
 

 

 

 

Zákon 

ze dne ...  2018, 

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 

Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 

č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., 

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 

Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona 

č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona 

č. 273/2013 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., 

zákona č. 65/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb. se mění takto: 

 

1. V § 1 odst. 1 písm. b) se na konci věty slovo „a“ nahrazuje čárkou, v písm. c) se na konci 

věty tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písm. d), které zní: 

„d) pěstování, zpracování a přechovávání konopí a produktů z konopí v malém množství pro 

vlastní potřebu a jejich bezúplatné předání.“. 

 

2. V § 2 na konci písmene f) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g), h), i), j), k) 

a l), která znějí: 

„g) produktem z konopí zejména sušina konopí, extrahovaný olej, koncentráty, výtažky a další 

směsi získané z konopí,  

h) rostlinou konopí každá rostlina z rodu Cannabis, 

i) pěstováním rostliny konopí kultivace rostliny konopí až do fáze její sklizně, kdy je její 

vrcholík kvetoucí nebo plodonosný, 

j) zpracováním konopí postup spočívající v sušení, extrakci a jiném zpracování rostliny konopí 

až po získávání jakýchkoliv produktů z konopí, 

k) přechováváním konopí nebo produktů z konopí držba nebo jakákoliv jiná dispozice 

s konopím nebo produkty z konopí pro vlastní potřebu. Za přechovávání konopí nebo produktů 

z konopí není považováno zacházení s návykovými látkami a přípravky ve smyslu § 3 tohoto 

zákona, 

l) bezúplatným předáním přenechání konopí nebo produktů z konopí jiné fyzické osobě starší 

18 let bez jakéhokoliv souvisejícího protiplnění.“. 

 

3. V § 3 odst. 2 se na konec druhé věty doplňují slova „, nestanoví-li tento zákon jinak“. 
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4. V § 15 písm. e) se slova „konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů 

z rostliny konopí (rod Cannabis)“ nahrazují slovy „produkty z konopí jiným než povoleným 

způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem“. 

 

5. V § 24 odst. 1 písm. a) se za slova „s výjimkou pěstování“ vkládají slova „podle § 24c 

nebo“. 

 

6. Za § 24b se vkládá nový § 24c, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou zní: 

„§ 24c 

Pěstování, zpracování a přechovávání konopí pro vlastní potřebu a jeho bezúplatné 

předání 

(1) Bez povolení k zacházení může pro vlastní potřebu pěstovat rostlinu konopí, zpracovávat 

konopí, přechovávat konopí nebo produkty z konopí a bezúplatně jinému předat konopí nebo 

produkty z konopí jen fyzická osoba starší 18 let, která je bezúhonná a má trvalý pobyt na území 

České republiky, pokud  

a) pěstuje nebo zpracovává nejvýše pět rostlin konopí v obydlí nebo na pozemku nebo ve stavbě 

nacházející se na pozemku, který není veřejně přístupný a k jehož užívání jí svědčí 

soukromoprávní titul, 

b) přechovává nejvýše 1250 g sušiny konopí nebo z tohoto množství získané produkty z konopí 

s obsahem nejvýše 250 g THC17 v obydlí, k jehož užívání jí svědčí soukromoprávní titul, nebo 

nejvýše 30 g sušiny konopí nebo z tohoto množství získané produkty z konopí s obsahem 

nejvýše 6 g THC mimo obydlí. 

c) bezúplatně předá jiné fyzické osobě starší 18 let nejvýše 30 g sušiny konopí nebo z tohoto 

množství získané produkty z konopí. 

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně 

odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena. 

(3) Fyzická osoba, která pro vlastní potřebu podle odstavce 1 pěstuje rostlinu konopí, 

zpracovává a přechovává konopí nebo produkty z konopí, je povinna zamezit volnému přístupu 

třetích osob k rostlinám konopí, ke konopí a produktům z konopí.“. 

Poznámka pod čarou č. 17 zní: „§ 284 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.“ 

7. V § 39 odst. 2 se v písm. b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písm. c) se doplňuje slovo „nebo“ 

a doplňuje se nové písm. d), které zní: 

„d) zpřístupní třetím osobám v rozporu s § 24c odst. 3 rostliny konopí, konopí nebo produkty 

z konopí.“. 

 

Čl. II 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.   
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