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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 vkládá nový novelizační bod 1, který zní:
“1. V § 1 písm. c) se slovo “konopí” nahrazuje slovy “rostlin konopí”.”.
2. V části I, čl. I se za stávající bod 53 vkládá nový bod X, který zní:
“X. V § 36 odst. 1 písm. t) se za slovo “pěstování” vkládá slovo “rostlin”.”.
3. V části I, čl. I stávající bod 60 zní:
“60. V § 43 odst. 3 se za slovo “nebo” vkládá slovo “rostliny”.”.
4. V části I, čl. I se za stávající bod 60 vkládá nový bod X, který zní:
“X. V § 43 odst. 4 se za slovo “nebo” vkládá slovo “rostliny”.”.
5. V části I, čl. I stávající bod 64 zní:
“64. V § 43 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Ministerstvo zdravotnictví bezodkladně informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv o
zániku platnosti povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky k činnostem
souvisejícím se zacházením s konopím pro léčebné použití u držitele licence k pěstování
rostlin konopí pro léčebné použití.“.”.

B. Vyznačení navrhovaných změn
(změny provedené pozměňovacími návrhy jsou vyznačeny přeškrtnutě nebo tučně)
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o návykových látkách
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje

c) pěstování máku, rostlin konopí a koky a vývoz, dovoz a zneškodňování makoviny.

§ 36
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
t) v rozporu s § 20 odst. 1 vyveze návykové látky nebo přípravky bez vývozního povolení, kromě
pěstování rostlin konopí pro léčebné použití, ke kterému má udělenu licenci
§ 43
Součinnost státních orgánů
(3) Úřady Celní správy České republiky jsou povinny předávat Policii České republiky jednotlivá
hlášení osob pěstujících mák setý nebo rostliny konopí podle § 29 takto:
a) hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června příslušného kalendářního roku,
b) hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně.
(4) Celní úřady jsou povinny předávat Generálnímu ředitelství cel jednotlivá hlášení osob
pěstujících mák setý nebo rostliny konopí podle § 29 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.
(9) Ministerstvo zdravotnictví bezodkladně informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv o zániku
platnosti povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky k činnostem souvisejícím se
zacházením s konopím pro léčebné použití u držitele licence k pěstování rostlin konopí pro
léčebné použití.

C. Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh si klade za cíl sjednotit terminologii, která je používána napříč celým
zákonem o návykových látkách (“zákon”), a sice terminologii pro konopí, resp. rostliny konopí.
Zákon ne zcela důsledně rozlišuje mezi samotným konopím, které je v § 2 písm. d) definováno
jako kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část
rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík, a mezi samotnou rostlinou konopí, přičemž z
hlediska zacházení s návykovými látkami je tento rozdíl zcela markantní. Respektive, stávající
znění zákona nerozlišuje, zda se jedná o samotné konopí či o rostlinu, ze které lze konopí získat,
což potvrzuje také dikce zákona, který často hovoří pouze o “pěstování konopí”, fakticky se však
jedná o pěstování rostlin konopí.
Toho si je zřejmě vědomo i Ministerstvo zdravotnictví, které v předkládané novele navrhuje
několik změn týkajících se právě upřesnění těchto dvou pojmů a do zákona doplňuje slovo
“rostlina” konopí tam, kde je takové upřesnění relevantní.
Předkladatel novely však nebyl ve svých počinech důsledný a opomněl ve vybraných ustanoveních
zákona upřesnění pojmů “konopí”, resp. “rostlina konopí” doplnit. Právě z tohoto důvodu je
předkládán tento pozměňovací návrh, jehož cílem je především vyjasnění terminologie spojené s
konopím (resp. rostlinami konopí) v těch ustanoveních, na které předkladatel novely zapomněl.
V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že tento pozměňovací návrh nemá tendenci měnit význam
jednotlivých ustanovení či navrhovat jiné úpravy vybraných ustanovení než je legislativnětechnické sjednocení používané terminologie.

