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KONTEXT PROBLÉMU

Současná úprava:

- Generuje nadměrné společenské náklady

v kontextu vymáhání práva

- Omezuje prostor pro snižování negativních

dopadů

- Viktimizuje a stigmatizuje osoby užívající

konopí

- Připravuje státní rozpočet o daňové výnosy



CÍLE NAVRHOVANÉ ÚPRAVY

Veřejné zdraví

- Snížení zdravotních rizik

- Nastavení systému prevence, harm reduction a léčby

- Omezení přístupu u rizikových skupin

Kontrola a vymáhání práva

- Eliminace postihu jinak neproblémového chování

- Snížení počtu vězňů

- Redukce organizovaného zločinu

- Uvolnění kapacit OČTŘ

Ekonomika, trh, rozpočet

- Zvýšení příjmů do státního rozpočtu

- Vytvoření příležitostí pro ekonomické subjekty v ČR

- Podpora podnikání



MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA STÁVAJÍCÍCH MODELŮ

Státy, které dosud různým

způsobem adresovaly problematiku

konopí

• státy USA – komerční

licencované subjekty

• Kanada – komerční licencované

subjekty a státní podniky (někde

i státní monopol)

• Uruguay – státem kontrolovaní

pěstitelé, lékárny a neziskové

organizace (konopné kluby)

• Nizozemí – regulovaný

maloobchodní trh s nelegálními

pěstiteli

• Španělsko – neziskové

organizace (konopné kluby)

Rešerše odborné literatury v následujících

oblastech dopadu legalizace

i. Užívání konopí mezi dospělými

ii. Užívání konopí mezi dospívajícími

iii. Problémové / intenzivní užívání konopí

iv. Způsob užívání konopí (hoření, s

tabákem, vaporizace, požitím, jiné)

v. Zdravotní náklady spojené s konopím

vi. Možnosti harm reduction a léčby

vii. Kvalita konopí a míra THC / CBD

viii.Černý trh / míra participace na

legálním trhu

ix. Trestné činy a přestupky

x. Dopravní nehody

xi. Ceny

xii. Daňový výnos



MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA STÁVAJÍCÍCH MODELŮ
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Economic benefits
importance 40%

Legal market
participation

importance 40 %

Prevalence
importance 40%

Public health
impact importance

40 %

Jednotlivé indikátory

USA Kanada Samopěstitelé Španělsko Holandsko Urugay



POLITICKÉ ZADÁNÍ

Vytvoření rámcového návrhu regulace
psychoaktivního konopí



ZVOLENÉ VARIANTY REGULACE

• Hlavní parametry regulace nakládání s konopím

• Licencovaná výroba + prodej (limit na
nákup)

• Samopěstování pro osobní potřebu
(max. počet rostlin / zelená plocha, 4 
osoby na jeden objekt)

• Sdružování v konopných
společenských klubech (limit 
pěstovaného / vydaného konopí)

• Prevence a snižování rizik

• Provázání s existujícími program pro 
léčbu a snižování rizik

• Vytvoření nových intervencí
• Informační kampaň (HR)
• Požadavky na distributory (školení

personálu, výdej infoletáků apod.)



• Hlavní parametry regulace produkce
• Licencovaní pěstitelé (+ dovoz)
• Vertikální integrace povolena
• “Seed to sale”, zakázané/povolené techniky (+ doporučené postupy), 

analýzy produktu
• Hlavní parametry regulace produktu

• Povinné informace (množství aktivní látky, informace o rizicích apod.)
• Omezení příměsí
• Omezení atraktivity (normované obaly)
• Zákaz reklamy

• Hlavní parametry regulace prodeje
• Regulace provozoven na obecní úrovni (povolení + vyhláška)
• Licencované prodejny (lékárny?)

• konopí, související sortiment, NE alkohol
• Prodej dospělým registrovaným občanům
• Povinnost realizovat harm-reduction

ZVOLENÉ VARIANTY REGULACE



OMEZENÍ DOSTUPNOSTI A 
UŽÍVÁNÍ

- Zákaz provozoven ve školách (a příbuzných zařízeních), 

zdravotnických zařízeních

- Zákaz vstupu mladším 18 let

- Prodej prostřednictvím automatů zakázán / online

prodej podobně jako u tabáku a alkoholu

- Zákaz kouření jako u tabáku



PREVENCE
A SNIŽOVÁNÍ
RIZIK

- Informační kampaň zaměřená

na snižování škod

- Harm reduction v konopných

klubech a provozovnách

- Registr uživatelů jako nástroj

harm reduction

- Posílení léčebných programů



MEZINÁRODNÍ RÁMEC

Mezinárodní úmluvy

- 1961 – nakládání s konopím

- 1988 – trestnost skutků (nedovolené
nakládání)

- (Ne)možné změny rámce

- Maximální možný soulad

- Vědecké / medicínské vs. průmyslové účely

- Možnost nesankcionovat: užívání, nakládání
pro osobní potřebu

EU právo

- Úmluvy: 1961 a části 1988

- Rozhodnutí Rady 2004/757/SVV

- Potenciální finanční sankce

- Nutný soulad s Smlouvou o fungování
Evropské unie (TFEU)

- Články o ochraně veřejných mravů,
veřejného pořádku, veřejné
bezpečnosti a ochrany zdraví (čl. 34-
37)

- Musí existovat definované podmínky (vlastní
potřeba, legální nakládání, nedovolené
nakládání, mezinárodní obchod dle 1961)



DĚKUJI ZA POZORNOST!

NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT NA jana@michailidu.cz

mailto:jana@michailidu.cz
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