PETICE ZA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ PACIENTŮM V ČESKÉ REPUBLICE LÉČBU KONOPÍM A
UMOŽŇUJÍCÍ JEJÍ VÝZKUM
(PETICE ZA LÉČEBNÉ KONOPÍ)
My, signatáři této petice, požadujeme zpřístupnění léčby konopím a jeho deriváty pacientům, jež trpí
chorobami, u kterých je konopí považováno za účinnou nebo dokonce nejúčinnější dostupnou léčbu. Jedná se
především o roztroušenou sklerózu, Tourettův syndrom, Huntingtonovu choreu, Parkinsonovu nemoc, anorexii,
zánětlivá onemocnění střev, revmatoidní artritidu, maligní nechutenství (při chemoterapii rakoviny nebo AIDS),
neuropatickou bolest, nevolnost a zvracení, astma, některé typy deprese, obsedantně‐kompulzivní poruchy,
tiky, migrény, ADHD, zelený zákal (snížení nitroočního tlaku), epilepsii a další.1 Žádáme, aby čeští pacienti měli
stejná práva na léčbu, jaká mají pacienti v řadě dalších vyspělých zemí, jako jsou Švýcarsko, Rakousko,
Španělsko, Kanada, USA, Izrael, Nizozemí, Itálie nebo Německo.
Současný stav považujeme za narušení ústavních práv občanů České republiky na ochranu zdraví2 a za porušení
mezinárodních úmluv o zdravotních a sociálních právech, jež Česká republika uznává za závazné.3 Pacienti, kteří
v současné době tuto léčbu potřebují, jsou odkázáni na černý trh se všemi jeho kriminálními riziky a s riziky
postihu nezákonného jednání, jehož jsou nemocní nuceni se dopouštět. Tento stav také významně narušuje
možnosti výzkumu dalšího potenciálu konopí a látek z něj pro léčebné účely. Česká republika tak v tomto vysoce
perspektivním a bouřlivě se rozvíjejícím oboru, u jehož založení v padesátých letech minulého století díky
olomouckému týmu prof. Kabelíka stála, dlouhodobě ztrácí konkurenceschopnost.
Jsme si vědomi toho, že dlouhodobé a pravidelné užívání konopí, jež je zdravými lidmi často rekreačně
zneužíváno, s sebou podle současných výzkumů nese rizika rozvoje vrozené psychózy, jež jinak mohla zůstat
skryta nebo se rozvinout později, zvýšeného rizika kardiovaskulárních onemocnění, relativně mírné (psychické)
závislosti a pravděpodobně též dopadu na reprodukční schopnosti, a že to platí i pro přípravky z konopí
odvozené. Popsaná rizika jsou ale nižší, než je tomu u dnes standardní léčby indikovaných onemocnění. Konopí
ani jeho deriváty navíc nenesou riziko smrtelných předávkování ani vysoké toxicity pro játra a další orgány – na
rozdíl od dnes „standardních léků,“ používaných pro léčbu výše uvedených chorob. Odepírat konopí a jeho
deriváty pacientům pro léčbu s odvoláním na zákaz nelegálních drog tak lze přirovnat k vylévání vaničky i
s dítětem,4 jež nemá logické opodstatnění ani analogii – řada rostlinných a chemických preparátů, jež jsou pro
rekreační užívání zakázány, je pro léčbu v současnosti využívána zcela běžně – např. vysoce návykové opiáty
včetně opiové tinktury5.
My, signatáři této petice, žádáme vládu České republiky o bezodkladné navržení patřičných legislativních změn,
zejména pak o novelizaci zákona č. 167/1998, o návykových látkách, které v souladu s Českou republikou
signovanými mezinárodními úmluvami o kontrole drog6 umožní pěstování netechnického konopí na území České
republiky pro léčebné a výzkumné účely a jeho další zpracovávání. V rámci této změny by měl být rovněž určen
kontrolní orgán, který zajistí dostupnost léčebného konopí a jeho derivátů pro pacienty a pro medicínský
výzkum a znemožní jejich únik na černý trh.
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Čl. 31 Listiny základních práv a svobod (právo na ochranu zdraví).
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Čl. 12 Mezinárodního paktu o hospodářských, kulturních a sociálních právech (právo na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně fyzického a
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Známá v některých lékopisech též jako „laudanum“: jde o alkoholový roztok opia – rostlinné pryskyřice z máku Papaver somniferum.
Obsahuje téměř všechny opiátové alkaloidy v proměnlivém poměru, podobně jako pryskyřice z psychotropního konopí obsahuje několik
desítek konopných látek (kanabinoidů) v poměrech, které se rovněž mohou měnit.
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 MUDr. Martin Votava, Ph.D., vedoucí Farmakologického ústavu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v
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KONTAKT PRO MÉDIA
Ing. Mgr. Vendula Běláčková, tel: 721 818 692, email: belackova@adiktologie.cz
PODEPSÁNÍ PETICE
Sběr petičních podpisů zajišťuje občanské sdružení Konopa o. s. Petici můžete podepsat online na stránce
www.lecebnekonopi.cz. Podepsanou petici můžete zaslat také v papírové podobě na adresu: Konopa o. s.,
Lipenská 29, CZ‐370 01 České Budějovice. Přijímáme petiční archy s libovolným počtem podpisů. Petici můžete
také přijít podepsat, a to na následujících místech:
 Centrum adiktologie (Vendula Běláčková), Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, Ke Karlovu
11, Praha 2; vždy ve středu 10:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00.
 Stacionář Parkinson, Brunelova 961/14, Praha 4 – Libuš; vždy v pondělí 9:00‐16:00.
 Kontaktní místo Konopa, o.s., Riegrova 15, České Budějovice; po – pá 10:00 – 16:00
V případě zájmu stát se oficiálním sběrným místem podpisů petice kontaktujte Ing. Mgr. Vendulu Běláčkovou
(+420 721 818 692, email: belackova@adiktologie.cz), místa po ověření zveřejníme na webu
www.lecebnekonopi.cz a pomocí dalších propagačních kanálů.
Neoficielně může podpisy v okruhu svých známých, přátel a rodinných příslušníků shromažďovat a na adresu
Konopy o.s. zaslat každý, kdo chce aktivně podpořit legislativní změny zpřístupňující konopí pro léčbu a výzkum
v České republice.
Petiční archy lze zaslat buď s jedním (vlastním) podpisem (pak si prosím vytiskněte jen první dvě strany), nebo
s více podpisy (pak tiskněte celý dokument s příslušným počtem „podpisových stran“). Podpisy budou uznány za
platné jen tehdy, budou‐li na této straně (viz níže) nebo na následujících arších.
___________________________________________________________________________________________
Já, níže podepsaný/á, souhlasím s textem „PETICE ZA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ PACIENTŮM
V ČESKÉ REPUBLICE LÉČBU KONOPÍM A UMOŽŇUJÍCÍ JEHO VÝZKUM,“ jejíž znění je volně dostupné na
internetové adrese www.lecebnekonopi.cz. Svým podpisem vyslovuji souhlas se zpracováním osobní údajů,
včetně citlivých, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to
výhradně pro účely a v rozsahu této petiční akce. Na webové stránce s počtem signatářů a jejich seznamem
bude zobrazeno jen jméno, příjmení a povolání.
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Povolání: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rok narození: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kontakt (email a/nebo telefon): ……………………………………………………………………………………………………..
Poznámka7: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum a podpis: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
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Do poznámky můžete uvést, zda se vy nebo vaši blízcí léčí s některou z diagnóz, pro které je možno indikovat konopí či jeho deriváty,
popřípadě jinou důležitou skutečnost.
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