětlení příslušných

ukazatelů.

Vydaná povolení k zacházení s NL 2015 2016 2017 2018 2019

Distributor LP s obsahem NL 29 27 35 19 29

Zpracovatel konopí do 0,3 % THC 5 4 4 4 11

Pěstitel konopí pro léčebné použití 1 1 0 0 0

Distributor výhradně KLP 0 0 0 2 2

Speciální činnosti s NL 15 9 14 10 12

Výrobce NL 5 3 2 2 1

Veterinární lékaři 2 2 0 1 2

Celkem 57 46 55 38 57

Skupina označená „Distributor LP s obsahem NL“ zahrnuje vydaná rozhodnutí

k činnostem zahrnujícím zejména dovoz, vývoz a distribuci léčivých přípravků a léčivých
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látek s obsahem návykových látek (dále jen „NL“) a to z přílohy č. 1 až 8 nařízení vlády

č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek v platném znění (dále jen „nařízení“).

V této skupině jsou zahrnuta jak povolení k zacházení vydaná pouze na určité léčivé

přípravky s obsahem NL, tak i povolení pro celé skupiny NL.

Skupina označená „Zpracovatel konopí do 0,3 % THC“ zahrnuje subjekty s povolením

k zacházení pro zpracování konopí s obsahem do 0,3 % THC pro průmyslové účely, kde

během této činnosti vzniká NL (nejčastěji jde o extrakt z konopí – NL z přílohy

č. 1 nařízení)

Skupina označená „Pěstitel konopí pro léčebné použití“ odráží našeho jediného pěstitele

konopí pro léčebné použití (NL z přílohy č. 1 nařízení), kterému bylo vydáno rozhodnutí

o povolení k zacházení v roce 2015 a nahrazeno povolením k zacházením v roce 2016.

Skupina označená „Distributor výhradně KLP“ zahrnuje distributory, kteří se věnují

výhradně činnosti dovozu a distribuci konopí pro léčebné použití (NL z přílohy č. 1

nařízení).

Skupina označená speciální činnosti s NL zahrnuje subjekty, kterým bylo v uvedených

letech vydáno povolení k zacházení pro činnosti s NL z příloh č. 1 až 8 nařízení. V této

skupině jsou zahrnuta jak povolení k zacházení vydaná pouze na určité NL, tak i povolení

pro celé skupiny NL. Jedná se zejména o laboratoře věnující se analytické činnosti s NL,

vědecká a výzkumná pracoviště. V této skupině jsou i vědecká a výzkumná pracoviště

zabývající se pěstováním konopí z přílohy č. 3 nařízení podle § 24 zákona č. 167/1998

Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon“).

Skupina označená „Výrobce NL“ zahrnuje povolení k zacházení vydaná jak výrobcům

léčivých přípravků s obsahem NL, tak i výrobce NL (přílohy č. 1, 2, 5, 6, 7 nařízení).

Skupiny zahrnuje též povolení vydaná pro adjustaci těchto NL.

Skupina označená Veterinární lékaři zahrnuje subjekty, kterým bylo vydáno povolení

k zacházení pro činnosti s veterinárními léčivými přípravky s obsahem NL z přílohy č. 3

nařízení pro činnost zoologických zahrad.

Dále dodáváme, že zákon v § 5 stanovuje výjimky, pro které není třeba při činnostech

s NL povolení k zacházení. Tyto subjekty nejsou pochopitelně součástí tabulky.

S pozdravem
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