
 

Kdy pěstitel konopí nemusí plnit ohlašovací povinnost, kdy mu 
ohlašovací povinnost naopak vzniká a kdy je potřeba pro pěstování 
konopí dokonce licence? 
 
 

Úvod 
Hlavní právní předpis 
Hlavním právním předpisem, který upravuje danou oblast, je zákon č. 167/1998 Sb.,                               
o návykových látkách, v platném znění (dále jen „zákon o návykových látkách“). 
 
 
Druh povinnosti, jaká může vzniknout či zproštění od ohlašovací povinnosti 
Rozhodujícím faktorem pro posouzení, zda pěstování konopí bude podléhat povinnosti podat 
žádost o licenci (§24a zákona o návykových látkách“), ohlašovací povinnosti (§ 29 zákona o 
návykových látkách) nebo ani jedné, z obou výše uvedených povinností, jak v případě konopí 
připadá v úvahu, je obsah látek ze skupiny tetrahydroannabinolů (dále jen „THC“) v rostlinách, 
popřípadě velikost pěstované plochy. Pro úplnost je potřeba zmínit, že pokud pěstitel splní 
ohlašovací povinnost, nemusí žádat o licenci, a naopak. 
 
 

Licenční řízení 
 
Licenční řízení 
Licenční řízení připadá v úvahu tehdy, když jakýkoliv subjekt hodlá pěstovat konopí s obsahem 
THC nad 0,3 % (dále jen „konopí pro léčebné použití“). Samotná definice konopí pro léčebné 
použití není sice v zákoně o návykových látkách výslovně uvedena, ale odvozuje                     
se z ustanovení § 24 odst. 1 písm. a), kde je uvedeno, že: „Zakazuje se pěstovat druhy a odrůdy 
rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny 
tetrahydrokanabinolů, s výjimkou pěstování na základě licence udělené podle tohoto 
zákona;….“ V následující části zákona o návykových látkách v ustanovení §24a jsou dále 
zpřesněny podmínky, za nichž může subjekt zahájit pěstování a kdo licenci vydává: „Pěstovat 
konopí pro léčebné použití může jen taková právnická nebo podnikající fyzická osoba, které 
byla k této činnosti udělena licence Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Držitel licence může 
pěstování konopí pro léčebné použití zahájit, jen pokud má uděleno povolení k zacházen                     
í s návykovými látkami a přípravky.“   
 
Licenční řízení – odpovědný orgán 
Státní ústav pro kontrolu léčiv plní dle zákona – o návykových látkách úkoly Státní agentury 
pro konopí pro léčebné použití, dále jen („SAKL“), webové stránky: 
http://www.sakl.cz/home/zakladni-informace. Je tak dostatečně zajištěna administrativa dané 
kompetence a Celní správa České republiky, potažmo Generální ředitelství cel proto 
problematiku pěstování konopí pro léčebné účely ve svojí kompetenci nemá.  
 
Výjimka z licenčního řízení 
Zákaz pěstování konopí pro léčebné použití bez licence se nevztahuje na pěstování odrůd 
rostliny konopí (rod Cannabis) pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro 
zachování genetické rozmanitosti vědeckými a výzkumnými pracovišti zřízenými zákonem 
nebo státem vymezené v povolení k zacházení. Tyto oprávněné subjekty jsou uvedeny ve 



vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 243/2009 Sb. o stanovení seznamu osob s uvedením 
jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a 
přípravky je obsahujícími ve znění vyhlášek č. 28/2013 Sb. a č. 59/2016 Sb.  
 
 

Ohlašovací povinnost 
 
Ohlašovací povinnost 
Podstata ohlašovací povinnosti uvedené v § 29 zákona o návykových látkách, která platí pro 
subjekty zabývající se pěstováním odrůd konopí do 0,3 % obsahu THC (dále jen „technické 
konopí) spočívá v předávání hlášení místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování                  
ve stanovených termínech (do konce května, při sklizni či zneškodnění, a do konce prosince 
příslušného kalendářního roku). Tiskopisy používané pro předávání informací jsou definovány 
vyhláškou č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák 
setý nebo konopí. Ohlašovací povinnost pěstiteli vzniká teprve tehdy, jestliže plocha, na níž je 
technické konopí pěstováno, přesáhne 100 m2. Jinak pěstitel hlásit svůj záměr pěstovat 
technické konopí nemusí.  
 
Ohlašovací povinnost – odpovědný orgán 
Celní správa České republiky, resp. místně příslušný celní úřad eviduje předávaná hlášení. 
Příslušníci celní správy mají na základě § 34 zákona o návykových látkách postavení 
inspektora a jsou oprávněni provádět kontrolu dodržování ohlašovací povinnosti. 
 
 

Závěr 
 
Jak patrno, pěstování konopí pro léčebné účely podléhá zcela samostatnému administrativnímu 
režimu, který je výrazně přísnější, než dotazovaná ohlašovací povinnost. Bez licence totiž 
nesmí pěstitel konopí pro léčebné použití vůbec začít pěstovat, zatímco pří pěstování 
technického konopí stačí splnit lhůty stanovené zákonem o návykových látkách a uvést 
pravdivé údaje. 
 
 


