
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:                                      V. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 
232/2015 Sb.  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem  ministra dne 2. září 2016, s termínem 
dodání stanovisek do 23. září 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

ÚV ČR-KOM  1. V případě látek, které mají legální využití, 
budou opatření, která se pojí se zařazením na 
seznam návykových látek, představovat omezení 
volného pohybu zboží (mj. v důsledku toho, že léčivé 
přípravky obsahující příslušné látky nebudou moci 
být v souladu s § 87 odst. 1 písm. c) zákona o 
léčivech předmětem zásilkového výdeje do ČR), jenž 
lze obecně zavést jen je-li to odůvodněné důvody 
uvedenými v čl. 36 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen „SFEU“) nebo mandatorními 
požadavky ve smyslu judikatury Cassis de Dijon 
(rozsudek Soudního dvora ve věci 120/78). 
S ohledem na výše uvedené požadujeme doplnit 
do odůvodnění hodnocení ve vztahu 
k ustanovením SFEU o volném pohybu zboží. 

 
 Zásadní připomínka 

 

Akceptováno 
upraveno ve smyslu 
připomínky 

2. Informaci o tom, že návrh byl oznámen 
jako technický předpis v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535, je 
vhodné uvést v části odůvodnění návrhu, jež se 
zabývá zhodnocením souladu navrhované právní 
úpravy s právem EU. 

Akceptováno 
upraveno ve smyslu 
připomínky 
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 Zásadní připomínka 

 

3. Vzhledem k tomu, že návrh hodlá stávající 
přílohu č. 4 nařízení č. 463/2013 Sb. (jejíž některé 
položky představují implementaci některých 
rozhodnutí Rady (EU) v oblasti psychotropních látek) 
zcela vyměnit za novou přílohu č. 4, požadujeme, 
aby předkladatel do odůvodnění návrhu doplnil 
hodnocení toho, zda implementace předmětných 
rozhodnutí (viz seznam předpisů EU níže) 
zůstává nedotčena. 

 
 Zásadní připomínka 

 

Akceptováno 
upraveno ve smyslu 
připomínky 

 

4. V odůvodnění návrhu se konstatuje, že 
návrh je slučitelný s právními akty Evropské unie, 
uveden však je pouze jeden akt: Rozhodnutí Rady 
2005/387/JVV. Jak je uvedeno níže v našem 
stanovisku, návrhu se dotýká více předpisů EU. 
Požadujeme dotčenou pasáž v odůvodnění návrhu 
upravit i s přihlédnutím k předchozí připomínce 
ohledně hodnocení, zda zůstává dříve provedená 
implementace nedotčena. Dále není jasné, co se 
skrývá pod formulací, že návrh je „v souladu s jeho 
závěry“ (rozumí se: v souladu se závěry Rozhodnutí 
Rady 2005/387/JVV). Požadujeme tuto pasáž 
vypustit. 

 
 Zásadní připomínka 

 

Akceptováno 
upraveno ve smyslu 
připomínky 

 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhu se dotýká čl. 34 a násl. SFEU. 

Akceptováno 
upraveno ve smyslu 
připomínky 
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S návrhem dále souvisejí následující předpisy EU: 

 Rozhodnutí Rady 1999/615/SVV ze dne 13. 
září 1999, kterým se definuje 4-MTA jako 
nová syntetická droga, která musí být 
podrobena kontrolním opatřením a trestům, 

 Rozhodnutí Rady 2002/188/SVV ze dne 28. 
února 2002 o kontrolních opatřeních a 
trestních sankcích v souvislosti s novou 
syntetickou drogou PMMA, 

 Rozhodnutí Rady 2003/847/SVV ze dne 27. 
listopadu 2003 o kontrolních opatřeních a 
trestních sankcích ve vztahu k novým 
syntetickým drogám 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 a 
TMA-2, 

 Rozhodnutí Rady 2005/387/JVV ze dne 10. 
května 2005 o výměně informací, hodnocení 
rizika a kontrole nových psychoaktivních 
látek, 

 Rozhodnutí Rady 2008/206/JVV ze dne 3. 
března 2008 o vymezení 1-benzylpiperazinu 
(BZP) jako nové psychoaktivní látky, která má 
podléhat kontrolním opatřením a 
trestněprávním ustanovením, 

 Rozhodnutí Rady 2010/759/EU ze dne 2. 
prosince 2010 o podrobení 4-
methylmethkatinonu (mefedronu) kontrolním 
opatřením, 

 Prováděcí rozhodnutí Prováděcí rozhodnutí 
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Rady (EU) 2015/1873 ze dne 8. října 2015 o 
podrobení 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-
dihydrooxazol-2-aminu (4,4′-DMAR) a 1-
cyklohexyl-4-(1,2-difenylethyl)-piperazinu 
(MT-45) kontrolním opatřením, 

 Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/1874 
ze dne 8. října 2015 o podrobení 4-
metamfetaminu kontrolním opatřením, 

 Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/1875 
ze dne 8. října 2015 o podrobení 4-jod-2,5-
dimethoxy-N-(2-
methoxybenzyl)fenethylaminu (25I-NBOMe), 
3,4-dichlor-N-[[1-
(dimethylamino)cyklohexyl]methyl]benzamidu 
(AH-7921), 3,4-methylendioxypyrovaleronu 
(MDPV) a 2-(3-methoxyfenyl)-2-
(ethylamino)cyklohexanonu (methoxetaminu) 
kontrolním opatřením, 

 Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/1876 
ze dne 8. října 2015 o podrobení 5-(2-
aminopropyl)indolu kontrolním opatřením, a 

 Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/1070 ze 
dne 27. června 2016 o podrobení látky 1-fenyl-
2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-
pyrrolidinovalerofenon, α-PVP) kontrolním 
opatřením. 

Navrhovaná právní úprava je podle odůvodnění 
návrhu technickým předpisem ve smyslu směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze 
dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací 
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v oblasti technických předpisů v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. Návrh nařízení vlády má z tohoto 
důvodu podstoupit notifikační proces podle této unijní 
úpravy. 
 

Zásadní připomínka 

 

Závěr: 
 
I přes omezené hodnocení provedené odborem 
kompatibility v důsledku nedostatečně 
zpracovaného odůvodnění se návrh nařízení 
vlády jeví jako s právem EU slučitelný. 
Nedostatky ve formální stránce požadujeme 
napravit. 

 

Akceptováno 
upraveno ve smyslu 
připomínky 

MZE 

1) K úvodní větě 
Doporučujeme upravit úvodní větu podle čl. 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. § 44c odst. 1 zákona č. č. 
167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 
některých dalších zákonů, byl novelizován jen 
zákonem č. 273/2013 Sb.  

Doporučující připomínka 

Akceptováno 
upraveno ve smyslu 
připomínky 

 

2) K bodu 2 (k příloze č. 4) 

Na konci textu novelizačního bodu chybí tečka. 

Doporučující připomínka 

Akceptováno 
upraveno ve smyslu 
připomínky 

 

3) K bodu 5 a 6 (k příloze č. 7) 
S ohledem na posloupnost přílohy doporučujeme tyto 
novelizační body přehodit.  

Doporučující připomínka 

Akceptováno 
upraveno ve smyslu 
připomínky 

MPO 

K úvodní větě nařízení vlády: V navrhované 
úvodní větě je stanoveno, že dané nařízení vlády 
nařizuje vláda podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 
Sb., o návykových látkách                    a o změně 

Akceptováno 
upraveno ve smyslu 
připomínky 
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některých dalších zákonů, přičemž jsou zde dále 
uvedeny všechny následující novely tohoto zákona. 
Vzhledem ke skutečnosti, že § 44c byl novelizován 
pouze jednou (zákonem č. 273/2013 Sb.), 
doporučujeme navrhovanou úvodní větu zrevidovat a 
uvést ji v tomto znění: „Vláda nařizuje podle § 44c 
odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona 
č. 273/2013 Sb.:“. 

Doporučující připomínka 

ÚV - VUV 

Pracovní skupina EWS na základě průběžného 
monitoringu aktuální situace v ČR a EU doporučuje 
doplnit do seznamu následující látky: 
1. AMB-CHMICA 
2. α-PVT 
3. MPA (methylthienylpropamin) 
4. 2C-E 
5. 5-MeO-DALT 
6. Ethylfenidát 
7. Acryloylfentanyl 
8. 5F-MDMB-PINACA 

Jedná se o látky různých chemických skupin, 
v souvislosti s jejichž užitím byly v rámci systému 
včasného varování hlášeny závažné zdravotní dopady 
v podobě fatálních intoxikací či stavů vyžadujících 
hospitalizaci. Podrobné informace o navrhovaných 
látkách uvádí příloha 
připojená k tabulce vypořádání připomínek.   
 

Zásadní připomínka 
. 

Akceptováno 
upraveno ve smyslu 
připomínky 

Unie zaměstnavatelských svazů 

Navrhujeme zařadit do Seznamu - tab.č.7 léčivou látku  
TRAMADOL.  
Odůvodnění: 

A)  Jeho časté zneužívání pro 

Neakceptováno – po 
vysvětlení bylo 
připomínkovým místem od 
připomínky upuštěno. 
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maskování páchání trestní činnosti 
(pachatelé se snaží zbavit trestní 
odpovědnosti výmluvou na požití 
vysoké dávky tohoto léčiva) 

B) Výskyt závislosti, který je klinicky 
významnější, než se v literatuře 
uvádí. 

C) Odůvodněný návrh na zařazení jeho 
metabolitu (M1 - ODT) do tab.č.4. 
Přikládáme přílohou metabolické 
cesty tramadolu. 

Zásadní připomínka 
 

 
 Důvodem pro nezařazení 
léčivé látky Tramadol mezi 
návykové látky je skutečnost, 
že dodatečné zařazení této 
léčivé látky mezi návykové 
látky by vyvolalo potřebu 
projednat toto dodatečné 
zařazení s dotčenými subjekty 
a rozeslání návrhu do nového 
připomínkového řízení na rozdíl 
od syntetických drog, kterých 
se připravovaná novela 
nařízení vlády zejména týká, 
které nemají terapeutické 
použití a jejich zařazení mezi 
návykové látky se tak téměř 
nedotkne legálního zacházení 
s těmito látkami. Pozdržení 
zařazení těchto látek mezi 
návykové látky je však 
nežádoucí zejména s ohledem 
na skutečnost, že je třeba 
urychleně reagovat na prudce 
se rozvíjející trh s novými 
syntetickými drogami.  Bylo 
proto především z časových 
důvodů s připomínkovým 
místem dohodnuto prozatím 
látku Tramadol nezařazovat  do 
posuzované novelizace a 
zařadit ji  až po důkladné 
analýze zneužívání přípravků 
s obsahem této látky a dopadů 
jejího zařazení na seznam 
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návykových látek, až 
po  vyjádření dotčených skupin, 
včetně projednání jejího 
zařazení s Národním 
monitorovacím střediskem pro 
drogy a závislosti.  
 
 

MV 

K úvodní větě: 
 V souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme za zákonné zmocnění, 
podle kterého je nařízení vydáváno, doplnit jen ty 
novely, kterými bylo předmětné zmocňovací 
ustanovení skutečně novelizováno. 

 

Akceptováno 
upraveno ve smyslu 
připomínky 

 

K čl. I bodům 5 a 6: k příloze č. 7: 
 Doporučujeme předmětné novelizační body 
uvést v opačném pořadí s ohledem na posloupnost 
změn v rámci přílohy č. 7. 

Akceptováno 
upraveno ve smyslu 
připomínky 

Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Navrhujeme zařadit do Seznamu - tab. č. 7 léčivou 
látku  TRAMADOL.  
 
Odůvodnění: 

A)  Jeho časté zneužívání pro 

maskování páchání trestní 

činnosti (pachatelé se snaží 

zbavit trestní odpovědnosti 

výmluvou na požití vysoké dávky 

tohoto léčiva) 

B) Výskyt závislosti, který je klinicky 

významnější, než se v literatuře 

Neakceptováno – po 
vysvětlení bylo 
připomínkovým místem od 
připomínky upuštěno. 
(viz. odůvodnění k totožné 
připomínce Unie 
zaměstnavatelských svazů) 
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uvádí. 

C) Odůvodněný návrh na zařazení 
jeho metabolitu (M1 - ODT) do 
tab.č.4. Přikládáme přílohou 
metabolické cesty tramadolu 

Zásadní připomínka 

 

MPSV 

K úvodní větě 
Doporučujeme použít tuto formulaci: 
„Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 
167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 
některých zvláštních zákonů, ve znění zákona č. 
273/2013 Sb.:“. 
Důvodem námi navržené úpravy je skutečnost, že 
výčet dalších 24 zákonů, kterými byl zákon č. 
167/1998 Sb. od jeho vydání novelizován, je 
v dané souvislosti bezpředmětný a je třeba jej 
vypustit, protože zmocňovací ustanovení § 44c 
odst. 1 bylo do zákona o návykových 
látkách  vloženo zákonem č. 273/2013 Sb. (část 
první, Čl. I, bod 118) a od té doby znění § 44c 
odst. 1 nedoznalo změny. 
Doporučující připomínka 

Akceptováno 
upraveno ve smyslu 
připomínky 

 

K obecné části odůvodnění návrhu novely 
V kapitole Zhodnocení souladu navrhované právní 
úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným 
zmocněním k jejímu vydání, se uvádí, že návrh 
novelizace je v souladu se zmocněním uvedeným 
v § 44c odst. 1 a odst. 2 zákona. 
Toto odůvodnění vyvolává určité pochyby, neboť 
ustanovení § 44c odst. 2 zákona není ve své 

Akceptováno 
upraveno ve smyslu 
připomínky  
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podstatě zmocňovacím ustanovením k vydání 
nařízení vlády, protože vládě pouze ukládá 
umístění konkrétních prováděcích úprav do příloh 
nařízení vlády. Ostatně, tvrzení předkladatele 
v odůvodnění je v rozporu s textem úvodní věty 
návrhu nařízení vlády, kde se správně zmiňuje 
jako zmocňovací ustanovení § 44c odst. 1 zákona 
o návykových látkách. Z tohoto důvodu 
doporučujeme slova „ a odst. 2“ z textu vypustit.    

Doporučující připomínka 

   

   

   

V Praze 24. dubna 2017 

Vypracoval: Milan Hlaveš Podpis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha k zásadní připomínce ÚV – VUV 
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Mezinárodní nechráněný název 
(INN)  

v českém jazyce / obecný 
název 

 

Další 
mezinárodní 
nechráněný 
název nebo 

další obecný 
název 

Chemický název podle IUPAC Poznámka 

AMB-CHMICA  Methyl (2S)-2-{[1-(cyclohexylmethyl)indazole-3-carbonyl]amino}-3-
methylbutanoate 

 

α-PVT  2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one  

Methylthienylpropamin  N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine MPA 

2C-E  2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine  

5-MeO-DALT  N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amine  

Etylfenidát  (RS)-ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate  

Acryloylfentanyl  N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide  

5F-MDMB-PINACA  Methyl (S)-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido]-3,3-
dimethylbutanoate 

 

    

    

 
 
AMB-CHMICA  
a) Chemický název: Methyl (2S)-2-{[1-(cyclohexylmethyl)indazole-3-carbonyl]amino}-3-methylbutanoate 
b) Druh: syntetické kanabinoidy 
c) Výskyt hlášen: Slovinsko, ČR, Rumunsko, Turecko, Švédsko, Německo, Francie 
d) Pod kontrolou: N/A 
e) Zdravotní rizika: 1 případ závažné nefatální intoxikace (Německo) 
f) Výskyt v ČR: ANO 
 
α-PVT 
a) Chemický název: 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one 
b) Druh: Arylalkylaminy 
c) Výskyt hlášen: Maďarsko, Finsko, Švédsko, Německo, Chorvatsko, Lucembursko, Francie, Itálie, Švédsko, Španělsko, ČR 
d) Pod kontrolou: Maďarsko, Lotyšsko, Švédsko, Turecko, Čína 
e) Zdravotní rizika: 1 případ úmrtí (Švédsko) 
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f) Výskyt v ČR: ANO 
 
MPA / methylthienylpropamin 
a) Chemický název: N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine 
b) Druh: Arylalkylaminy 
c) Výskyt hlášen: Finsko, Francie, Švédsko, Velká Británie, ČR, Norsko, Dánsko, Slovinsko, Bulharsko, Maďarsko, Německo, Belgie, Polsko, 
Litva, Itálie, Rumunsko, Chorvatsko, Španělsko 
d) Pod kontrolou: Dánsko, Estonsko, Německo, Maďarsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie, Bělorusko, Čína 
e) Zdravotní rizika: 2 případy úmrtí v souvislosti s MPA (Velká Británie) 
f) Výskyt v ČR: ANO 
 
2C-E 
a) Chemický název: 2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine 
b) Druh: Fenetylaminy 
c) Výskyt hlášen: Švédsko, Velká Británie, Finsko, Nizozemsko, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Slovinsko, Irsko, Lotyšsko, Německo, Itálie, 
Norsko, Řecko, Španělsko 
d) Pod kontrolou: Rakousko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Litva, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Turecko, Velká 
Británie, Austrálie, Čína  
e) Zdravotní rizika: 3 úmrtí, 19 závažných intoxikací (USA) 
f) Výskyt v ČR: NE 
 
5-MeO-DALT 
a) Chemický název: N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amine 
b) Druh: Indolalkylaminy 
c) Výskyt hlášen: Finsko, Velká Británie, Německo, Bulharsko, Švédsko, Belgie, Maďarsko, Norsko, Francie, Dánsko, Kypr, Itálie, Rumunsko, 
Chorvatsko 
d) Pod kontrolou: Bulharsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie, 
Čína 
e) Zdravotní rizika: 1 případ úmrtí v souvislosti s 5-MeO-DALT (Skotsko) 
f) Výskyt v ČR: NE 
 
Etylfenidát 
a) Chemický název: (RS)-ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate 
b) Druh: Piperidiny a pyrrolidiny 
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c) Výskyt hlášen: Velká Británie, Švédsko, Finsko, Dánsko, Španělsko, Francie, Maďarsko, Litva, Itálie, Chorvatsko, Slovinsko, Lucembursko, 
Řecko 
d) Pod kontrolou: Dánsko, Estonsko, Německo, Maďarsko, Portugalsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie, Čína 
e) Zdravotní rizika: případy závažných intoxikací (Velká Británie) 
f) Výskyt v ČR: NE 
 
Acryloylfentanyl 
a) Chemický název: N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide 
b) Druh: Opioid 
c) Výskyt hlášen: Švédsko, Dánsko, Slovinsko, Finsko, Estonsko 
d) Pod kontrolou: Kypr, Dánsko, Estonsko, Lucembursko, Švédsko 
e) Zdravotní rizika: 23 úmrtí (Švédsko) 
f) Výskyt v ČR: NE 
 
5F-MDMB-PINACA 
a) Chemický název: Methyl (S)-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido]-3,3-dimethylbutanoate 
b) Druh: syntetický kanabinoid 
c) Výskyt hlášen: Maďarsko, Švédsko, Německo, Rumunsko, Francie, Turecko, Bulharsko, Norsko, Velká Británie, Rumunsko, Řecko, Malta, 
Polsko 
d) Pod kontrolou: Finsko, Maďarsko, Švédsko 
e) Zdravotní rizika: 5 úmrtí a 4 případy závažných intoxikací (Německo) 
f) Výskyt v ČR: NE 
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