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Váš dopis ze dne 21. února 2020

V Praze dne 2. března 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

dne 21. února 2020, ve věci dovozu

látky kanabidol a jejího získávání z rostliny konopí, konkrétně pak:

1. Je legální do České republiky dovážet látku CBD (kanabidiol) jako surovinu

získanou z technického konopí, pokud nelze vyloučit, že bude obsahovat stopové

množství látky THC (tetrahydrokanabinol) a pokud nebude předem určeno,

k jakému účelu je určena (k výrobě jakého konkrétního výrobku)?

2. Je podle právního řádu České republiky legální získávat látku CBD z kvetoucího

či plodonosného vrcholíku rostliny z rodu konopí (technického) nebo z její

nadzemní části, jejíž součástí je vrcholík, což odpovídá definici konopí ve smyslu

§ 2 písm. d) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách? Je podle právního

řádu České republiky legální získávat látku CBD z listů a semen rostliny z rodu

konopí (technického), které nejsou konopím ve smyslu této definice? Změní se

něco na odpovědi, pokud by byla látka CBD získána v zahraničí a do ČR přivezena

již finální látka CBD?;

Vám sděluji následující:

K bodu č 1:

Látka „kanabidiol (CBD)“ není uvedena v žádné z příloh nařízení vlády č. 463/2013 Sb.,

o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, a tudíž není návykovou

látkou ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že bude dovážena do České

republiky látka CBD bez detekovatelného množství látky tetrahydrokanabinol, nespadá

daná problematika do oblasti návykových látek. Pokud však bude surovina obsahovat

detekovatelné množství látky tetrahydrokanabinol, bude se jednat o přípravek s obsahem
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návykové látky, neboť látka tetrahydrokanabinol je uvedena v příloze č. 4 nařízení vlády

č. 463/2013 Sb. V takovém případě, je možné zacházet s přípravkem pouze za podmínek

stanovených zákonem č. 167/1998 Sb.

Subjekt, který má zájem dovážet takový produkt do České republiky, musí disponovat

povolením k zacházení s návykovými látkami a přípravky vydaném Ministerstvem

zdravotnictví a ke každému dovozu musí získat povolení k dovozu vystavené

Ministerstvem zdravotnictví. Přičemž je třeba uvést, že přípravky s obsahem návykové

látky je možné dovážet pouze za účelem vědeckým nebo terapeutickým.

K bodu č. 2:

Látku CBD lze získat syntetickou nebo přírodní cestou. Přírodní cesta získání látky CBD je

proveditelná skrze extrakci rostliny konopí. Z extraktu, který vznikne, se získává

přečištěním látka CBD. Tzn., že nelze hovořit o přímé extrakci CBD z určitých částí

rostliny konopí.

V souladu se zákonem č. 167/1998 Sb. lze k extrakci k průmyslovému účelu použít pouze

druhy a odrůdy rostliny konopí, které mají obsah látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů

nejvýše 0,3 %. V souladu se zákonem a Jednotnou úmluvou o omamných látkách z roku

1961 lze použít k extrakci všechny části rostliny vyjma květu, neboť květ naplňuje definici

konopí, tedy látky z přílohy č. 3 nařízení vlády č. 463/2013 Sb. a je proto možné ho použít

na základě § 3 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb. pouze k omezeným vědeckým nebo velmi

omezeným terapeutickým účelům.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným k bodu č. 1 nespadá látka CBD pod kontrolní režim

návykových látek.

S pozdravem
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