Dodatek 64
Používání a regulace marihuany
Předmět hlasování:
Má být přijat dodatek k ústavě státu Colorado týkající se marihuany, který by
v této souvislosti stanovil regulaci marihuany; umožnil osobám ve věku dvaceti jedna let a starším
konzumovat nebo držet omezená množství marihuany; upravil vydávání povolení k činnosti
pěstebních zařízení (pěstíren), výrobních zařízení, zkušebních zařízení a maloobchodních prodejen;
umožnil místním vládám regulovat a zakazovat činnost těchto zařízení; vyžadoval, aby valné
shromáždění uzákonilo spotřební daň, která by byla uvalena na velkoobchodní prodej marihuany;
vyžadoval, aby prvních 40 milionů USD z ročních výnosů této daně bylo připsáno ve prospěch fondu
na podporu investiční výstavby veřejných škol; a vyžadoval, aby valné shromáždění uzákonilo
legislativu upravující pěstování, zpracovávání a prodej technického konopí?
Text opatření:
Obyvatelé státu Colorado se rozhodli uzákonit následující právní úpravu:
Článek XVIII ústavy státu Coloradu se mění VLOŽENÍM NOVÉHO PARAGRAFU, který zní takto:
§ 16. Osobní užívání a regulace marihuany
(1) Účel a zjištění.
(a) V zájmu efektivního využívání zdrojů donucovacích orgánů, v zájmu zvyšování výnosů pro
veřejné účely a v zájmu osobní svobody obyvatelé státu Colorado zjišťují a prohlašují, že
užívání marihuany by mělo být legální pro osoby ve věku dvaceti jedna let a starší a že by
mělo být zdaněno podobným způsobem jako alkohol.
(b) V zájmu zdraví a veřejné bezpečnosti našich občanů obyvatelé státu Colorado dále zjišťují a
prohlašují, že marihuana by měla být regulována podobným způsobem jako alkohol, tedy že:
(I)

Před nákupem marihuany budou muset jednotlivé osoby předložit doklad o svém věku;

(II)

Prodej, distribuce nebo převod marihuany nezletilým a jiným osobám mladším dvaceti
jedna let budou i nadále nelegální;

(III)

Řízení pod vlivem marihuany bude i nadále nelegální;

(IV)

Prodej marihuany budou zajišťovat k tomu oprávnění, daně platící podnikatelé, a nikoliv
osoby dopouštějící se trestného jednání;

(V)

Marihuana prodávaná v tomto státě bude označena a bude podléhat dalším předpisům,
aby bylo zajištěno, že jsou spotřebitelé informováni a chráněni.

(c) V zájmu uzákonění rozumných zásad pro zacházení se všemi odrůdami rostliny konopí
(Cannabis) obyvatelé státu Colorado zjišťují a prohlašují, že technické konopí by mělo být
regulováno odděleně od konopných odrůd s vyššími koncentracemi Tetrahydrocannabinolu
(THC).
(d) Obyvatelé státu Colorado dále zjišťují a prohlašují, že je nezbytné zajistit důslednost a
spravedlnost při uplatňování tohoto paragrafu v rámci celého státu a že proto záležitosti
upravené tímto paragrafem, není-li zde stanoveno jinak, představují záležitosti celostátního
významu.
(2) Definice pojmů. Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, mají pojmy používané v tomto paragrafu
následující význam:
(a) „Zákonem státu Colorado o léčebné marihuaně“ se rozumí článek 43.3 kapitoly 12 revidované
sbírky zákonů státu Colorado.
(b) „Spotřebitelem“ se rozumí osoba ve věku dvaceti jedna let a starší, která nakupuje marihuanu
nebo výrobky z marihuany pro osobní použití osob ve věku dvaceti jedna let a starších, avšak
nikoliv za účelem dalšího prodeje jiným osobám.
(c) „Úřadem“ se rozumí finanční (daňový) úřad nebo jeho právní nástupce.
(d) „Technickým konopím“ se rozumí rostlina rodu konopí (Cannabis) a jakákoliv část této rostliny,
ať již rostoucí, či nikoliv, s koncentrací Tetrahydrocannabinolu, která nepřesahuje tři desetiny
procenta v sušině.
(e) „Lokalitou“ se rozumí okres, obec nebo město a okres.
(f) „Marihuanou“ se rozumí veškeré části rostliny rodu konopí (Cannabis), ať již rostoucí, či
nikoliv, její semena, pryskyřice extrahovaná z jakékoliv části této rostliny a každá sloučenina,
výrobek, sůl, derivát, směs nebo přípravek z této rostliny, jejích semen nebo její pryskyřice,
včetně marihuanového koncentrátu. Termín „marihuana“ nezahrnuje technické konopí a ani
nezahrnuje vlákno vyrobené ze stonků, olej nebo koláč vyrobený ze semen této rostliny,
sterilizovaná semena této rostliny, která nemohou vyklíčit, ani váhu jakékoliv jiné přísady
kombinované s marihuanou za účelem přípravy topicky nebo perorálně podávaných
přípravků, jídla, nápojů nebo jiných výrobků.
(g) „Příslušenstvím marihuany“ se rozumí jakékoliv zařízení (vybavení), výrobky či materiály
jakéhokoliv druhu, které jsou používány – nebo jsou k tomuto používání určeny či navrženy –
při výsadbě, množení, kultivaci, pěstování, sklízení, kompostování, průmyslovém opracování,
mísení, přeměně, výrobě, zpracování, přípravě, testování, analyzování, balení, přebalování,
skladování a vaporizaci marihuany či její ukládání do nádob nebo pro požívání, inhalaci či jiné
zavádění marihuany do lidského těla.

(h) „Pěstírnou marihuany“ se rozumí subjekt, který má povolení k pěstování, přípravě a balení
marihuany a jejímu prodeji maloobchodním prodejnám marihuany, zařízením na výrobu
výrobků z marihuany a jiným pěstírnám marihuany, avšak nikoliv spotřebitelům.
(i) „Marihuanovým zařízením“ se rozumí pěstírna marihuany, zařízení na testování marihuany,
zařízení na výrobu výrobků z marihuany nebo maloobchodní prodejna marihuany.
(j) „Zařízením na výrobu výrobků z marihuany“ se rozumí subjekt, který má povolení k nákupu
marihuany; k výrobě, přípravě a balení výrobků z marihuany; a k prodeji marihuany a výrobků
z marihuany jiným zařízením na výrobu výrobků z marihuany a maloobchodním prodejnám
marihuany, avšak nikoliv spotřebitelům.
(k) „Výrobky z marihuany“ se rozumí výrobky z koncentrované marihuany a výrobky z marihuany,
které jsou složeny z marihuany a dalších přísad a jsou určeny pro použití nebo spotřebu,
včetně, nikoliv však výlučně, jedlých výrobků, mastí a tinktur.
(l) „Zařízením na testování marihuany“ se rozumí subjekt, který má povolení k analyzování a
osvědčování (certifikaci) bezpečnosti a účinnosti marihuany.
(m) „Střediskem léčebné marihuany“ se rozumí subjekt, který má povolení od státního úřadu
k prodeji marihuany a výrobků z marihuany podle § 14 tohoto článku a zákona státu Colorado
o léčebné marihuaně.
(n) „Maloobchodní prodejnou marihuany“ se rozumí subjekt, který má povolení k nákupu
marihuany od pěstíren marihuany a nákupu marihuany a výrobků z marihuany od zařízení na
výrobu výrobků z marihuany a k prodeji marihuany a výrobků z marihuany spotřebitelům.
(o) „Nepřiměřeně nepraktickým“ se rozumí, že opatření nezbytná k zajištění souladu s předpisy
vyžadují tak vysokou investici rizika, peněz, času nebo jiných zdrojů či aktiv, že se rozumně
uvažujícímu podnikateli v praxi nevyplatí provozovat marihuanové zařízení.
(3) Osobní užívání marihuany. Bez ohledu na jakákoliv jiná zákonná ustanovení nejsou následující
druhy jednání protiprávní a nepředstavují přečin podle práva státu Colorado nebo práva jakékoliv
lokality v rámci státu Colorado a ani nepředstavují důvod pro zabavení nebo propadnutí majetku
podle práva státu Colorado, pokud jde o osoby ve věku dvaceti jedna let a starší:
(a) Držení, používání, vystavování, nakupování nebo převoz příslušenství marihuany nebo
marihuany o hmotnosti jedné unce nebo menší.
(b) Držení, pěstování, zpracování nebo převoz ne více než šesti rostlin marihuany, kdy tři z nich
nebo méně jsou zralé, kvetoucí rostliny, a držení marihuany vyprodukované rostlinami
v prostorách, kde byly rostliny pěstovány, za předpokladu, že pěstování probíhá v uzavřeném
a uzamčeném prostoru, není prováděno otevřeně či veřejně a není nabízeno k prodeji.

(c) Bezúplatný převod marihuany o hmotnosti jedné unce nebo menší na osobu ve věku dvaceti
jedna let a starší.
(d) Konzumace marihuany s tím, že nic z toho, co je uvedeno v tomto paragrafu, však nepovoluje
konzumaci prováděnou otevřeně a veřejně nebo způsobem, který ohrožuje ostatní.
(e) Poskytování součinnosti jiné osobě ve věku dvaceti jedna let a starší při jakémkoliv jednání
popsaném v odstavcích (a) až (d) tohoto bodu.
(4) Legální provozování marihuanových zařízení. Bez ohledu na jakákoliv jiná zákonná ustanovení
nejsou následující druhy jednání protiprávní a nepředstavují přečin podle práva státu Colorado a
ani nepředstavují důvod pro zabavení nebo propadnutí majetku podle práva státu Colorado, pokud
jde o osoby ve věku dvaceti jedna let a starší:
(a) Výroba, držení nebo nákup marihuanového příslušenství nebo prodej marihuanového
příslušenství osobě ve věku dvaceti jedna let a starší.
(b) Držení, vystavování nebo převoz marihuany nebo výrobků z marihuany; nákup marihuany
z pěstírny marihuany; nákup marihuany nebo výrobků z marihuany ze zařízení na výrobu
výrobků z marihuany; nebo prodej marihuany nebo výrobků z marihuany spotřebitelům,
jestliže má osoba provádějící činnosti uvedené v tomto odstavci aktuální a platné povolení
k provozu maloobchodní prodejny marihuany nebo jestliže jedná v rámci svého postavení
vlastníka, zaměstnance nebo zástupce maloobchodní prodejny marihuany, která má povolení
k činnosti.
(c) Pěstování, sklízení, zpracovávání, balení, převoz, vystavování nebo držení marihuany;
dodávání nebo převoz marihuany do zařízení na testování marihuany; prodej marihuany
pěstírně marihuany, zařízení na výrobu výrobků z marihuany nebo maloobchodní prodejně
marihuany; nebo nákup marihuany od pěstírny marihuany, jestliže má osoba provádějící
činnosti uvedené v tomto odstavci aktuální a platné povolení k provozu pěstírny marihuany
nebo jestliže jedná v rámci svého postavení vlastníka, zaměstnance nebo zástupce pěstírny
marihuany, která má povolení k činnosti.
(d) Balení, zpracovávání, převoz, výroba, vystavování nebo držení marihuany nebo výrobků z
marihuany; dodávání nebo převoz marihuany nebo výrobků z marihuany do zařízení na
testování marihuany; prodej marihuany nebo výrobků z marihuany maloobchodní prodejně
marihuany nebo zařízení na výrobu výrobků z marihuany; nákup marihuany od pěstírny
marihuany; nebo nákup marihuany nebo výrobků z marihuany od zařízení na výrobu výrobků
z marihuany, jestliže má osoba provádějící činnosti uvedené v tomto odstavci aktuální a
platné povolení k provozu zařízení na výrobu výrobků z marihuany nebo jestliže jedná v rámci
svého postavení vlastníka, zaměstnance nebo zástupce zařízení na výrobu výrobků
z marihuany, které má povolení k činnosti.

(e) Držení, pěstování, zpracovávání, přebalování, skladování, přeprava, vystavování, převod nebo
dodávání marihuany nebo výrobků z marihuany, jestliže má daná osoba aktuální a platné
povolení k provozu zařízení na testování marihuany nebo jestliže jedná v rámci svého
postavení vlastníka, zaměstnance nebo zástupce zařízení na testování marihuany, které má
povolení k činnosti.
(f) Pronájem nebo jiné umožnění užívání nemovitosti vlastněné, obývané nebo ovládané
jakoukoliv osobou, společností nebo jiným subjektem pro jakékoliv legálně prováděné
činnosti v souladu s odstavcem (a) až (e) tohoto bodu.
(5) Regulace marihuany.
(a) Nejpozději do 1. července 2013 úřad vydá předpisy nezbytné pro provedení tohoto paragrafu.
Tyto předpisy nesmí zakazovat provozování marihuanových zařízení, ať již výslovně nebo
prostřednictvím předpisů, které by jejich provozování činily nepřiměřeně nepraktickým. Mezi
tyto předpisy patří:
(I)

Postupy pro vydávání, prodlužování, pozastavování a odebírání povolení k provozování
marihuanového zařízení, přičemž na tyto postupy se vztahují veškeré požadavky článku 4
kapitoly 24 správního řádu státu Colorado nebo jakéhokoliv následného ustanovení;

(II)

Sazebník poplatků za podání žádosti, za udělení povolení a za prodloužení povolení s tím,
že poplatky za podání žádosti však nesmí překročit částku pět tisíc dolarů, přičemž tento
horní limit bude každoročně upravován podle míry inflace, pokud úřad nerozhodne, že
pro plnění jeho povinností podle tohoto paragrafu je třeba poplatek vyšší, a dále s tím, že
subjekt, který má povolení podle zákona státu Colorado o léčebné marihuaně k pěstování
nebo prodeji marihuany nebo k výrobě výrobků z marihuany v době nabytí účinnosti
tohoto paragrafu a který se rozhodne zažádat o samostatné povolení k provozování
marihuanového zařízení, nebude povinen uhradit poplatek převyšující částku pět set
dolarů za podání žádosti o povolení k provozování marihuanového zařízení v souladu
s ustanoveními tohoto paragrafu;

(III)

Kvalifikační předpoklady pro udělení povolení, které přímo a prokazatelně souvisejí
s provozováním marihuanového zařízení;

(IV)

Bezpečnostní požadavky na marihuanová zařízení;

(V)

Požadavky na znemožnění prodeje nebo převodu marihuany a výrobků z marihuany
osobám mladším dvaceti jedna let;

(VI)

Požadavky na značení marihuany a výrobků z marihuany prodávaných nebo
distribuovaných marihuanovým zařízením;

(VII)

Zdravotní a bezpečnostní předpisy a normy pro výrobu výrobků z marihuany a pěstování
marihuany;

(VIII)

Omezení týkající se propagace a vystavování marihuany a výrobků z marihuany; a

(IX)

Občanskoprávní sankce za nedodržování předpisů vydaných podle tohoto paragrafu.

(b) Za účelem zajištění nejbezpečnějšího, nejspolehlivějšího a nejzodpovědnějšího systému pro
výrobu a distribuci marihuany a výrobků z marihuany podle tohoto bodu bude v případě
výběrového řízení na udělení příslušného povolení hlavním hlediskem při rozhodování úřadu
skutečnost, zdali žadatel:
(I)

Má předchozí zkušenosti (praxi) s výrobou nebo distribucí marihuany nebo výrobků
z marihuany podle paragrafu 14 tohoto článku a zákona státu Colorado o léčebné
marihuaně v lokalitě, kde žadatel usiluje o získání povolení k provozu marihuanového
zařízení; a

(II)

Během předchozí praxe podle pododstavce (I) vždy postupoval v souladu s paragrafem 14
tohoto článku ustanoveními zákona státu Colorado o léčebné marihuaně a souvisejícími
předpisy.

(c) Aby byla zajištěna ochrana soukromí jednotlivců, bez ohledu na odstavec (a) úřad nebude
vyžadovat, aby spotřebitel poskytl maloobchodní prodejně marihuany jiné osobní informace,
než je vládou vydaný průkaz totožnosti pro ověření věku spotřebitele, a po maloobchodní
prodejně marihuany nebude požadováno shromažďování a evidování jiných osobních
informací o spotřebitelích než těch, které jsou běžně shromažďovány v rámci finanční
transakce v maloobchodní prodejně alkoholických nápojů.
(d) Valné shromáždění uzákoní spotřební daň, která bude uvalena na marihuanu prodávanou
nebo jinak převáděnou pěstírnou marihuany zařízení na výrobu výrobků z marihuany nebo
maloobchodní prodejně marihuany s tím, že sazba této daně nepřesáhne v období před 1.
lednem 2017 patnáct procent a poté bude její výše stanovena valným shromážděním, a dále
pověří úřad stanovením postupů pro výběr veškerých uvalených daní. Výše uvedené platí za
předpokladu, že prvních 40 milionů dolarů z ročních výnosů této spotřební daně bude
připsáno ve prospěch fondu na podporu investiční výstavby veřejných škol zřízeného podle
článku 43.7 kapitoly 22 revidované sbírky zákonů státu Colorado nebo jakéhokoliv následného
fondu zřízeného pro obdobné účely. Dalším předpokladem je, že tato spotřební daň nebude
uvalena na marihuanu určenou k prodeji ve střediscích léčebné marihuany podle paragrafu
14 tohoto článku a zákona státu Colorado o léčebné marihuaně.
(e) Nejpozději do 1. října 2013 každá lokalita uzákoní nařízení či předpis určující subjekt, který je
v rámci dané lokality zodpovědný za vyřizování předkládaných žádostí o povolení k provozu
marihuanového zařízení na území dané lokality a za vydávání těchto povolení, pokud se
vydávání povolení ze strany lokality stane nezbytným z důvodu skutečnosti, že úřad nevydal
předpisy podle odstavce (a), nebo z toho důvodu, že úřad nevyřídil a nevydal povolení, jak je
požadováno podle odstavce (g).

(f) Lokalita je oprávněna uzákonit nařízení či předpisy – tyto však nesmí být v rozporu s tímto
paragrafem nebo s předpisy či legislativou uzákoněnou podle tohoto paragrafu – které
upravují čas, místo, způsob a počet provozovaných marihuanových zařízení; které stanoví
postupy pro vydávání, pozastavení a odebrání povolení vydaného lokalitou podle odstavce (h)
nebo (i), přičemž na tyto postupy se budou vztahovat veškeré požadavky článku 4 kapitoly 24
správního řádu státu Colorado nebo jakéhokoliv následného ustanovení; které stanoví
sazebník ročních poplatků za provoz, vydání povolení a podání žádosti pro marihuanová
zařízení, přičemž poplatek za podání žádosti bude splatný pouze v případě, že je žádost
předkládána lokalitě podle odstavce (i), a poplatek za vydání povolení bude splatný pouze
v případě, že je povolení vydáváno lokalitou podle odstavce (h) nebo (i); a které stanoví
občanskoprávní sankce za porušení nařízení nebo předpisu upravujícího čas, místo a způsob
fungování marihuanového zařízení, které může v dané lokalitě působit. Lokalita je oprávněna
zakázat provoz pěstíren marihuany, zařízení na výrobu výrobků z marihuany, zařízení na
testování marihuany nebo maloobchodních prodejen marihuany uzákoněním nařízení nebo
prostřednictvím vlastního či převzatého opatření, a to za předpokladu, že jakékoliv vlastní či
převzaté opatření, kterým se zakazuje provoz pěstíren marihuany, zařízení na výrobu výrobků
z marihuany, zařízení na testování marihuany nebo maloobchodních prodejen marihuany, se
musí objevit na hlasovacím lístku ve všeobecných volbách během roku se sudým číslem.
(g) Každá žádost o roční povolení k provozování marihuanového zařízení musí být předložena
úřadu. Úřad je povinen:
(I)

Začít přijímat a vyřizovat žádosti dne 1. října 2013;

(II)

Ihned přeposlat kopii každé žádosti a polovinu poplatku za podání žádosti lokalitě,
kde má žadatel v úmyslu provozovat marihuanové zařízení;

(III)

Vydat roční licenci žadateli mezi čtyřiceti pěti a devadesáti dny po obdržení žádosti,
ledaže by úřad zjistil, že žadatel nesplňuje předpisy uzákoněné podle odstavce (a),
nebo je úřad informován příslušnou lokalitou o tom, že žadatel nesplňuje nařízení a
předpisy vydané podle odstavce (f) a účinné v době podání žádosti, a to za
předpokladu, že pokud lokalita uzákonila číselný limit týkající se počtu marihuanových
zařízení a o povolení usiluje větší počet žadatelů, pak si úřad vyžádá a vezme v úvahu
stanovisko lokality, pokud jde o lokalitou preferované žadatele o licenci; a

(IV)

V případě zamítnutí žádosti písemně informovat žadatele o konkrétním důvodu
tohoto zamítnutí.

(h) Jestliže úřad nevydá žadateli povolení do devadesát dnů od obdržení žádosti podané podle
odstavce (g) a ani v této lhůtě písemně neinformuje žadatele o konkrétním důvodu jejího
zamítnutí, nebo jestliže úřad vydal předpisy podle odstavce (a) a přijal žádosti podle odstavce
(g), avšak do 1. ledna 2014 nevydal žádná povolení, pak je žadatel oprávněn znovu podat svou
žádost přímo lokalitě podle odstavce (e) a lokalita je oprávněna vydat žadateli roční povolení.
Lokalita vydávající povolení žadateli tak musí učinit do devadesáti dnů od obdržení znovu
podané žádosti, ledaže by lokalita zjistila a žadatele informovala o tom, že žadatel nesplňuje
nařízení a předpisy vydané podle odstavce (f) a účinné v době opětovného podání žádosti, a

lokalita je povinna informovat úřad, jestliže bylo roční povolení žadateli vydáno. Pokud je
žádost podána lokalitě podle tohoto odstavce, pak je úřad povinen přeposlat lokalitě na její
žádost poplatek za podání žádosti, který žadatel uhradil úřadu. Povolení vydané lokalitou
podle tohoto odstavce bude mít stejnou platnost a účinnost jako povolení vydané úřadem
podle odstavce (g) a držitel tohoto povolení nebude během doby trvání tohoto povolení
podléhat regulaci a vymáhání předpisů ze strany úřadu. Následná či prodloužená povolení lze
každoročně vydávat podle tohoto odstavce pouze tak, že bude lokalitě opětovně předložena
nová žádost předložená úřadu podle odstavce (g). Nic v tomto odstavci neomezuje opravný
prostředek, který je případně dostupný poškozené straně podle paragrafu 24-4-104
revidované sbírky zákonů státu Colorado, správního řádu státu Colorado nebo jakéhokoliv
následného ustanovení.
(i) Jestliže úřad nevydá předpisy požadované podle odstavce (a), pak bude žadatel po 1. říjnu
2013 oprávněn předložit žádost přímo lokalitě a lokalita je oprávněna vydat žadateli roční
povolení. Lokalita vydávající povolení žadateli tak musí učinit do devadesáti dnů od obdržení
žádosti, ledaže by lokalita zjistila a žadatele informovala o tom, že žadatel nesplňuje nařízení a
předpisy vydané podle odstavce (f) a účinné v době podání žádosti, a lokalita je povinna
informovat úřad, jestliže bylo roční povolení žadateli vydáno. Povolení vydané lokalitou podle
tohoto odstavce bude mít stejnou platnost a účinnost jako povolení vydané úřadem podle
odstavce (g) a držitel tohoto povolení nebude během doby trvání tohoto povolení podléhat
regulaci a vymáhání předpisů ze strany úřadu. Následná či prodloužená povolení lze
každoročně vydávat podle tohoto odstavce, jestliže úřad nevydal předpisy požadované podle
odstavce (a) alespoň devadesát dnů před datem, k němuž by nabylo účinnosti toto následné
či prodloužené povolení, nebo jestliže úřad vydal předpisy podle odstavce (a), avšak nevydal,
alespoň devadesát dnů po vydání těchto předpisů, povolení podle odstavce (g).
(j) Nejpozději do 1. července 2014 valné shromáždění uzákoní legislativu upravující pěstování,
zpracování a prodej technického konopí.
(6) Zaměstnavatelé, řízení, nezletilí a kontrola nad nemovitým majetkem
(a) Nic v tomto paragrafu není zamýšleno tak, že by se po zaměstnavateli vyžadovalo, aby povolil
nebo umožnil užívání, spotřebu, držení, převod, vystavování, přepravu, prodej nebo pěstování
marihuany na pracovišti, nebo že by zasahovalo do práva zaměstnavatelů stanovit předpisy
zakazující užívání marihuany ze strany zaměstnanců.
(b) Nic v tomto paragrafu není zamýšleno tak, že by umožňovalo řízení pod vlivem marihuany
nebo řízení, kdy je schopnost řízení narušena marihuanou, nebo že by nahrazovalo právní
předpisy týkající se řízení pod vlivem marihuany nebo řízení, kdy je schopnost řízení narušena
marihuanou, a ani tento paragraf nebrání státu v možnosti uzákonit a ukládat pokuty za řízení
pod vlivem marihuany nebo za řízení, kdy je schopnost řízení narušena marihuanou.
(c) Nic v tomto paragrafu není zamýšleno tak, že by povolovalo úplatný či bezúplatný převod
marihuany na osobu mladší dvaceti jedna let, nebo že by umožňovalo osobě mladší dvaceti
jedna let nakupovat, držet, používat, přepravovat, pěstovat nebo konzumovat marihuanu.

(d) Nic v tomto paragrafu nezakazuje jakékoliv osobě, zaměstnavateli, škole, nemocnici,
detenčnímu zařízení, společnosti nebo jakémukoliv jinému subjektu, který obývá, vlastní nebo
ovládá (kontroluje) nemovitý majetek, aby zakázal či jinak reguloval držení, konzumaci,
používání, vystavování, převod, distribuci, prodej, přepravu či pěstování marihuany v nebo na
této nemovitosti.
(7) Ustanovení o léčebné marihuaně zůstávají nedotčena. Nic v tomto paragrafu nelze vykládat
tak, že by:
(a) Omezovalo jakékoliv výsady či práva pacienta užívajícího léčebnou marihuanu, primárního
pečovatele nebo subjektu majícího povolení k činnosti, jak je stanoveno v paragrafu 14
tohoto článku a zákona státu Colorado o léčebné marihuaně;
(b) Povolovalo středisku léčebné marihuany distribuovat marihuanu osobě, která není pacientem
léčebné marihuany;
(c) Povolovalo středisku léčebné marihuany, aby nakupovalo marihuanu nebo výrobky
z marihuany způsobem nebo ze zdroje, který není schválen podle zákona státu Colorado o
léčebné marihuaně;
(d) Povolovalo jakémukoliv středisku léčebné marihuany, které má povolení k činnosti podle
paragrafu 14 tohoto článku a zákona státu Colorado o léčebné marihuaně, aby působilo ve
stejných prostorách jako maloobchodní prodejna marihuany; nebo
(e) Zprošťovalo úřad, zdravotnický výbor státu Colorado nebo ministerstvo zdravotnictví a
životního prostředí státu Colorado jejich zákonných a ústavních povinností regulovat léčebnou
marihuanu podle paragrafu 14 tohoto článku a zákona státu Colorado o léčebné marihuaně.
(8) Bezprostřední účinnost, oddělitelnost a rozpory mezi ustanoveními. Veškerá ustanovení
tohoto paragrafu jsou bezprostředně účinná kromě případů zde uvedených, jsou vzájemně
oddělitelná a, není-li v textu uvedeno jinak, nahrazují odlišně znějící ustanovení státních
zákonů, místních vyhlášek, nařízení či předpisů a další odlišně znějící státní a místní
ustanovení.
(9) Datum účinnosti. Není-li v tomto paragrafu stanoveno jinak, veškerá ustanovení tohoto
paragrafu nabývají účinnosti po oficiálním vyhlášení výsledků hlasování o tomto paragrafu ve
formě proklamace guvernéra podle paragrafu 1, odst. 4 článku V.

