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Smě rnicě c . 1/2016 

o nakládání s omamnými látkami 

část první 

 
Úvodní ustanovení 

1. Tato směrnice se vydává v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. 
2. Jejím účelem je popsat postup při nakládání s omamnými a návykovými látkami. 
3. Směrnicí jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci ÚEB, kteří se z titulu svých funkcí a 

pracovních náplní podílejí na procesu nakládání s omamnými látkami. 
4. Návykovou látkou se rozumí rostliny, jejich části a extrakty Cannabis sp., nesplňující definici 

dle vyhlášky 221/2013 Sb. 

část druhá 

Pracovní postup 
 

Článek 1 

Skladování 

1. Materiál obsahující návykové látky je skladován v uzamčených místnostech, jejichž stěny, 
stropy, podlahy, okna a dveře jsou z materiálu znesnadňujícího proniknutí ke skladovaným 
látkám. Tento materiál může být uskladněn i v nepřenosných uzamykatelných schránkách 
z oceli. 

2. Klíče od místností, ve kterých je skladován materiál obsahující návykové látky, jsou 
vydávány pouze určeným osobám a jsou uloženy odděleně od klíčů od ostatních místností 
v objektu.  

3. Skladovaný materiál obsahující návykové látky, jakož i prostory a zařízení používané k jeho 
pěstování jsou chráněny před ztrátou, odcizením a zneužitím, a to nepřetržitou fyzickou 
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ostrahou a vhodnými technickými prostředky. Skladování tohoto materiálu je tedy 
zajištěno tak, aby ke skladovanému materiálu neměly přístup nepovolané osoby.  

 
Článek 2 

Práce 

1. Pracovat s materiálem obsahujícím návykové látky mohou pouze osoby k těmto úkonům 
pověřené a pouze v místnostech k těmto činnostem vyhrazeným. Práce probíhá vždy za 
zamčenými dveřmi. Při práci s tímto materiálem nesmí opouštět místnost manipulace s 
materiálem. V případě nezbytného opuštění místnosti, je osoba povinna místnost 
uzamknout po dobu své nepřítomnosti.  

2. O úkonech prováděných při práci s materiálem obsahujícím návykovou látku je vždy veden 
záznam do Záznamového deníku. Eviduje se především datum, čas, typ a množství 
materiálu, typ manipulace s materiálem, v případě likvidace typ a množství likvidovaného 
materiálu. Každý takový zápis je opatřen podpisem osoby, která manipulaci s materiálem 
prováděla. 

3. Jednotlivé úkony manipulací s materiálem obsahujícím návykovou látku jsou součástí 
příslušných standardních operačních postupů a záznamové dokumentace. 

4. Typy činností s určením místa pro vykonávání těchto činností:  
a. Šlechtění rostlin konopí na nové chemotypy  - Plocha pro šlechtění: Kóje 
skleníku budovy B2 ÚEB, Rozvojová 263, Praha 6.   
b. Vegetativní množení požadovaných klonů konopí metodami 
meristémových kultur (in vitro) -  Příprava kultivačních médií a manipulace s in 
vitro kulturami:: Budova ÚEB, B1, přízemí, Laboratoře explantátových kultur. 
c. Kultivace in vitro kultur v řízených podmínkách (teplota, světlo, délka 
dne):  Budova ÚEB, B1, přízemí, Laboratoře explantátových kultur. 
d. Chemické analýzy vzorků rostlin na obsahy účinných látek: ÚEB, budova 
B2, přízemí 

Článek 3 

Zneškodňování odpadů 

1. Odpad obsahující návykové látky, musí být zneškodněn. Osoba provádějící zneškodnění 
odpadů obsahující návykové látky o tom sepíše zápis. 

2. Zneškodňování odpadu obsahujícího návykové látky lze provádět jedině za přítomnosti 
zástupce krajského úřadu. Osoba provádějící zneškodnění o něm sepíše zápis, který 
podepíše přítomný zástupce krajského úřadu. Při zneškodňování tohoto odpadu se 
postupuje stejně jako při nakládání s nebezpečnými odpady, včetně vedení jejich evidence 
podle zákona upravujícího nakládání s odpady. 



Strana 3 z 3 
Směrnice č. 1/2016, o nakládání s omamnými látkami 

www.ueb.cas.cz • ueb@ueb.cas.cz • telefon: +420 225 106 455 • fax: +420 225 106 456• IČO: 61389030 • DIČ: CZ61389030 

Zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

3. Likvidace tohoto typu odpadu zajišťuje externí smluvní společnost s příslušným povolením 
pro likvidaci takového typu odpadu. 

Článek 4 

Ostatní činnosti 

1. ÚEB neprovádí úkony spojené s přepravou, distribucí, prodejem a dalšími jinými činnostmi 
s materiálem obsahujícího návykovou látku. 
 

část třetí 
 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato směrnice nabývá účinnosti po schválení Radou ÚEB dnem 1. 10. 2016. 

V Praze dne 19. srpna 2016 

 

 

 

 

 RNDr. Martin Vágner, CSc. 

 ředitel 


