
 

Ohlašovací povinnost pěstitele konopí (verze platná k 11. 11. 2016) 
 

 
Pěstitel je povinen splnit ohlašovací povinnosti, pokud pěstuje konopí na celkové ploše 
větší než 100 m2, a to i pokud toto pěstování provádí na několika místech, jejichž 
jednotlivá výměra tuto celkovou plochu nepřesahuje. 
 
 

                                                 I.  
Ohlašovací povinnost podle § 29 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách 

 
        Výsev 

 
Pěstitel je povinen splnit ohlašovací povinnost podle § 29 písm. a) zákona o návykových 
látkách do konce května toho kalendářního roku, v němž proběhne sklizeň konopí. 
 
 

II. 
Ohlašovací povinnost podle § 29 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách 

 
          
         Zneškodnění nedozrálého porostu 
 

Ohlašovací povinnost ve vztahu k místu pěstování, kde má být zneškodnění konopí 
provedeno, pěstiteli vzniká, pokud přistoupil k úplnému zneškodnění porostu konopí 
v průběhu vegetace, aniž by takový porost předtím dosáhl sklizňové zralosti; lhůta pro 
předání hlášení o zneškodnění pěstitelem celnímu úřadu je nejméně 5 dní před 
provedením zneškodnění nedozrálého porostu, 
 
 
Sklizeň kvetoucích nebo plodonosných vrcholíků (tj. květenství) rostlin konopí 
nebo sklizeň nadzemních částí rostlin konopí, jejichž součástí je vrcholík 
 
Ohlašovací povinnost ve vztahu k místu pěstování pěstiteli vzniká, pokud dojde ke sklizni 
kvetoucích nebo plodonosných vrcholíků (tj. květenství) rostlin konopí nebo ke sklizni 
nadzemních částí rostlin konopí, jejichž součástí je vrcholík; lhůta pro předání hlášení o 
zneškodnění pěstitelem CÚ je nejméně 5 dní před jejich sklizní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. 
Ohlašovací povinnost podle § 29 písm. c) zákona č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách 

 
 

        Vykazování údajů o sklizeném množství konopných semen a konopí 
 
V případě sklizně konopí  a konopných semen splní pěstitel svou ohlašovací povinnost 
podle § 29 písm. c) zákona o návykových látkách předáním hlášení o sklizni do konce 
kalendářního roku, v němž sklizeň konopí proběhla.  
 
(výměru oseté plochy, výměru sklizené plochy, množství sklizeného konopí a semen 
konopí a hmotnost, sklizňový rok konopí prodaného nebo jinak převedeného a 
identifikační údaje nového nabyvatele.) 
 
 
*************************************************************************************************** 
 
 
Upřesňující poznámky k částem I. až III.  

 
Pokud pěstitel zneškodní celý porost konopí již v průběhu vegetace, hlášení o sklizni 
v příslušném kalendářním roce celní úřad nebude vyžadovat. 
 
Za předmět ohlašovací povinnosti podle § 29 písm. b) zákona o návykových látkách                   
se  nepovažují části rostlin konopí, které zůstanou na místě pěstování po sklizni 
kvetoucích nebo plodonosných vrcholíků nebo po sklizni rostlin konopí sklízených s 
kvetoucím nebo plodonosným vrcholíkem. 
 
 

V případě nejasností prosím pište na email: j.hadravova@cs.mfcr.cz, Bc. Jitka Hadravová, referent oddělení 331 – 
Metodiky dohledu, Agenda Mák a konopí, Generální ředitelství cel, Budějovická 7 - 140 96 Praha 4. 


