
IX. 
Teze prováděcích předpisů 

  
k 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 

  
V současné době je v legislativním procesu příprava návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů a současně 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. V návrhu tohoto zákona jsou Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo 
zemědělství zmocněny k vydání vyhlášek, které upraví následující věcné okruhy:  
 
1) Správná pěstitelská praxe pro pěstování rostlin konopí pro léčebné použití; 
a) minimální vybavení pro řádné pěstování, sklízení a zpracování rostlin konopí pro léčebné 
použití (§ 24b odst. 6 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb.)  

b) minimální vybavení pro zabezpečení pěstírny (§ 24b odst. 6 písm. b) zákona č. 167/1998 
Sb.) 

c) způsob a podmínky protokolování a evidence činností v souvislosti s pěstováním, sklizní 
a zpracováním rostlin konopí pro léčebné použití a v souvislosti s rostlinným odpadem  
(§ 24d písm. c) zákona č. 167/1998 Sb.) 

2) Podrobnější úprava některých pravidel předepisování léčivých přípravků s obsahem 
vysoce návykových látek (§ 13 odst. 11 zákona č. 167/1998 Sb.); 

3) Podrobnější úprava vedení evidence a dokumentace léčivých přípravků s obsahem 
vysoce návykových látek u poskytovatele lékárenské péče (§ 32 odst. 1 zákona 
č. 167/1998 Sb.);  

4) Náhrada za odborné úkony v souvislosti s udělováním licence k pěstování rostlin 
konopí pro léčebné použití (§ 24f odst. 3 zákona č. 167/1998 Sb.);  

5) Úprava množstevního denního omezení léčivé látky konopí pro léčebné použití na 
jednoho pacienta při hospitalizaci (§ 79a odst. 1 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb.).  
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Ad 1) Správná pěstitelská praxe pro pěstování rostlin konopí pro léčebné použití  
 
Nová vyhláška, k jejíž přípravě je zmocněno Ministerstvo zdravotnictví, stanovuje správnou 
pěstitelskou praxi pro pěstování rostlin konopí pro léčebné použití, pravidla pro bezpečné 
skladování, kamerový systém a další bezpečnostní opatření pro zabezpečení pěstírny určené 
k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití za účelem výroby léčivé látky konopí pro léčebné 
použití. Dále pak stanoví způsob protokolování a evidence činností souvisejících 
s pěstováním, sklizní a zpracováním rostlin konopí pro léčebné použití, včetně protokolování 
a evidence rostlinného odpadu a jeho zneškodnění.  
  
Ad 2) Podrobnější úprava některých pravidel předepisování léčivých přípravků 
s obsahem vysoce návykových látek 
 
Vzhledem k tomu, že se problematika předepisování léčivých přípravků s obsahem 
návykové látky z přílohy č. 1 nebo 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb. přesouvá ze zákona 
č. 378/2007 Sb. do zákona č. 167/1998 Sb. je nutné do zákona č. 167/1998 Sb. zapracovat 
i zmocnění k vydání prováděcích předpisů, které upravují oblast předepisování daných 
léčivých přípravků u lidí a u zvířat. Problematiku předepisování humánních léčivých 
přípravků upravuje vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při 
poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů, vydána Ministerstvem 
zdravotnictví a problematiku předepisování veterinárních léčivých přípravků upravuje 
vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární 
péče vydaná Ministerstvem zemědělství. Obě tyto vyhlášky bude třeba s ohledem na 
změnu zmocnění novelizovat. Do vyhlášky č. 329/2019 Sb. bude nutné zapracovat 
i náležitosti předepisování na elektronický recept s označením „vysoce návyková látka“. 
V ostatním jsou uvedené vyhlášky v souladu s navrhovanými novelami.    
  
Ad 3) Podrobnější úprava vedení evidence a dokumentace léčivých přípravků 
s obsahem vysoce návykových látek u poskytovatele lékárenské péče  
 
Vedení evidence a dokumentace léčivých přípravků s obsahem návykové látky 
u poskytovatele lékárenské péče upravuje vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci 
a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně 
§ 8. Ten mimo jiné uvádí, že o přípravcích obsahujících návykovou látku z přílohy č. 1, 3, 
4 nebo 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb. je nutné vést evidenci v evidenční knize. 
V návaznosti na přípravu změny zákona č. 167/1998 Sb. a společně s elektronickou 
preskripcí léčivých přípravků s obsahem návykové látky, se kterou souvisí i způsob výdeje 
daných léčivých přípravků v lékárně, bylo vyhodnoceno, z důvodu využití potenciálu 
elektronizace a zjednodušení činnosti poskytovatelů lékárenské péče, že je třeba, aby byla 
změněna i evidence léčivých přípravků s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 nebo 5 
nařízení vlády č. 463/2013 Sb., a to z povinných vázaných knih vedených v písemné 
podobě na evidenci v elektronické podobě. Proto bude novelizována vyhláška č. 123/2006 
Sb. tak, aby byla zavedena možnost lokální elektronická evidence návykových látek 
a přípravků v lékárně, která bude splňovat podmínky dohledatelnosti záznamu 
s propojením s informací kdo a kdy záznam učinil. K vydání vyhlášky je zmocněno 
Ministerstvo zdravotnictví. 
  
Ad 4) Náhrada za odborné úkony v souvislosti s udělováním licence k pěstování rostlin 
konopí pro léčebné použití  
 
Nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví odborné úkony, které jsou spojeny 
s udělením licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití či její změny ze strany 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Současně stanoví výši náhrad za jejich provedení. 
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Ad 5) Úprava množstevního denního omezení léčivé látky konopí pro léčebné použití na 
jednoho pacienta při hospitalizaci 
  
Vzhledem k tomu, že novela zákona č. 167/1998 Sb. nově v rámci předepisování léčivých 
přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití umožňuje předepisovat dané léčivé 
přípravky i na žádanku s modrým pruhem, a současně zákon č. 378/2007 Sb. umožňuje 
v § 79a odst. 1 používání léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití 
i v rámci poskytování zdravotních služeb, je nutné v návaznosti na množstevní limit určený 
pro předepisování individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro 
léčebné použití na recept s modrým pruhem, stanovit limit pro používání při poskytování 
zdravotních služeb při hospitalizaci. Za tím účelem bude třeba novelizovat vyhlášku 
Ministerstva zdravotnictví č. 236/2015 Sb. Rozsah novelizace bude spočívat ve stanovení 
denního limitu látky konopí pro léčebné použití na jednoho pacienta v takovém rozsahu, 
aby nebyla narušena léčba pacienta, který bude nucen být hospitalizován v návaznosti na 
jiné zdravotní problémy (například v případě, kdy si pacient, který se léčí konopím pro 
léčebné použití, zlomí nohu a musí být hospitalizován). 
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