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V Praze dne: 17. 3. 2010
Č. j.: 13208/2010/OZS

Vážená paní poslankyně,
v návaznosti na Váš dopis, ve kterém jste se na mně obrátila ve věci možné léčby
léčivými přípravky z konopí, Vám sděluji následující:
Od roku 2009 mohou lékárny připravovat a na lékařsky předpis vydávat individuálně
připravované léčivé přípravky z dronabinolu, který je hlavní léčivou látkou v konopí.
Jedná se ovšem o látku chemicky syntetickou, nikoliv extrahovanou přímo z konopí, která
má ovšem stejné účinky jako látka extrahovaná z konopí. Na výrobu dronabinolu, jeho
dovoz či distribuci, obdobně jako na přípravu léčivých přípravků z něj a jejich výdej se
vztahují stejné právní předpisy jako na výrobu, distribuci, přípravu a výdej ostatních
léčivých přípravků z omamných a psychotropních látek (viz. Zákon č. 167/1998Sb. o
návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon").
Dále uvádím, že existuje možnost užití i neregistrovaného léčivého přípravku vyrobeného
přímo z konopí při poskytování zdravotní péče jednotlivým pacientům, který může za
účelem poskytnutí optimální zdravotní péče ošetřující lékař předepsat. Užití takového
přípravku je možné v případě, je-li to dostatečně vědecky odůvodněno a není-li v oběhu
v České republice stejný registrovaný léčivý přípravek. V případě použití výše uvedeného
neregistrovaného přípravku je současnou podmínkou, jeho registrace v zahraničí.
Příkladem je přípravek Sativex, který je registrován v Kanadě a ošetřující lékař jej tak
v případě, že jsou splněné veškeré zákonné podmínky, může v individuálních případech
předepsat.
Zároveň sděluji, že zákon také upravuje podmínky pro legální pěstování konopí, a to v
těchto ustanoveních:
1. §24 písm a) „zakazuje se pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis),
které mohou obsahovat více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů"
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