
Žádost o informaci doručena 15. 07. 2022, odpověď odeslána 26. 07. 2022 pod č. j. 91690-

2/2022-580000-11. 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace 

 

Dne 15. 07. 2021 obdržel Celní úřad pro Olomoucký kraj podání, jehož součástí byla žádost o 

poskytnutí informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

 

Předmětnou písemností tazatel požádal o poskytnutí následujících informací: 

 

1) Prosím uveďte, zda je v případě dovozu rostlin technického konopí a/nebo dovozu 

technického konopí pro určení, zda takový dovoz podléhá povolení Ministerstva zdravotnictví 

(dále jen „dovozní povolení“), rozhodující účel jejich použití; případně uveďte, zda je potřebné 

dovozní povolení k dovozu rostlin technického konopí a technického konopí bez ohledu na účel 

jejich dovozu.  

 

2) Prosím uveďte, zda sušený květ rostlin technického konopí spadá pod definici technického 

konopí.  

 

3) Prosím uveďte, zda dovoz sušených květů rostlin technického konopí (vrcholík) podléhá 

dovoznímu povolení a zda pro dovoz sušených květů rostlin technického konopí platí při 

dovozu jiná pravidla, než pro dovoz ostatních částí rostliny technického konopí.  

 

4) Prosím uveďte, zda při dovozu sušených květů rostlin technického konopí (vrcholík), který 

nepodléhá dovoznímu povolení, má být toto zboží zařazeno pod číslem 12119086 celní 

nomenklatury; případně uveďte, pod jakým číslem celní nomenklatury mají být při dovozu, 

který nevyžaduje dovozní povolení, zařazeny sušené květy rostlin technického konopí.  

 

5) Prosím uveďte, zda se „rostlinou technického konopí“ rozumí celá rostlina z rodu konopí 

(tj. kořeny, stonek, listy a květy), která buď (i) obsahuje nejvýše 1 % tetrahydrokanabinolů 

(THC), nebo (ii) pochází z osiva odrůd uvedených ve Společném katalogu odrůd druhů 

zemědělských rostlin.  

 

6) Prosím uveďte, co přesně se rozumí „konopím“; jedná se buď (i) jen o vrcholík (tj. druh 

květu) rostliny z rodu konopí, nebo (ii) o nadzemní část rostliny z rodu konopí (tj. stonek a listy, 

vždy včetně květu).  

 

Povinný subjekt žádost posoudil a níže uvádí odpověď: 

Povinný subjekt posoudil obsah (jednotlivé body) předmětného podání a v souladu s 

ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona ho odkládá, neboť požadované 

informace v bodech č. 1, 2, 3, 5 a 6 se nevztahují k jeho působnosti. 

 

K bodu č. 4 povinný subjekt uvádí, že se požadované informace vztahují k jeho působnosti, ale 

povinný subjekt není povinen poskytovat informace týkající se dotazů na názory a budoucí 

rozhodnutí dle ustanovení § 2 odst. 4 informačního zákona. Ve vztahu k tomuto bodu vydává 

povinný subjekt rozhodnutí o částečném odmítnutí č.j. 91690-3/2022-580000-11. 

 

O informace k bodu 4 si můžete požádat pomocí níže uvedených odkazů. 



 

1. ZISZ (závazná informace o sazebním zařazení zboží) lhůta pro poskytnutí je 120 dnů. 

Informace je poskytnuta bezplatně. 

 

Závazné informace o sazebním zařazení zboží | Celní správa ČR (celnisprava.cz) 

 

2. EENVS (Elektronická evidence nezávazných vyjádření a stanovisek). Lhůta pro vyřízení je 

15 dnů. Informace je poskytnuta bezplatně. 

 

Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží | Celní správa ČR (celnisprava.cz) 

 

 

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/zisznew/Stranky/default.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/Stranky/eenvs.aspx

