
Legislativa – zákon o návykových látkách 

 

 

Zákon č. 167/1998 Sb. (platnost od 15. 7. 1998, účinnost od 1. 1. 1999) 

§ 29 

Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopí 

 Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny 

předat hlášení místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování, písemně nebo v 

elektronické podobě 

 a) do konce května 

1. výměru pozemků osetých mákem setým nebo konopím pro sklizeň v příslušném 

kalendářním roce, včetně názvu použité odrůdy10g), čísla parcely, názvu a čísla katastrálního 

území10h), nebo identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku evidence 

půdy10i), 

2. odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím 

kalendářním roce, 

 b) v průběhu vegetace a sklizně nebo při zneškodňování sklizené makoviny údaje o výměře 

pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny ponechané na pozemku nebo 

sklizené nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy10g), čísla parcely, názvu a 

čísla katastrálního území10h) nebo identifikačního čísla půdního bloku, popřípadě dílu 

půdního bloku, evidence půdy10i), a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich 

zneškodnění; pokud osoba pěstující mák setý zpětně neodebere makovinu pocházející z 

vyčištěných semen, přechází povinnost předat hlášení při zneškodňování makoviny na osobu, 

která provedla čištění makových semen, 

c) do konce prosince příslušného kalendářního roku 

1. výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru pozemků, ze 

kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) 

čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h) nebo identifikačního čísla půdního bloku, 

případně dílu půdního bloku evidence půdy10i), 

2. množství sklizené makoviny, konopí, semene máku setého a semene konopí, 

3. hmotnost, sklizňový rok makoviny nebo konopí prodaného nebo jinak převedeného a 

identifikační údaje nového nabyvatele. 

  

Zákon č. 362/2004 Sb. (platnost od 15. 6. 2004, účinnost od 1. 7. 2004) 

"§ 29 

Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopí 

 



 Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny 

předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu podle místa pěstování, písemně nebo v 

elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního 

právního předpisu10a) 

 a) do konce května 

1. výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté mákem setým nebo 

konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla 

katastrálního území,10h) 

2. odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím 

kalendářním roce, 

 b) v průběhu vegetace a sklizně údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku 

setého, makoviny nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, 

názvu a čísla katastrálního území,10h) a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich 

zneškodnění, 

 c) do konce prosince příslušného kalendářního roku 

1. výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru pozemků, ze 

kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) 

čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h) 

2. množství sklizené makoviny, konopí, semene máku setého a semene konopí. 

 10g) Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 10h) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.". 

Dosavadní poznámka pod čarou č. 10g) se označuje jako poznámka pod čarou č. 10i), a to 

včetně odkazu na poznámku pod čarou. 

  49. Na konci § 30 se doplňuje věta "Čtvrtletní hlášení se podává na formuláři 

vydaném Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané 

zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)". 

 

Zákon č. 167/1998 Sb. 

§ 8  

Vydávání povolení k zacházení 

 (1) Povolení k zacházení vydává Ministerstvo zdravotnictví. Povolení k zacházení není 

vydáno, pokud osoba nesplní požadavky kladené na žádost podle odstavce 6. 

  

 (2) Povolení k zacházení opravňuje pouze k činnostem v něm uvedeným, a jedná-li se 

o povolení k výrobě, může v něm být stanoven nejvyšší přípustný objem výroby návykových 



látek nebo přípravků. Vydáním nového povolení k zacházení zaniká dosavadní povolení k 

zacházení. 

  (3) Povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky se vydává nejvýše na dobu 

5 let. 

  (4) Povolení k zacházení je nepřevoditelné. 

  (5) Povolení k zacházení může být vydáno pouze právnické nebo fyzické osobě, která 

ustanovila odpovědnou osobu. To neplatí, pokud fyzická osoba - podnikatel prokáže, že 

splňuje požadavky kladené na odpovědnou osobu tímto zákonem. 

  (6) Žádost o povolení k zacházení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem 

zdravotnictví. K žádosti se doloží 

 a) originál, stejnopis nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí dokládající povolení k zacházení 

s léčivy podle zákona o léčivech nebo osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární 

léčebné a preventivní činnosti podle zákona o Komoře veterinárních lékařů, 

 b) doklad o bezúhonnosti, pokud není možný postup podle § 8a odst. 4, 

 c) doklad o povolení k podnikání, 

 d) doklad obsahující souhlas vlastníka nemovitosti s činnostmi uvedenými v žádosti, 

 e) smlouva o odborné veterinární činnosti, bude-li tato činnost vykonávána, 

 f) doklad o ustanovení odpovědné osoby podle odstavce 5, 

 g) doklad o zdravotní způsobilosti podle § 18, 

 h) doklad o odborné způsobilosti podle § 19 odst. 1, 

 i) prohlášení žadatele, že v případě činností, při kterých se přichází do přímého styku s 

návykovými látkami a přípravky, bude zvolen odpovídající způsob jejich zabezpečení podle § 

10 a 11, 

 j) popis technologie zamýšlené výroby, pokud jde o žádost o povolení k výrobě návykových 

látek a přípravků. 

  

 (7) Osoba, které končí platnost povolení k zacházení a má v úmyslu i nadále zacházet 

s návykovými látkami a přípravky, je povinna předat Ministerstvu zdravotnictví žádost o 

vydání nového povolení k zacházení nejpozději 6 týdnů před skončením platnosti povolení k 

zacházení. 

  (8) Jakékoliv změny údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení je 

osoba, jíž bylo vydáno povolení k zacházení, povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu 

zdravotnictví. 

  (9) V případě změny údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení týkající 

se změny 

 a) v již povolených činnostech nebo jejich rozšíření, 

 b) v názvu, sídla, právní formy a identifikačního čísla osoby, jde-li o právnickou osobu, nebo 



 c) bydliště a místa podnikání, liší-li se od bydliště, jde-li o fyzickou osobu, musí osoba 

hodlající provést tyto změny podat Ministerstvu zdravotnictví novou žádost o vydání povolení 

k zacházení. 

  (10) Při porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo z rozhodnutí 

vydaného na jeho základě, jakož i při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů v žádosti o 

povolení k zacházení, může Ministerstvo zdravotnictví rozhodnout o odnětí povolení k 

zacházení. Ministerstvo zdravotnictví povolení k zacházení odejme, pokud byl držitel povolení 

pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto činností.5d) 

  (11) Přestane-li fyzická nebo právnická osoba vykonávat činnost, ke které jí bylo 

vydáno povolení k zacházení, oznámí tuto skutečnost neprodleně Ministerstvu zdravotnictví, 

které povolení k zacházení svým rozhodnutím zruší. Žádost o zrušení povolení k zacházení se 

podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví. 

  (12) Rozhodne-li Ministerstvo zdravotnictví o odejmutí povolení k zacházení nebo 

nové povolení k zacházení nevydá nebo svým rozhodnutím povolení k zacházení zruší, určí v 

rozhodnutí lhůtu k provedení úkonů spojených s ukončením činnosti a způsob, jakým se má s 

návykovými látkami a přípravky naložit. 

  (13) Osoba, které bylo vydáno nové povolení k zacházení, je povinna vrátit neplatné 

povolení k zacházení Ministerstvu zdravotnictví do 14 dnů ode dne nabytí právní moci 

nového povolení k zacházení. Tato povinnost se vztahuje i na osoby, kterým končí platnost 

povolení k zacházení podle odstavce 7 a které již nemají v úmyslu nadále zacházet s 

návykovými látkami a přípravky; lhůta pro vrácení neplatného povolení k zacházení je 14 dnů 

ode dne skončení platnosti povolení k zacházení. 

  

Zákon č. 141/2009 Sb. (platnost od 25. 5. 2009, účinnost od 1. 6. 2009) 

V § 8 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Povolení k zacházení není vydáno, pokud osoba 

nesplní požadavky kladené na žádost podle odstavce 7.“. 

V § 8 odst. 3 písm. b) se slova „stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropských 

společenství1)“ nahrazují slovy „3 let a zvláštní povolení k zacházení s prekursory se vydává 

na dobu neomezenou“. 

V § 8 odst. 7 se za větu první vkládá nová věta „K žádosti se doloží prohlášení žadatele, že v 

případě činností, při kterých se přichází do přímého styku s návykovými látkami a přípravky, 

bude zvolen odpovídající způsob jejich zabezpečení podle § 10 a 11.“. 

 

Zákon č. 167/1998 Sb. 

§ 5  

Zacházení s návykovými látkami a přípravky bez povolení k zacházení 

 (1) Návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6 nebo 7 nařízení vlády o seznamu 

návykových látek a přípravky je obsahující nebo léčivé přípravky s obsahem uvedené látky 

kategorie 1 mohou bez povolení k zacházení 



 a) nabývat, pozbývat a skladovat osoby poskytující lékárenskou péči2e) pouze pro provoz 

lékárny, 

 b) zneškodňovat, pokud nejsou skladovány, osoby oprávněné k tomu podle zvláštního 

zákona,3) 

c) připravovat do lékových forem v lékárnách lékárníci nebo farmaceutičtí asistenti pod 

dohledem lékárníka. 

 (2) Přípravky obsahující návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6 nebo 7 nařízení 

vlády o seznamu návykových látek a léčivé přípravky s obsahem uvedené látky kategorie 1 

mohou bez povolení k zacházení 

 a) pouze pro poskytování zdravotních služeb nabývat, pozbývat a skladovat poskytovatelé 

zdravotních služeb nebo osoby provozující zařízení poskytující pobytové sociální služby, 

 b) pouze pro poskytování veterinární péče nabývat, pozbývat a skladovat fyzické nebo 

právnické osoby oprávněné k výkonu odborných veterinárních činností, 

 c) předepisovat lékaři při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních a v 

zařízeních poskytujících sociální služby, 

 d) používat pro terapeutické účely lékaři a jiní zdravotničtí pracovníci ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové a ambulantní péče a v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby 

nebo lékaři, kteří mají uzavřenu smlouvu o preskripci léčivých přípravků se zdravotní 

pojišťovnou, 

 e) předepisovat a používat pro účely veterinární péče veterinární lékaři, 4) 

 f) podle lékařem vyplněného a podepsaného recepturního tiskopisu (dále jen "recept") nebo 

objednávky poskytovatelů zdravotních služeb nebo fyzických a právnických osob 

oprávněných poskytovat veterinární péči (dále jen "žádanka") připravovat a vydávat lékárníci 

v lékárnách, 

 g) přejímat v lékárnách lékárníci nebo farmaceutičtí asistenti pod dohledem lékárníka, 

 h) nabývat, a to i v zastoupení, na základě lékařem vydaného receptu, nabývat na základě 

vybavení poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona o léčivech, uchovávat a používat 

podle vydaného receptu nebo podle pokynu lékaře pro vlastní potřebu fyzické osoby, 

i) nabývat, a to i v zastoupení, na základě receptu veterinárního lékaře nebo nabývat od 

fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu veterinárních činností, uchovávat a 

používat podle vydaného receptu nebo podle stanovené diagnózy pro účely poskytování 

veterinární péče fyzické a právnické osoby, 

 j) nabývat, pozbývat, skladovat, přepravovat a používat zadavatelé a zkoušející při přípravě a 

provádění klinického hodnocení humánních léčiv podle zvláštního zákona, 5) 

 k) nabývat, pozbývat, skladovat, přepravovat nebo používat zadavatelé nebo zkoušející při 

přípravě nebo provádění klinického hodnocení veterinárních léčiv podle zvláštního právního 

předpisu.5a) 

 (3) Povolení k zacházení se nevyžaduje při dopravě návykových látek a přípravků, 

uskutečňované pro osobu, která je oprávněna k zacházení s návykovými látkami a přípravky. 



  (4) Bez povolení k zacházení lze přepravovat v dopravních prostředcích určených k 

mezinárodní dopravě omezená množství přípravků obsahujících návykové látky uvedené v 

příloze č. 2, 6 nebo 7 nařízení vlády o seznamu návykových látek a léčivé přípravky s obsahem 

uvedené látky kategorie 1 pro poskytnutí první pomoci a pro naléhavé případy. 

  (5) Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování rostlin 

konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to 

pouze konopí k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým, jakož i k obchodu s 

konopím za těmito účely. 

  (6) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost státních orgánů v rámci jejich 

působnosti, pro činnost územních samosprávných celků v rámci jejich přenesené působnosti 

a při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v jejich samostatné působnosti a pro 

činnost Armády České republiky, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních 

sborů, Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky při plnění jejich úkolů. 

  (7) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost právnických nebo fyzických osob, 

které zřizují soudně toxikologické laboratoře, laboratoře zdravotních ústavů, specializovaná 

diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná 

diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky, jejichž seznam 

stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Žádost o zařazení do tohoto seznamu a žádost 

o změnu údajů uvedených v seznamu se podává na formuláři vydaném Ministerstvem 

zdravotnictví. 

  (8) Jakékoliv změny údajů uvedených v seznamu podle odstavce 7 je osoba zařazená 

v seznamu povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví. 

  (9) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro osoby provozující lékárnu, které nabývají, 

pozbývají a skladují návykové látky uvedené v přílohách č. 3 a 4 nařízení vlády o seznamu 

návykových látek za účelem jejich dodání osobám uvedeným v odstavci 7. 

  (10) Návykové látky uvedené v příloze č. 3 nebo 4 nařízení vlády o seznamu 

návykových látek a přípravky je obsahující mohou bez povolení k zacházení zneškodňovat, 

pokud nejsou skladovány, osoby na základě souhlasu uděleného krajským úřadem 3). O 

udělení souhlasu informuje krajský úřad, který souhlas udělil, Ministerstvo zdravotnictví. Tato 

informace se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví. 

  

Zákon č. 50/2013 Sb. (platnost od 4. 3. 2014, účinnost od 1. 4. 2013) 

V § 5 odst. 5 se za slovo „konopí“ vkládají slova „ , které může obsahovat nejvíce 0,3 % látek 

ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to pouze“. 

 

Zákon č. 167/1998 Sb. 

§ 15  

Zákazy 

 Zakazuje se 

 a) umísťovat návykové látky a přípravky v celních skladech a ve svobodných pásmech, 



 b) zasílat návykové látky a přípravky 

1. poštou jako obyčejné zásilky, 

2. prostřednictvím poštovních schránek, nebo 

3. osobám, které nejsou oprávněny s nimi zacházet, 

 c) předávat jakýmkoli způsobem jiné osobě houby rodu lysohlávka (Psilocybe), 

 d) získávat opium z máku setého (Papaver somniferum L.), 

 e) získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí 

(rod Cannabis), čímž není dotčeno získávání takových látek pro léčebné použití nebo vědecké 

účely za podmínek stanovených tímto zákonem a zákonem o léčivech 6), 

 f) reklama na návykové látky a přípravky nezaměřená na odbornou veřejnost podle zákona 

upravujícího regulaci reklamy. 

  

Zákon č. 50/2013 Sb. 

V § 15 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , čímž není dotčeno získávání takových 

látek pro léčebné použití nebo vědecké účely za podmínek stanovených tímto zákonem a 

zákonem o léčivech6)“. 

 

Zákon č. 167/1998 Sb. 

§ 24 

Konopí, koka a mák setý 

(1) Zakazuje se 

 a) pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 

0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, s výjimkou pěstování na základě licence 

udělené podle tohoto zákona; zákaz se nevztahuje na pěstování odrůd rostliny konopí (rod 

Cannabis) pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické 

rozmanitosti vědeckými a výzkumnými pracovišti zřízenými zákonem nebo státem vymezené 

v povolení k zacházení, 

 b) pěstovat rostliny rodu Erythroxylon (keř koka), 

 c) pěstovat odrůdy máku setého (Papaver somniferum L.), které mohou v sušině z tobolek 

obsahovat více než 0,8 % morfinu; zákaz se nevztahuje na pěstování odrůd máku setého 

(Papaver somniferum L.) pro výzkumné a pokusné účely, pro šlechtění nových odrůd rostlin a 

pro zachování genetické rozmanitosti rostlin vědeckými a výzkumnými pracovišti. 

  (2) Osoba pěstující mák setý (Papaver somniferum L.) nebo osoba, která makovinu 

zpracovává nebo skladuje, je dále povinna neprodleně oznámit místně příslušnému oddělení 

Policie České republiky veškeré podezřelé okolnosti, zejména vstup cizích osob do porostu, 

nařezání makovic, odcizení makovic nebo neobvyklé objednávky, jež naznačují, že makovina 

může být zneužita k nelegální výrobě návykových látek. 



  

 (3) Makovina vyprodukovaná na území České republiky musí být vyvezena nebo 

zneškodněna anebo zpracována tak, aby obsažené návykové látky nebylo možné použít nebo 

získat jakýmikoliv technologickými prostředky. 

  

Zákon č. 50/2013 Sb. 

V § 24 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , s výjimkou pěstování na základě licence udělené 

podle tohoto zákona“. 

 

Za § 24 se vkládají nové § 24a a 24b, které včetně poznámek pod čarou č. 14 až 16 znějí: 

 

„§ 24a 

  (1) Pěstovat konopí pro léčebné použití může jen taková právnická nebo podnikající fyzická 

osoba, které byla k této činnosti udělena licence Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Držitel licence 

může pěstování konopí pro léčebné použití zahájit, jen pokud má uděleno povolení k zacházení s 

návykovými látkami a přípravky. 

  (2) K udělení licence uskutečňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv výběrové řízení prováděné 

podle jiného právního předpisu14). Výběrové řízení se koná jako dvoukolové. Pro první kolo se 

stanoví kvalifikační předpoklady, zadávací dokumentace a technické podmínky včetně pravidel 

správné pěstitelské praxe, při jejichž splnění uchazeč postupuje do kola druhého. Postupujícím může 

být jen taková osoba, která prokáže předpoklady zajistit vypěstování konopí standardizovaným 

postupem vedoucím k definovanému obsahu účinných složek konopí a stálou kvalitu vypěstovaného 

konopí. Ve druhém kole výběrového řízení je základním hodnotícím kritériem nabízená cena 

vypěstovaného konopí, jejíž váha při stanovení zadávacích podmínek pro posuzování nabídek musí 

činit ve vztahu k dílčím hodnotícím kritériím nejméně 75 %. V zadávacích podmínkách může být 

omezen maximální počet osob, kterým může být udělena licence. Státní ústav pro kontrolu léčiv 

licenci neudělí žádnému z uchazečů, pokud nabízená cena, navýšená o předpokládané náklady podle 

§ 24b odst. 2 věty poslední, bude překračovat cenu konopí pro léčebné použití dostupného z jiných 

zemí; za účelem průzkumu trhu provede Státní ústav pro kontrolu léčiv před druhým kolem 

výběrového řízení poptávku v zemích, které mohou konopí pro léčebné použití vyvážet, jejíž 

parametry budou odpovídat výběrovému řízení co do množství konopí a obsahu účinných látek. 

  (3) Licence se po konání výběrového řízení uděluje na dobu nejvýše 5 let. V licenci Státní 

ústav pro kontrolu léčiv vymezí plochu, na které se konopí bude pěstovat. Má-li skončit doba 

platnosti udělení licence nebo nepostačuje-li vypěstované konopí pro léčebné použití, vyhlašuje se 

nové výběrové řízení, přičemž licenci lze udělit i opakovaně. 

  (4) Osoba, které byla udělena licence k pěstování konopí pro léčebné použití, je povinna 

 a) zajistit pěstování a zpracování v krytých prostorách vhodných pro tento účel, 

 b) zabezpečit prostory, kde se pěstování, sklizeň a zpracování uskutečňují, před zneužitím, 

 c) zajistit, aby veškerá činnost v souvislosti s pěstováním, sklizní a zpracováním byla 

zaprotokolována,  



d) kdykoliv umožnit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv bez předchozího ohlášení provést kontrolu 

všech prostor, které pro pěstování a zpracování využívá, a zpřístupnit mu protokoly o činnosti a další 

příslušnou dokumentaci; pro práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob se použije jiný 

právní předpis15) obdobně, 

 e) zajistit, aby veškerý rostlinný odpad byl uchováván způsobem stanoveným v § 10 a zneškodňován 

na vlastní náklad této osoby způsobem stanoveným v § 14; za rostlinný odpad se považuje rovněž 

konopí, které nevyhovuje zadávací dokumentaci a technickým podmínkám stanoveným podle 

odstavce 2, 

 f) dodržovat podmínky stanovené podle odstavce 2. 

  (5) V případě, že Státní ústav pro kontrolu léčiv zjistí porušení povinnosti uložené podle 

odstavce 4 osobě, které byla udělena licence k pěstování konopí pro léčebné použití, licenci jí 

odejme. 

 

§ 24b 

  (1) Konopí vypěstované a sklizené v souladu s podmínkami stanovenými podle § 24a odst. 2 

je osoba, které byla udělena licence, povinna převést výhradně na Státní ústav pro kontrolu léčiv. K 

tomuto převodu doloží osvědčení o jakosti vydané kontrolní laboratoří, jejíž činnost je povolena 

podle zákona o léčivech6). Státní ústav pro kontrolu léčiv vykoupí sklizené konopí nejpozději 4 měsíce 

po jeho sklizni. O převodu se uzavírá písemná kupní smlouva, mezi jejíž náležitosti patří přesná 

specifikace sklizeného konopí k léčebnému použití, uvedení jeho množství, jakosti a určení kupní 

ceny, která nesmí překročit cenu nabídnutou ve druhém kole výběrového řízení a musí odpovídat 

tomu, v jakém rozsahu byly splněny technické podmínky výběrového řízení podle § 24a odst. 2. 

Konopí se předává protokolárně. 

  (2) Během přepravy sklizeného konopí musí být zajištěno, že dodávka nebude jakkoli zneužita 

a bude doručena výhradně provozovateli lékárny k přípravě léčivých přípravků. Mezi Státním 

ústavem pro kontrolu léčiv a provozovatelem lékárny se o převodu konopí uzavírá písemná kupní 

smlouva, pro jejíž náležitosti se použije ustanovení odstavce 1 obdobně, a konopí se předává rovněž 

protokolárně. Kupní cena při převodu konopí na provozovatele lékárny je cenou podléhající věcnému 

usměrňování ceny podle jiného právního předpisu16). Jejím základem je kupní cena, za kterou bylo 

konopí vykoupeno od osoby, které byla udělena licence. Kupní cena při převodu konopí na 

provozovatele lékárny je nezisková, zvýšená o náklady spojené s převzetím konopí od osoby, které 

byla udělena licence, se zajištěním přepravy konopí a jeho ochrany proti zneužití během této 

přepravy, o náklady spojené se skladováním a o náklady spojené s předáním konopí provozovateli 

lékárny. 

  

  

 


