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Pozměňovací návrh

poslance Tomáše Vymazala

k vládnímu návrhu 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

(ST 864)

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:

A. Pozměňovací návrhy
1. V části I, čl. I se za stávající bod 33 vkládají nové body X1 a X2, které zní:
„X1. V § 24 odst. 1 se na konec písmene b) vkládá věta, která zní:
“zákaz se nevztahuje na pěstování pro výzkumné a pokusné účely, pro šlechtění nových
odrůd rostlin a pro zachování genetické rozmanitosti rostlin vědeckými a výzkumnými
pracovišti, jakož i pro okrasné účely botanickými zahradami a arborety,”.”.
„X2. V § 24 odst. 1 se na konec písmene c) vkládá věta “, jakož i pro okrasné účely
botanickými zahradami a arborety.”.
Následující body se přečíslují.

B. Vyznačení navrhovaných změn
(změny provedené pozměňovacími návrhy jsou vyznačeny přeškrtnutě nebo tučně)
§ 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, s
výjimkou pěstování na základě licence udělené podle tohoto zákona,
b) pěstovat rostliny rodu Erythroxylon (keř koka), zákaz se nevztahuje na pěstování pro
výzkumné a pokusné účely, pro šlechtění nových odrůd rostlin a pro zachování genetické
rozmanitosti rostlin vědeckými a výzkumnými pracovišti, jakož i pro okrasné účely
botanickými zahradami a arborety,
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
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genetické rozmanitosti rostlin vědeckými a výzkumnými pracovišti, jakož i pro okrasné účely
botanickými zahradami a arborety.
(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.

C. Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh upravuje zákaz pěstování rostliny rodu Erythroxylon (keř koka) tak, že
z absolutního zákazu pěstování činí výjimku pro pěstování této rostliny vědeckými a výzkumnými
pracovišti, a to pro výzkumné a pokusné účely, pro šlechtění nových odrůd rostlin a pro zachování
genetické rozmanitosti rostlin; obdobně jako mají tuto výjimku vědecká a výzkumná pracoviště
pro pěstování rostlin konopí (rod Cannabis) dle odst. 1, nebo odrůd máku setého dle odst. 3. Nově
je také vložena výjimka ze zákazu pěstování keře koka pro botanické zahrady a arboreta, které
mohou tuto rostlinu pěstovat pouze k okrasným účelům.
Pro úplnost je třeba dodat, že pokud by výše uvedená vědecká či výzkumná pracoviště hodlala
rostlinu keře koka jakkoliv zpracovávat, bude i nadále nutné, aby měly pro takovou činnost
povolení k zacházení s návykovými látkami.
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