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Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
Tomáš Zima (vedoucí této pracovní skupiny) dnes uzavřeli činnost pracovní skupiny, která byla 
sestavena pod záštitou premiéra vlády Petra Nečase a za podpory předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové. Úkolem „Pracovní skupiny za zpřístupnění konopí 
pro léčbu a výzkum v České republice“ bylo zjistit, za jakých podmínek je v ČR možno používat 
psychotropní konopí pro léčebné a výzkumné účely, a navrhnout v tomto směru potřebné 
legislativní změny tak, aby mohl plně využít léčebný potenciál konopí v ČR. 
 
„Pracovní skupina v prvé řadě shromáždila stanoviska jednotlivých odborných lékařských 
společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Odborné společnosti definovaly 
chorobné stavy a diagnózy, kde je možné tuto léčebnou alternativu využívat. Jedná se zejména 
o chronické a neztišitelné bolesti u řady chorobných stavů, nevolnosti a zvracení jako průvodní 
znak některých velmi těžkých nemocí a jejich léčby, třes a poruchy svalového napětí, projevy 
některých kožních onemocnění, a další,“ shrnul výsledky této fáze práce skupiny její předsedající, 
profesor Tomáš Zima.  
 
Hlavním cílem pracovní skupiny pak bylo vypracovat návrh konkrétních legislativních změn, které 
povedou ke zpřístupnění konopí pro pacienty s těmito diagnózami a zároveň zabrání úniku 
léčebného konopí určeného pro nemocné na nelegální trh s konopím jako nezákonnou drogou.  
 
„Pracovní skupina připravila návrh změn v paragrafovém znění a dnes jej předává předsedovi vlády 
České republiky a předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Současně vypracovala 
důvodovou zprávu, ve které vysvětluje, proč jsou tyto změny potřebné a jaká je logika 
předkládaného návrhu. Přijetí legislativního návrhu bude již rozhodnutím a zodpovědností poslanců 
a senátorů,“ uvedl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. 
 
Legislativní změny se týkají zejména zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, a zákona č. 167/1998 
Sb., o návykových látkách. Skupina mj. doporučila zařadit léčebné konopí do přílohy č. I zákona o 
návykových látkách. Tím se umožní, aby bez zvláštního povolení s léčebným konopím mohli 
nakládat jak lékaři a lékárníci, tak i pacienti, kteří takové konopí obdrží. „Současně komise navrhla 
pověřit Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) výkonem pravomocí „Státní agentury pro léčebné 
konopí“. Agentura by zajišťovala kontrolu několika licencovaných pěstitelů léčebného konopí v ČR,“ 
dodává národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.  
 
Součástí předloženého návrhu není možnost, aby si pacienti mohli konopí pro svou léčbu sami 
pěstovat a nekontrolovaně je užívat. Pracovní skupina vedená profesorem Zimou doporučuje 
výhradní distribuci léčebného konopí přes standardní síť lékáren a zdravotnických zařízení. Léčebné 
konopí by podle návrhu pracovní skupiny mělo být hrazeno z prostředků zdravotního pojištění.  
 
Pracovní skupina dále považuje za nezbytné, aby bylo léčebné konopí vydáváno výhradně na 
„elektronický recept s omezením“. Elektronický recept umožňuje zajistit, aby konopí danému 



pacientovi nepředepsal více než jeden lékař a aby v lékárně nebylo vydáno nadměrné množství 
látky. Výhodou takto koncipované preskripce a distribuce léčebného konopí je i to, že e-recept 
může být pacientovi specializovaným lékařem vydáván periodicky na dálku, a zároveň systém 
zůstává dostatečně přehledný a kontrolovatelný. Tím se zabrání nejrůznějším možnostem prolnutí 
legálního trhu s léčebným konopím a nelegálního trhu s konopím jako nezákonnou drogou. E-
recept rovněž umožní v případě potřeby snadnou jednorázovou kontrolu ze strany Policie ČR, zda 
je daná osoba oprávněna držet konopí pro léčebné účely nebo není. E-recept tak bude za přísného 
respektování ochrany osobních dat sloužit také jako účinná pacientova ochrana před problémy se 
zákonem. 
 
Pracovní skupina byla složena z legislativců a dalších odborníků z řad státních orgánů,  parlamentu, 
z vědců a lékařů a zástupců pacientů; reprezentovány byly odborné společnosti České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Ministerstvo zdravotnictví ČR a jeho Inspektorát omamných 
a psychotropních látek, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo spravedlnosti ČR, sekretariát 
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a jeho Národní monitorovací středisko pro drogy a 
drogové závislosti, Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, Národní protidrogová centrála Policie ČR, Legislativní rada vlády ČR, Poslanecká 
sněmovna Parlamentu ČR a Parlamentní Institut. Skupina byla zřízena na konci srpna 2011 a 
dnešním zasedáním její činnost končí.  
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Tuto tiskovou zprávu, složení pracovní skupiny a dříve vydané informace o činnosti „Společné 
pracovní skupiny sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Poslanecké 
sněmovny PČR pro legislativu a související předpisy upravující pěstování, zpracování, distribuci a 
použití netechnického konopí pro léčebné a výzkumné účely“ najdete na stránkách Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky (http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-
politika/media/pracovni-skupina-za-zpristupneni-konopi-pro-lecbu-a-vyzkum-v-ceske-republice-
90091/). 
 


