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Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o
změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

1. V části první čl. I bod 3 zní:
„3. V § 2 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) až h), která včetně poznámky pod čarou
č. 2f) znějí:
e) konopím pro léčebné použití konopí, které je výrobcem určeno k terapeutickému
účelu u lidí nebo ke zpracování za tímto účelem,
f) rostlinou konopí pro léčebné použití rostlina z rodu konopí, která je pěstována za
účelem produkce konopí pro léčebné použití,
g) produkcí konopí proces, který spočívá v získávání konopí z rostliny konopí,
h) rostlinou technického konopí rostlina z rodu konopí, která pochází z osiva odrůd
uvedených ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin2f) a technickým
konopím konopí z rostliny technického konopí.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena i) a j).
Poznámka pod čarou č. 2f) zní:
2f) Směrnice Rady č. 2002/53/ES, o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin,
a směrnice Rady č. 2002/57/ES, o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, ve znění
pozdějších předpisů.“

2. V části I, čl. I se nahrazuje stávající bod 41, který zní:
„41. Nadpis § 29 zní:
§ 29
Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý.“
3. V části I, čl. I se nahrazuje stávající bod 42, který zní:
„42. V § 29 úvodním ustanovení se zrušují slova „nebo konopí“
4. V části I, čl. I se nahrazuje stávající bod 43, který zní:
„43. V § 29 písm. a) se za slovy „mákem setým“ zrušují slova „nebo konopím“ a za slovy
„mák setý“ se zrušují slova „nebo konopí“.“
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5. V části I, čl. I se nahrazuje stávající bod 44, který zní:
„44. V § 29 písm. b) se za slovy „makoviny ponechané na pozemku nebo sklizené“ zrušují
slova „nebo konopí“.“
6. V části I, čl. I se nahrazuje stávající bod 45, který zní:
„45. V § 29 písm. c) bod 1 se za slovy „makoviny ponechané na pozemku nebo sklizené“
zrušují slova „nebo konopí“.“
7. V části I, čl. I se nahrazuje stávající bod 46, který zní:
„46. V § 29 písm. c) bod 2 se za slovy „sklizené makoviny,“ zrušuje slovo „konopí“ a za slovy
„semene máku setého“ zrušují slova „a semene konopí“.“
8. V části I, čl. I se nahrazuje stávající bod 47, který zní:
„47. V § 29 písm. c) bod 3 se za slovy „sklizňový rok makoviny“ mění slova „nebo konopí
prodaného nebo jinak převedeného“ na slova „prodané nebo jinak převedené“.“
9. V části I, čl. I se za stávající bod 48 vkládá nový bod 49, který zní:
„49. Za § 29a se vkládá nový § 29b, který včetně nadpisu zní:
§ 29b
Ohlašovací povinnost osob pěstujících rostliny technického konopí
Osoby pěstující rostliny technického konopí na celkové ploše větší než 100 m 2 jsou povinny
předat hlášení místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování, písemně nebo v
elektronické podobě
a) do jednoho měsíce od osevu nebo výsadby
1. výměru pozemků osetých či osázených rostlinami technického konopí, 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 budou pěstovány rostliny technického konopí v
příštím pěstebním cyklu,
b) v průběhu vegetace a sklizně nebo při zneškodňování rostlin technického konopí údaje o
výměře pozemků a způsobu zneškodnění rostlin technického konopí, rostlin technického
konopí ponechaných na pozemku nebo sklizených, 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 sklizně nebo zneškodnění,
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c) do konce prosince příslušného kalendářního roku
1. výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté či osázené rostlinami
technického konopí, výměru pozemků, ze kterých byly sklizeny rostliny technického
konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy10g), čísla parcely, názvu a čísla
katastrálního území10h), nebo identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního
bloku evidence půdy10i),
2. množství v příslušném kalendářním roce sklizeného technického konopí a semene
konopí.“
Následující body se přečíslují.
10. V části I, čl. I se za stávající bod 50 vkládá nový bod 51, který zní:
„51. V § 31 odst. 1 se za slova „hlášení podle § 29“ vkládají slova „a § 29b“.“
Následující body se přečíslují.
11. V části I, čl. I se nahrazuje stávající bod 52, který zní:
„52. V § 31 odst. 2 se slova „mák setý a konopí (§ 29)“ nahrazují slovy „mák setý podle §29
a rostliny technického konopí podle § 29b“.“
12. V části I, čl. I se za stávající bod 57 vkládá nový bod 58, který zní:
„58. V § 36 odst. 1 písm. x) zní:
x) poruší zákaz pěstovat druhy nebo odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis) podle § 24
odst. 1 písm. a), nebo“
Následující body se přečíslují.
13. V části I, čl. I se nahrazuje stávající bod 59, který zní:
„59. V § 36 odst. 5 úvodní části ustanovení se zrušují slova „nebo konopí“.“
14. V části I, čl. I se za stávající bod 60 vkládá nový bod 61, který zní:
„61. V § 36 se doplňuje odst. 7, který zní:
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která pěstuje rostliny technického konopí na
celkové ploše větší než 100 m2, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 29b nesplní ohlašovací povinnost, nebo
b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29b.“
Následující body se přečíslují.
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15. V části I, čl. I se za stávající bod 62 vkládá nový bod 63, který zní:
„63. V § 37 se doplňuje odst. 7, který zní:
(7) Za přestupek podle § 36 odst. 7 lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a).“
Následující body se přečíslují.
16. V části I, čl. I se nahrazuje stávající bod 64, který zní:
„64. V § 39 odst. 1 úvodní části se za slovy „mák setý“ zrušují slova „nebo konopí druhy a
odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze
skupiny tetrahydrokanabinolů“.“
17. V části I, čl. I se za stávající bod 64 vkládá nový bod 65, který zní:
„65. V § 39 se doplňuje odst. 4, který zní:
(4) Fyzická osoba pěstující rostliny technického konopí na celkové ploše větší než 100 m 2
se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní ohlašovací povinnosti podle § 29b,
b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29b.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.“
Následující body se přečíslují.
18. V části I, čl. I se za stávající bod 66 vkládá nový bod 67, který zní:
„67. V § 39 doplňuje odst. 8, který zní:
(8) Za přestupek podle odstavce 4 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 4 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Příkazem na místě
lze za přestupek podle odstavce 4 uložit pokutu do 5 000 Kč.“
Následující body se přečíslují.
19. V části I, čl. I se se nahrazuje stávající bod 68, který zní:
„68. V § 43 se mění odst. 3, který zní:
(3) Orgány Celní správy České republiky jsou povinny předávat Policii České republiky
jednotlivá hlášení osob pěstujících mák setý nebo rostliny technického konopí takto:
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a) hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června příslušného kalendářního roku,
b) hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně.,
c) hlášení podle § 29b písm. a) do 10 dnů od jeho obdržení,
d) hlášení podle § 29b písm. b) neprodleně.“
20. V části I, čl. I se za stávající bod 68 vkládá nový bod 69, který zní:
„69. V § 43 se mění odst. 4, který zní:
(4)

Celní úřady jsou povinny předávat Generálnímu ředitelství cel jednotlivá hlášení
osob pěstujících mák setý nebo rostliny technického konopí takto:
a) hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června příslušného kalendářního roku,
b) hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně,
c) hlášení podle § 29 písm. c) do 31. března za uplynulý kalendářní rok,
d) hlášení podle § 29b písm. a) do 40 dnů od jeho obdržení,
e) hlášení podle § 29b písm. b) neprodleně,
f) hlášení podle § 29b písm. c) do 31. března za uplynulý kalendářní rok.“
Následující body se přečíslují.
21. V části I, čl. I se za stávající bod 69 vkládá nový bod 70, který zní:
„70. V § 43 se mění odst. 5, který zní:
(5) Generální ředitelství cel sděluje Ministerstvu zemědělství údaje
a) podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného kalendářního roku,
b) podle § 29 písm. b) do 31. března za uplynulý kalendářní rok,
c) podle § 29 písm. c) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok na formulářích
vydaných Ministerstvem zemědělství,
d) podle § 29b písm. a) do 50 dnů od jejich obdržení,
e) podle § 29b písm. b) do 31. března za uplynulý kalendářní rok,
f) podle § 29b písm. c) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok na formulářích
vydaných Ministerstvem zemědělství.“
Následující body se přečíslují.
22. V části I, čl. I se za stávající bod 70 vkládá nový bod 71, který zní:
„71. V § 43 se mění odst. 6, který zní:
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6) Generální ředitelství cel sděluje Ministerstvu zdravotnictví údaje
a) podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného kalendářního roku,
b) podle § 29 písm. c) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok na formulářích
vydaných Ministerstvem zdravotnictví.,
c) podle § 29b písm. a) do 50 dnů od jejich obdržení,
d) podle § 29b písm. c) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok na formulářích
vydaných Ministerstvem zdravotnictví.“
Následující body se přečíslují.

Platné znění dotčených ustanovení s vyznačením navrhovaných změn

§2
Pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) návykovými látkami omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 nařízení
vlády o seznamu návykových látek,
b) přípravkem roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující návykovou látku nebo
návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1 nebo léčivý přípravek podle zákona o léčivech
obsahující uvedenou látku kategorie 1,
c) makovinou všechny nadzemní části (kromě semen) máku setého (Papaver somniferum L.),
jakož i jejich drť po sklizni, s výjimkou celých rostlin máku včetně tobolek určených pro okrasné
účely,
d) konopím kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní
část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík,
e) konopím pro léčebné použití konopí, které je výrobcem určeno k terapeutickému účelu u
lidí nebo ke zpracování za tímto účelem,
f) rostlinou konopí pro léčebné použití rostlina z rodu konopí, která je pěstována za účelem
produkce konopí pro léčebné použití,
g) produkcí konopí proces, který spočívá v získávání konopí z rostliny konopí,
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h) rostlinou technického konopí rostlina z rodu konopí, která pochází z osiva odrůd
uvedených ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin2f) a technickým
konopím konopí z rostliny technického konopí,
e i) keřem koka všechny druhy keře rodu Erythroxylon a listem koka listy z keře koka, s výjimkou
listů, z nichž byl extrahován všechen ekgonin, kokain a jiné ekgoninové alkaloidy,2a)
f j) vývozem nebo dovozem návykových látek, přípravků je obsahujících a makoviny jejich
fyzické přemístění z jednoho státu do druhého.2a),2c)
§ 29
Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopí Ohlašovací povinnost osob
pěstujících mák setý
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 prodané nebo jinak převedené a identifikační údaje
nového nabyvatele.
§ 29b
Ohlašovací povinnost osob pěstujících rostliny technického konopí
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Osoby pěstující rostliny technického 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 jednoho měsíce od osevu nebo výsadby
1. výměru pozemků osetých či osázených rostlinami technického konopí, 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 budou pěstovány rostliny technického konopí v
příštím pěstebním cyklu,
b) v průběhu vegetace a sklizně nebo při zneškodňování rostlin technického konopí údaje o
výměře pozemků a způsobu zneškodnění rostlin technického konopí, rostlin technického
konopí ponechaných na pozemku nebo sklizených, 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 sklizně nebo zneškodnění,
c) do konce prosince příslušného kalendářního roku
1. výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté či osázené
rostlinami technického konopí, výměru pozemků, ze kterých byly sklizeny rostliny
technického konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy10g), čísla parcely,
názvu a čísla katastrálního území10h), nebo identifikačního čísla půdního bloku,
případně dílu půdního bloku evidence půdy10i),
2. množství v příslušném kalendářním roce sklizeného technického konopí a semene
konopí.
§ 31
(1) Hlášení se podávají na formulářích vydaných

Ministerstvem zdravotnictví, s výjimkou hlášení
podle § 27, která se podávají na formulářích vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv, s
výjimkou hlášení podle § 27a, která se podávají na formulářích vydaných Veterinárním ústavem,
a s výjimkou hlášení podle § 29 a § 29b, a to písemně nebo v elektronické podobě.
(2) Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou vzor formuláře pro hlášení
osob pěstujících mák setý podle §29 a rostliny technického konopí podle § 29b a způsob
vyplňování a nakládání s uvedeným formulářem.
§ 36
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
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x) poruší zákaz pěstovat druhy nebo odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou
obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, podle § 24 odst. 1 písm. a), nebo
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která pěstuje mák setý nebo konopí na celkové ploše
větší než 100 m2, se dopustí přestupku dále tím, že
a) v rozporu s § 29 nesplní ohlašovací povinnost, nebo
b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která pěstuje rostliny konopí na celkové
ploše větší než 100 m2, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 29b nesplní ohlašovací povinnost, nebo
b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29b.
§ 37
(7) Za přestupek podle § 36 odst. 7 lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a).
§ 39
(1) Fyzická osoba pěstující mák setý nebo druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které
mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů na celkové ploše větší než
100m2 se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní ohlašovací povinnosti podle § 29,
b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.
(4) Fyzická osoba pěstující druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou
obsahovat nejvíce 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů na celkové ploše větší než 100
m2 se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní ohlašovací povinnosti podle § 29b,
b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29b.
(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle
10

odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Příkazem na místě lze za přestupek podle
odstavce 1 uložit pokutu do 5 000 Kč.
(6) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.
(7) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč.
(8) Za přestupek podle odstavce 4 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za přestupek
podle odstavce 4 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Příkazem na místě lze za přestupek
podle odstavce 4 uložit pokutu do 5 000 Kč.
§ 43
(3) Orgány Celní správy České republiky jsou povinny předávat Policii České republiky
jednotlivá hlášení osob pěstujících mák setý nebo rostliny technického konopí takto:
a) hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června příslušného kalendářního roku,
b) hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně.,
c) hlášení podle § 29b písm. a) do 10 dnů od jeho obdržení,
d) hlášení podle § 29b písm. b) neprodleně.
(4) Celní úřady jsou povinny předávat Generálnímu ředitelství cel jednotlivá hlášení osob
pěstujících mák setý nebo rostliny technického konopí takto:
a) hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června příslušného kalendářního roku,
b) hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně,
c) hlášení podle § 29 písm. c) do 31. března za uplynulý kalendářní rok.,
d) hlášení podle § 29b písm. a) do 40 dnů od jeho obdržení,
e) hlášení podle § 29b písm. b) neprodleně,
f) hlášení podle § 29b písm. c) do 31. března za uplynulý kalendářní rok.
(5) Generální ředitelství cel sděluje Ministerstvu zemědělství údaje
a) podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného kalendářního roku,
b) podle § 29 písm. b) do 31. března za uplynulý kalendářní rok,
c) podle § 29 písm. c) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok na formulářích vydaných
Ministerstvem zemědělství.,
d) podle § 29b písm. a) do 50 dnů od jeho obdržení,
e) podle § 29b písm. b) do 31. března za uplynulý kalendářní rok,
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f) podle § 29b písm. c) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok na formulářích vydaných
Ministerstvem zemědělství.
(6) Generální ředitelství cel sděluje Ministerstvu zdravotnictví údaje
a) podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného kalendářního roku,
b) podle § 29 písm. c) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok na formulářích vydaných
Ministerstvem zdravotnictví.,
c) podle § 29b písm. a) do 50 dnů od jeho obdržení,
d) podle § 29b písm. c) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok na formulářích vydaných
Ministerstvem zdravotnictví.

Odůvodnění
Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách (zákon OPL) a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o
léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů tak, jak byl předložen ve sněmovním tisku č. 864 si klade za cíl v rámci
otevření zákona OPL iniciovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR odstranit některé absurdity
v oblasti komerční produkce konopí pro léčebné využití. Vzhledem k tradici pěstování a
zpracovávání technického konopí v České republice je racionálním krokem otevřít debatu na téma
odstranění některých přetrvávajících absurdit i u konopí technického.
Řada českých pěstitelů technického konopí se vzhledem k nejasnostem v dosavadní právní úpravě
zákona OPL dodnes potýká se stigmatizací na hraně trestního práva. Návrh jasně definuje rostlinu
technického konopí, jejíž odrůdy jsou registrované ve Společném katalogu odrůd druhů
zemědělských rostlin Evropské unie („Katalog odrůd“) a je povoleno je pěstovat v ES od roku
1984. Přístup právní regulace a následné aplikace práva musí reflektovat především účel, za
kterým je konopí pěstováno a zpracováváno. Pro zapsání do Katalogu odrůd musí odrůda konopí
prokázat stabilní užitnou hodnotu a dlouhodobě vykazovat nízký obsah látek ze skupiny
tetrahydrokanabinolů (THC). V ČR tradiční hranici pro obsah THC dle zákona OPL ve výši 0,3 %
THC v celé rostlině uznal v říjnu 2020 i Evropský parlament, když navýšil limit pro zapsání do
Katalogu odrůd. Navržené udržení hranice obsahu THC u pěstovaných odrůd technického
konopí v celé rostlině tak znamená vytvoření bezpečné hranice pro pěstitele konopí, kdy
vlivem vnějšího stresu může u některých konkrétních rostlin dojít k překročení aktuálního
limitu. Zabrání se tak trestnímu postihu osob, které konopí nepěstují s úmyslem a reálnou
možností výroby omamných a psychotropních látek. Obdobnou výjimku v rámci své právní
úpravy zavedly v nedávné době např. Itálie a Švýcarsko.
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je také lépe reflektovat aktuální trendy v pěstování rostlin
technického konopí. Využití rostliny pouze na vlákno a semena pro potřeby krmivářství už vzalo
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dávno za své. Účel zpracování technického konopí tak ovlivňuje nejen volbu vhodné odrůdy, ale
i pěstební postupy. V současné době se rostliny technického konopí v České republice nepěstují
pouze na polích, ale i ve sklenících. Výrazný nárůst zájmu o využití konopného semene a květu
v potravinářství a kosmetice nutí pěstitele - ve snaze uspokojit poptávku zpracovatelů po
neznečištěném technickém konopí - přizpůsobovat i pěstební cyklus rostlin. Proto je stěžejní část
pozměňovacího návrhu věnována nastavení systému ohlášení, kontroly a evidence tak, aby
zbytečně nezatěžoval pěstitele, zpracovatele ani správní orgány, a zároveň umožnil obě
současné pěstební metody.
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