APLP

ZPRÁVY Z OBORU

37

Změny ohledně pěstování
konopí projednávané
v Poslanecké sněmovně
Hana Fidesová

e-mail | hana.fidesova@lf1.cuni.cz

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Klinika adiktologie

V průběhu ledna a února tohoto roku projednávala Poslanecká sněmovna dva návrhy související s konopím.

Projednání je navrženo na 87. schůzi sněmovny, která se
koná od 2. března 2020.

První, tzv. pirátský návrh, přesněji Návrh poslanců Tomáše Vymazala, Zuzany Majerové Zahradníkové, Petra
Pávka, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera, Dominika
Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoNL“) (sněmovní tisk 331), byl hned
v prvním čtení, tj. 26. ledna 2021, zamítnut. Vláda k zákonu vyjádřila negativní stanovisko již 19. 12. 2018, projednání zákona v Poslanecké sněmovně však bylo opakovaně odkládáno.

Novela navrhuje zejména přechod od stávajícího systému
zajišťování léčebného konopí prostřednictvím veřejné zakázky na nový licenční systém. Ten by umožnil pěstovat
konopí podnikatelům, kteří budou disponovat certifikátem k výrobě léčivé látky konopí pro léčebné použití. Licence by byla vydávána ve správním řízení Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Držitel licence by byl dále povinen
získat povolení k zacházení s konopím pro léčebné použití od Ministerstva zdravotnictví. Předkladatelé návrhu
očekávají, že by změna systému produkce tzv. léčebného
konopí odstranila problémy s výpadky v zásobování trhu
s léčebným konopím a předešla likvidaci neodebraného
konopí před exspirací na náklady státu, též s ohledem
na dosavadní nemožnost vývozu konopí, který by novela naopak umožňovala. Návrh obsahuje několik kontrolních mechanismů k zamezení nedovoleného nakládání
s konopím pro léčebné účely a přísné sankce za porušení právních povinností producentů. Zavedení licenčního
systému by mělo zvýšit dostupnost konopí a snížit jeho
cenu díky větší konkurenci mezi jeho výrobci.

Cílem návrhu bylo reflektovat aktuální vysokou míru
prevalence užívání konopí ve společnosti ve vztahu
k trestněprávním postihům hrozícím těmto občanům,
potažmo i snížení výdajů na vymáhání práva v této oblasti. Novela zákona měla umožnit osobám starším 18 let
pěstování konopí pro vlastní potřebu, včetně jeho následného zpracování, přechovávání či přechovávání produktů z konopí a dále možnost bezúplatného předání konopí
jiné fyzické osobě. Předkladatelé navrhovali, aby takto
bylo možno pěstovat nebo zpracovat nejvýše 5 rostlin
konopí, přechovávat až 1250 g sušiny konopí nebo produkty z něj s maximálním obsahem 250 g THC. Ohledně
bezúplatného předání jinému návrh počítal s maximálním jednorázovým množstvím 30 g sušiny nebo z tohoto
množství získaných produktů.
Sněmovní tisk 331 včetně průběhu legislativního procesu je v plném znění k dispozici na https://www.psp.cz/
sqw/historie.sqw?o=8&t=331 [2021-02-26].
Naproti tomu vládní návrh související s tzv. léčebným
konopím, který zahrnuje novelu ZoNL i novelu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), rozeslaný poslancům jako sněmovní tisk 864, byl Výborem pro zdravotnictví projednán 18. 2. 2021 a doporučen ke schválení.

Novela dále zavádí změny související s předepisováním
konopí na e-recept nejen za účelem snížení možných duplicit v předepisování konopí, ale též za účelem zlepšení
péče o pacienty v souvislosti se zpřístupněním jejich léčebné historie, zvýšení jejich informovanosti prostřednictvím zavedení informační povinnosti v lékárnách.
Sněmovní tisk 864 včetně průběhu legislativního procesu je v plném znění k dispozici na https://www.psp.cz/
sqw/historie.sqw?o=8&t=864 [2020-02-26].

Článek vychází z právního stavu a informací dostupných
ke dni 26. 2. 2021.
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