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IV 
 

O D Ů V O D N Ě N Í  
 
 
 

I. OBECNÁ ČÁST 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů, 
zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v § 44c odst. 1 a odst. 2 zmocňuje vládu 
k vyhlášení seznamu omamných a psychotropních látek. Toto ustanovení provádí nařízení vlády 
č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb., (dále 
jen „nařízení vlády“). 

Nařízení vlády rozděluje seznam návykových látek na omamné a psychotropní látky 
rozčleněné do 7 skupin podle systematiky členění používané Jednotnou Úmluvou o omamných 
látkách z roku 1961, Úmluvou o psychotropních látkách z roku 1971 a Protokolem o změnách 
Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961. Toto členění se v praxi ukázalo jako 
vyhovující a dokáže spolehlivě zajistit různé režimy kontroly nad těmito látkami při současné 
potřebě dostupnosti léčivých přípravků s obsahem návykových látek. 

Nejpřísnějším opatřením z pohledu zákona jsou podrobeny omamné látky uvedené 
v příloze č. 3 a psychotropní látky uvedené v příloze č. 4  nařízení vlády. Zákon připouští použití 
těchto látek a přípravků s jejich obsahem pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi 
omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení vydaným Ministerstvem 
zdravotnictví. Zákon tak nepřipouští jejich běžné terapeutické použití a osoby, které mají 
v úmyslu s těmito látkami zacházet, musejí mít k těmto činnostem povolení k zacházení a 
dodržovat přísná pravidla vedení písemné evidence a skladování při zacházení s těmito látkami. 
Toto opatření dopadá i na většinu subjektů, které ze zákona nemusejí mít při činnostech s 
ostatními skupinami návykových látek povolení k zacházení, tedy např. i pro poskytovatele 
zdravotních služeb či veterinární lékaře. U této skupiny látek není reálný důvod jejich nabývání 
fyzickými osobami. 

Další skupinou jsou omamné látky uvedené v příloze č. 1 a psychotropní látky uvedené 
v příloze č. 5  nařízení vlády. U této skupiny látek zákon sice připouští jejich terapeutické, 
vědecké, výukové, veterinární nebo i jiné účely použití na základě povolení k zacházení, avšak 
při splnění přísných podmínek vedení písemné evidence a skladování. Některé subjekty, jako 
např. poskytovatelé zdravotních služeb, lékárenské péče či veterinární lékaři, jsou zákonem 
osvobozeny od povinnosti mít povolení k zacházení při činnostech s těmito látkami či přípravky 
s jejich obsahem. Fyzickým osobám mohou být léčivé přípravky s obsahem těchto návykových 
látek vydány pouze na základě receptu s modrým pruhem. 

Poslední skupinou jsou omamné látky uvedené v příloze č. 2 a psychotropní látky 
uvedené v přílohách č. 6 a 7  nařízení vlády. Pro tuto skupinu návykových látek zákon připouští 
u některých subjektů výjimky z nutnosti povolení k zacházení při činnostech s těmito látkami a 
přísných podmínek vedení evidence a skladování. Fyzické osoby mohou přípravky s obsahem 
těchto látek nabývat na základě receptu. 

Změna v přílohách nařízení vlády pak ve svém důsledku vede k režimovým změnám při 
legálním zacházení s dotčenými návykovými látkami, které se dotýkají například povolení k 
zacházení s těmito látkami, vedení evidence, skladování a režimu výdeje těchto návykových 
látek. Vedle legálního zacházení mají změny v přílohách nařízení vlády též dopad do oblasti 
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trestního práva, kdy nelegální zacházení s těmito látkami může být kvalifikováno jako přestupek 
či trestný čin. 

Vzhledem k tomu, že drogový trh nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii 
neustále zaplavují nové syntetické drogy, které jsou syntetizovány s cílem vyhnout se 
chemickým strukturám, jež spadají pod kontrolní režim omamných či psychotropních látek, je 
nezbytné těmto tendencím čelit. Z tohoto důvodu se sešla pracovní skupina Systému včasného 
varování před novými syntetickými drogami – Early warning system (dále jen „EWS“), která 
pracuje při Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti, s cílem vyhodnotit 
současnou situaci v oblasti nových drog v České republice. Pracovní skupina EWS shromažďuje 
a vyhodnocuje data o výrobě, distribuci a užívání nových psychoaktivních látek v České 
republice a zajišťuje rychlou výměnu informací jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. 
Cílem EWS je zprostředkovat co nejrychlejší a nejkvalitnější informace o výskytu a užívání 
nových psychoaktivních látek v České republice a rozvíjet spolupráci v rámci  Evropské unie 
v oblasti drog. Pracovní skupina EWS připravila v období od ledna do dubna 2016 návrh k 
zařazení na seznam návykových látek nařízení vlády, který zahrnuje 52 látek různých 
chemických skupin. Jedná se o AB-CHMINACA, AB-FUBINACA, Acetylfentanyl, ADB-
CHMINACA, ADB-FUBINACA, ADB-PINACA, 2-BMC, 3-BMC, 4- 
-BMC, 2-CA, 3-CA, 4-CA, 2-CMA, 3-CMA, 4-CMA, 2-CMC, 3-CMC, 4-CMC, 
DESCHLORKETAMIN, DESPROPIONYL-2-FLUOR FENTANYL, 2-EMC, 3-EMC, 4-EMC, 
bk-MDEA, 2-FA, 3-FA, 4F-BF, 5F-ADBICA, 5F-AMB, Fentanyl butanamid analog, 2-FMA, 3- 
-FMA, 2-FMC, Furanylfentanyl, (iso)Butyryl-F-fentanyl N-benzyl analog, 2-MA, 3-MA, 
MDMB-CHMICA, MDMB-FUBINACA, 2-MEC, 4-MeO-BF, 5-MeO-AMT, 2-MMA, 3-MMA, 
2-MMC, 2-MTA, 3-MTA, A-3217, ODT, U-47700, W-15, W-18. Tyto nové látky byly 
vytipovány zejména s ohledem na výskyt v České republice a v sousedních zemích, zdravotní 
rizika spojená s užíváním těchto látek, strukturní podobnost s již zařazenými látkami, 
pravděpodobnost rozšíření těchto nových látek v České republice a dopadů opatření na legální 
zacházení s látkami. Vedle primárního cíle, kterým je zejména ochrana zdraví obyvatel České 
republiky před nežádoucími účinky nových drog a zabránění masivnímu rozšíření těchto nových 
látek na nelegálním trhu, přináší toto opatření také sekundární efekt. Tím je fakt, že Česká 
republika nebude legální vstupní branou těchto látek na společný evropský trh. Většina 
uvedených látek je totiž cíleně dovážena do Evropské unie přes zemi, kde nejsou zavedena 
opatření nad těmito látkami a následně převážena do zemí, kde sice jsou nad danou látkou 
zavedena kontrolní opatření, ale vzhledem k absenci kontroly na hranicích a volnému pohybu 
osob a zboží nelze tomuto problému prakticky efektivně zabránit.  

 
Vedle nových syntetických drog doporučila pracovní skupina EWS na základě podnětu 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv na svém jednání také zařazení látky lisdexamfetamin mezi 
návykové látky a přeřazení látky fentermin do přílohy č. 5  nařízení vlády, jako alternativu řešení 
zneužívání léčivého přípravku Adipex retard určeného primárně k podpůrné léčbě při dietě u  
pacientů s obezitou, u kterých samotná redukční dieta nestačí ke snížení tělesné hmotnosti. Tento 
léčivý přípravek je však hojně zneužíván v neadekvátních případech. Na internetu jsou 
zaznamenávány případy nelegálního prodeje tohoto léčivého přípravku nebo prodeje receptů na 
uvedený léčivý přípravek. Vedle těchto případů je signalizován též zvýšený neadekvátní výdej 
zmíněného léčivého přípravku na recept v příhraničních oblastech do zahraničí. Vzhledem 
k tomu, že účinnou látkou Adipexu retard je návyková látka fentermin, hrozí nebezpečí nárůstu 
závislých osob na tomto léčivém přípravku. Nařízení vlády však nabízí prostor ke zpřísnění 
podmínek výdeje Adipexu retard přesunutím fenterminu do přílohy č. 5 nařízení vlády. 

 
V neposlední řadě je impulsem pro novelizaci nařízení vlády také doporučení generální 

ředitelky Světové zdravotnické organizace (dále jen „WHO“) zaslané generálnímu tajemníkovi 
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OSN na doplnění seznamů omamných látek a psychotropních látek v souladu s Jednotnou 
úmluvou OSN o omamných látkách z roku 1961 a Úmluvou OSN o psychotropních látkách 
z roku 1971. Návrh na doplnění seznamů byl přijat během 59. zasedání Mezinárodní komise 
OSN pro omamné látky (dále jen „CND“). Většina látek, které byly doplněny na mezinárodní 
seznam kontrolovaných látek, již je v České republice legislativně ošetřena. Z rozhodnutí CND 
tak pro Českou republiku vyplývá povinnost zařazení látek fenazepamu a acetylfentanylu 
(acetylfentanyl navrhovala zařadit též pracovní skupina EWS). 

 
 
Většina zařazovaných látek, s výjimkou lisdexamfetaminu, fenterminu a fenazepamu, 

jsou chemické speciality, které nemají průmyslové ani terapeutické využití. V současné chvíli je 
známé pouze jejich zneužití jako nelegálních drog. U většiny výše uvedených látek nacházíme 
strukturní podobnost s psychotropními látkami uvedenými v příloze č. 4 k nařízení vlády. Jedná 
se tak o analogy těchto látek.  
 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se proto navrhuje zařazení 51 nových 
syntetických látek, které nemají terapeutické využití, do přílohy č. 4  nařízení vlády. Další 
syntetická látka acetylfentanyl se navrhuje zařadit do přílohy č. 3  nařízení vlády v souladu s  
rozhodnutím 59/1 CND. Využití látek, které se navrhují zařadit do přílohy č. 3 k nařízení vlády a 
přílohy č. 4  nařízení vlády, tak bude možné pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi 
omezeným terapeutickým účelům. Toto opatření se jeví jako logické a  systémové nejen 
z pohledu legálního zacházení s těmito látkami, ale též z pohledu trestního práva. 

Látky lisdexamfetamin a  fentermin se navrhují s ohledem na jejich legální použití 
zařadit, respektive v případě fenterminu přeřadit, do přílohy č. 5  nařízení vlády. Tímto 
opatřením bude zajištěno optimální vyvážení dostupnosti těchto látek při současné minimalizaci 
rizika jejich zneužití. 

Látka fenazepam se na základě rozhodnutí 59/7 CND navrhuje zařadit do přílohy č.  7 
 nařízení vlády. 

 
Tabulka uvádí přehled nově zařazovaných látek a přeřazené látky fentermin s uvedením 

chemické skupiny a návrhem cílové přílohy nařízení vlády. 
 

Tabulka – Přehled nově zařazovaných látek a přeřazené látky fentermin s uvedením skupiny a 
cílové přílohy 

Číslo Název Skupina Příloha č. 
1 AB-CHMINACA Syntetický kanabinoid 4 

2 AB-FUBINACA Syntetický kanabinoid 4 

3 Acetylfentanyl Syntetický opioid 3 

4 ADB-CHMINACA Syntetický kanabinoid 4 

5 ADB-FUBINACA Syntetický kanabinoid 4 

6 ADB-PINACA Syntetický kanabinoid 4 

7 2-BMC Syntetický katinon 4 

8 3-BMC Syntetický katinon 4 

9 4-BMC Syntetický katinon 4 
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Číslo Název Skupina Příloha č. 
10 2-CA Fenetylaminy 4 

11 3-CA Fenetylaminy 4 

12 4-CA Fenetylaminy 4 

13 2-CMA Fenetylaminy 4 

14 3-CMA Fenetylaminy 4 

15 4-CMA Fenetylaminy 4 

16 2-CMC Syntetický katinon 4 

17 3-CMC Syntetický katinon 4 

18 4-CMC Syntetický katinon 4 

19 Deschlorketamin Arylcyklohexylaminy 4 

20 Despropionyl-2-fluor fentanyl Syntetický opioid 4 

21 2-EMC Syntetický katinon 4 

22 3-EMC Syntetický katinon 4 

23 4-EMC Syntetický katinon 4 

24 bk-MDEA Syntetický katinon 4 

25 2-FA Fenetylaminy 4 

26 3-FA Fenetylaminy 4 

27 4F-BF Syntetický opioid 4 

28 5F-ADBICA Syntetický kanabinoid 4 

29 5F-AMB Syntetický kanabinoid 4 

30 Fenazepam Benzodiazepim 7 

31 Fentanyl butanamid analog Syntetický opioid 4 

32 Fentermin Fenetylaminy 5 

33 2-FMA Fenetylaminy 4 

34 3-FMA Fenetylaminy 4 

35 2-FMC Syntetický katinon 4 

36 Furanylfentanyl Syntetický opioid 4 

37 (iso)Butyryl-F-fentanyl N-benzyl analog Syntetický opioid 4 

38 Lisdexamfetamin Fenetylaminy 5 

39 2-MA Fenetylaminy 4 

40 3-MA Fenetylaminy 4 

41 MDMB-CHMICA Syntetický kanabinoid 4 
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Číslo Název Skupina Příloha č. 
42 MDMB-FUBINACA Syntetický kanabinoid 4 

43 2-MEC Syntetický katinon 4 

44 4-MeO-BF Syntetický opioid 4 

45 5-MeO-AMT Syntetický triptamin 4 

46 2-MMA Fenetylaminy 4 

47 3-MMA Fenetylaminy 4 

48 2-MMC Syntetický katinon 4 

49 2-MTA Fenetylaminy 4 

50 3-MTA Fenetylaminy 4 

51 Ocfentanil (A-3217) Syntetický opioid 4 

52 ODT Syntetický opioid 4 

53 U-47700 Syntetický opioid 4 

54 W-15 Syntetický opioid 4 

55 W-18 Syntetický opioid 4 

 
Neřešení stávající situace a nepřijetí potřebných legislativních změn by mohlo vést ke  

stavu, kdy by orgány činné v trestním řízení nemohly legálně reagovat a postihovat obchod s  
novými syntetickými drogami, což by ve svém konečném důsledku mohlo vést k ohrožení zdraví 
občanů. 

Zvláště alarmující jsou případy dovozu polohových izomerů již kontrolovaných látek, 
kdy orgány Celní správy České republiky nemohou efektivně zabránit dovozu těchto nových 
potenciálně nebezpečných látek. Jedinou v současné době schůdnou cestou je tedy neustálé 
doplňování seznamu návykových látek tak, aby reagoval na aktuální situaci. Vedle těchto cílů je 
novelizace nařízení vedena též snahou, aby nedošlo k masivnímu rozšíření některé nové 
syntetické drogy, jejímu etablování na drogovou scénu a vzniku epidemie jejího zneužívání, tak 
jak ji známe ze zneužívání metamfetaminu v České republice. Jedině včasnou reakcí lze této 
situaci předcházet. Současně je též třeba připomenout, že Česká republika je vázána 
mezinárodními úmluvami a rozhodnutí 59. CND musí promítnout do své národní legislativní 
úpravy.  

 
Dopisem předsedy Legislativní rady vlády č.j. 12745/2016-OHR ze dne 1. července 2016 

bylo rozhodnuto v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády o udělení výjimky 
z vypracování hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o technický předpis, byl návrh nařízení vlády 

oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 
2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti. 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 
Návrh novelizace nařízení vlády je zcela v souladu se zákonem stejně jako se zmocněním 

uvedeným v § 44c odst. 1 a odst. 2 zákona, k jehož provedení se navrhuje. 
 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie a 
mezinárodními úmluvami 
 

Návrh novelizace nařízení vlády je slučitelný s právními akty Evropské unie, kterým je 
pro tuto oblast „Rozhodnutí Rady 2005/387/JVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, 
hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek“ a v souladu s jeho závěry a po 
projednání ve Skupině včasného varování před novými syntetickými drogami – Early warning 
system, která pracuje při Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislost, byly 
seznamy návykových a psychotropních látek uvedené ve stávajícím nařízení vlády doplněny 
o nové látky. Návrh není s právem EU v rozporu. 
 

Návrh novelizace nařízení vlády je slučitelný s mezinárodními úmluvami, kterými 
jsou: 

• Jednotná úmluva OSN o omamných látkách z roku 1961 
• Úmluva OSN o psychotropních látkách z roku 1971 

 
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 
prostředí 

 
Návrh novelizace nařízení vlády s ohledem na úzké využití zařazovaných látek 

nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a na ostatní veřejné rozpočty. 
U nových látek, zařazených na podnět Národního monitorovacího střediska pro drogy a 

závislosti, se jedná o chemické speciality, které nemají žádné terapeutické uplatnění a není ani 
známo jejich použití v ostatních oblastech chemického průmyslu České republiky. Případné 
zacházení s těmito látkami pro velmi omezené vědecké použití bude znamenat administrativní 
zátěž pouze v podobě nutnosti evidence těchto látek, obdržení povolení k zacházení, a případně 
povolení k vývozu či dovozu a s tím spojenou agendou ohlašovací povinností. 

Obdobná situace nastává i u dvou zařazovaných resp. přeřazovaných látek, u kterých 
dojde vlivem změny režimu zacházení především k nutnosti změny vedení evidence a způsobu 
výdeje léčivých přípravků s jejich obsahem. 

 
Předkládaný návrh novelizace nařízení vlády s ohledem na svůj charakter nemá žádné 

negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady na specifické skupiny obyvatel. 
 
Předkládaný návrh novelizace nařízení vlády nemá žádné negativní dopady na životní 

prostředí. 
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Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu mužů a žen 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení porušující zákaz diskriminace.  

 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 

Navrhovaná právní úprava se nedotýká zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. 
 
 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I 
K bodu 1 
 

Látka Acetylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí 59/1 CND a patří do skupiny syntetických opioidů. Výskyt látky byl dosud 
hlášen v 7 evropských zemích (Finsko, Francie, Německo, Norsko, Polsko, Švédsko a Velká 
Británie). Látka je kontrolovaná v 11 evropských státech (Estonsko, Finsko, Irsko, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Švédsko a Velká Británie). Dosud bylo v Evropě hlášeno 
32 úmrtí. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
K bodu 2 
 

Látka AB-CHMINACA se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku 
na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů. 
Výskyt látky byl dosud hlášen v 18 evropských státech (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, 
Francie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, 
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko). Látka je kontrolovaná v 6 evropských 
státech (Německo, Švýcarsko, Estonsko, Maďarsko, Švédsko, Turecko). Pokud jde o zdravotní 
rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice výskyt této látky nebyl 
hlášen. 
 
 Látka AB-FUBINACA se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku 
na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů. 
Výskyt látky byl dosud hlášen v 18 evropských státech (Belgie, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, 
Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 
Slovinsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie). Látka je kontrolovaná v 9 evropských státech 
(Belgie, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Švédsko, Turecko). 
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Byla zaznamenána úmrtí v Německu a Velké Británii. V České republice výskyt této látky nebyl 
hlášen. 
 
 Látka ADB-CHMINACA se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku 
na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů. 
Výskyt látky byl dosud hlášen v 10 evropských státech (Belgie, Finsko, Francie, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Německo, Rumunsko, Řecko a Švédsko). Látka je kontrolovaná v 4 evropských 
státech (Estonsko, Finsko, Maďarsko a Švédsko). Byla zaznamenána 3 úmrtí v Maďarsku a 
Německu, vážné intoxikace v Německu, Japonsku a USA. V České republice výskyt této látky 
nebyl hlášen. 
 
 Látka ADB-FUBINACA se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku 
na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů. 
Výskyt látky byl dosud hlášen v 6 evropských státech (Maďarsko, Německo, Rumunsko, 
Slovensko, Švédsko a Turecko). Látka je kontrolovaná v 4 evropských státech (Dánsko, 
Estonsko, Maďarsko a Švédsko). Bylo zaznamenáno 15 vážných intoxikací v Maďarsku. V 
České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka ADB-PINACA se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů. Výskyt 
látky byl dosud hlášen ve 4 evropských státech (Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko a Velká 
Británie). Látka je kontrolovaná v 5 evropských státech (Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, 
Švédsko a Turecko). Byly zaznamenány závažné intoxikace v USA.  
V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látky 2-BMC, 3-BMC a 4-BMC se zařazují do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS. Ve všech případech jde o téměř identické 
chemické struktury ze skupiny syntetických katinonů, které se od sebe liší pouze rozdílným 
umístěním brómu na fenylu. Výskyt 4-BMC byl hlášen v 10 evropských zemích (ČR, Finsko, 
Francie, Chorvatsko, Irsko, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Norsko a Švédsko). Tato látka je 
kontrolovaná v 10 evropských státech (Finsko, Francie, Irsko, Litva, Maďarsko, Portugalsko, 
Slovinsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa 
žádná varování či informace. Podrobnější údaje k varováním či informacím o riziku u látek 2-
BMC a 3-BMC nejsou známy. V České republice byl hlášen výskyt analogu 4-BMC. 
 

Látky 2-CA, 3-CA a 4-CA se zařazují do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS. Ve všech případech jde o téměř identické 
chemické struktury ze skupiny fenethylaminů, které se od sebe liší pouze rozdílným umístěním 
chlóru na fenylu. Výskyt 4-CA byl hlášen v 6 evropských zemích (Belgie, Dánsko, Litva, 
Maďarsko, Německo a Velká Británie,). Tato látka je kontrolovaná ve 3 evropských státech 
(Dánsko, Maďarsko a Turecko). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či 
informace. Podrobnější údaje k varováním či informacím o riziku u látek 2-CA a 3-CA nejsou 
známy. V České republice byl hlášen výskyt analogu 4-CA. 
 

Látky 2-CMA, 3-CMA a 4-CMA se zařazují do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS. Ve všech případech jde o téměř identické 
chemické struktury ze skupiny fenethylaminů, které se od sebe liší pouze rozdílným umístěním 
chlóru na fenylu. Výskyt 4-CMA byl hlášen ve 4 evropských zemích (Belgie, Bulharsko, 
Rakousko, Rumunsko). Tato látka v Evropě není kontrolována. 4-CMA byla identifikována v 
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tabletách Extáze. Podrobnější údaje k varováním či informacím o riziku u látek 2-CMA a 3-
CMA nejsou známy. V České republice výskyt těchto látek nebyl hlášen. 
 

Látky 2-CMC, 3-CMC a 4-CMC se zařazují do přílohy č. 4  nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS. Ve všech případech jde o téměř identické 
chemické struktury ze skupiny syntetických katinonů, které se od sebe liší pouze rozdílným 
umístěním chlóru na fenylu. Výskyt 2-CMA v Evropě nebyl hlášen. Výskyt 3-CMC byl hlášen v 
9 evropských zemích (ČR, Estonsko, Francie, Maďarsko, Norsko, Rumunsko, Slovensko, 
Slovinsko a Švédsko). Tato látka je kontrolována ve 3 evropských zemích (Finsko, Maďarsko a 
Švédsko). Výskyt 4-CMC byl hlášen v 12 evropských zemích (Belgie, ČR, Finsko, Chorvatsko, 
Irsko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko). Tato látka 
je kontrolována v 5 evropských zemích (Finsko, Chorvatsko, Maďarsko, Švédsko, Turecko). 
Podrobnější údaje k varováním či informacím o riziku u látek 2-CMA, 3-CMA a 4-CMA nejsou 
známy. V České republice byl hlášen výskyt u látek 3-CMC a 4-CMC. 
 
 Látka Deschlorketamin se zařazuje do přílohy č. 4  nařízení vlády v abecedním pořádku 
na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny arylcyklohexylaminů. Výskyt 
látky byl dosud hlášen v 5 evropských státech (Finsko, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká 
Británie). Látka je kontrolovaná ve 3 evropských státech (Finsko, Lotyšsko a Velká Británie). 
Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice 
výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka Despropionyl-2-fluor fentanyl se zařazuje do přílohy č. 4  nařízení vlády v  
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny 
syntetických opioidů. Výskyt látky byl dosud hlášen ve 2 evropských státech (Francie a  
Německo). Látka v Evropě není kontrolována. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná 
varování či informace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látky 2-EMC, 3-EMC a 4-EMC se zařazují do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS. Ve všech případech jde o téměř identické 
chemické struktury ze skupiny syntetických katinonů, které se od sebe liší pouze rozdílným 
umístěním ethylové skupiny na fenylu. Výskyt 2-EMC a 3-EMC v Evropě nebyl hlášen. Výskyt 
4-EMC byl hlášen v 7 evropských zemích (Belgie, Finsko, Francie, Maďarsko, Německo, 
Švédsko a Velká Británie). Tato látka je v Evropě kontrolována ve 13 zemích (Belgie, Finsko, 
Francie, Irsko, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Turecko a 
 Velká Británie). Podrobnější údaje k varováním či informacím o riziku u látek 2-EMC, 3-EMC 
a 4-EMC nejsou známy. V České republice výskyt těchto látek nebyl hlášen. 
 
 Látka bk-MDEA se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických katinonů. Výskyt 
látky byl dosud hlášen v 15 evropských státech (Bulharsko, ČR, Finsko, Francie, Litva, 
Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, 
Švédsko, Velká Británie). Látka je kontrolovaná ve 12 evropských státech (Finsko, Francie, 
Chorvatsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Slovensko, Švédsko, Turecko, Velká 
Británie). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České 
republice byl výskyt této látky hlášen. 
 

Látky 2-FA a 3-FA se zařazují do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS. V obou případech jde o téměř identické chemické 
struktury ze skupiny fenethylaminů, které se od sebe liší pouze rozdílným umístěním fluoru na 
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fenylu. Výskyt 2-FA byl hlášen ve 3 evropských zemích (Belgie, Slovinsko a Švédsko). Tato 
látka je v Evropě kontrolována v 10 zemích (Belgie, Dánsko, Finsko, Litva, Maďarsko, Norsko, 
Polsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie). Výskyt 3-FA byl hlášen ve 4 evropských zemích 
(Belgie, Maďarsko, Norsko a Švédsko). Tato látka je v Evropě kontrolována v 10 zemích 
(Belgie, Dánsko, Finsko, Litva, Maďarsko, Norsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Velká 
Británie). Podrobnější údaje k varováním či informacím o riziku u látek 2-FA a 3-FA nejsou 
známy. V České republice výskyt těchto látek nebyl hlášen. 
 
 Látka 4F-BF se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 
rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických opioidů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen ve 3 evropských státech (Polsko, Slovinsko a Švédsko). Látka je kontrolovaná ve 2 
evropských státech (Kypr a Švédsko). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná 
varování či informace. V České republice nebyl výskyt této látky hlášen. 
 
 Látka 5F-ADBICA se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů. Výskyt 
látky byl dosud hlášen v Německu. Z evropských zemí je látka kontrolovaná v Turecku. V USA 
byly hlášeny závažné intoxikace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen.  
 
 Látka 5F-AMB se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů. Výskyt 
látky byl dosud hlášen v 11 evropských státech (Belgie, ČR, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, 
Německo, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Švédsko a Velká Británie). 
Z evropských zemí je látka kontrolovaná ve 4 zemích (Maďarsko, Chorvatsko, Švédsko a 
Turecko). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České 
republice byl potvrzen výskyt této látky.  
 
 Látka Fentanyl butanamid analog se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických opioidů. 
Výskyt látky byl dosud hlášen ve 3 evropských státech (Finsko, Polsko a Švédsko). O kontrole 
látky v Evropě nejsou informace. Pokud jde o zdravotní rizika, byl hlášen ve Švédsku jeden 
případ závažné intoxikace. V České republice nebyl výskyt této látky hlášen. 
 
 Látky 2-FMA a 3-FMA se zařazují do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku 
na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS. V obou případech jde o téměř identické chemické 
struktury ze skupiny fenethylaminů, které se od sebe liší pouze rozdílným umístěním fluoru na 
fenylu. Výskyt látky 2-FMA byl dosud hlášen v 7 evropských státech (ČR, Dánsko, Finsko, 
Francie, Lucembursko, Německo a Norsko). Z evropských zemí je látka kontrolovaná v 7 
zemích (Dánsko, Litva, Maďarsko, Německo, Slovinsko, Švédsko a Turecko). Pokud jde o 
zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice byl potvrzen 
výskyt této látky. 
Výskyt látky 3-FMA byl dosud hlášen v 5 evropských státech (Belgie, Finsko, Francie, Litva a 
Německo). Z evropských zemí je látka kontrolovaná v 8 zemích (Finsko, Litva, Maďarsko, 
Německo, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko a Turecko). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou 
známa žádná varování či informace. V České republice nebyl výskyt této látky hlášen. 
 
 Látka 2-FMC se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 
rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických katinonů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen ve 2 evropských státech (Francie a Maďarsko). Látka je kontrolovaná ve 3 
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evropských státech (Finsko, Maďarsko a Turecko). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa 
žádná varování či informace. V České republice nebyl výskyt této látky hlášen. 
 
 Látka Furanylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických opioidů. Výskyt látky 
byl dosud hlášen ve 3 evropských státech (Finsko, Slovinsko a Švédsko). Látka je kontrolovaná 
ve Švédsku. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České 
republice nebyl výskyt této látky hlášen. 
 
 Látka (iso)Butyryl-F-fentanyl N-benzyl analog se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády 
v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny 
syntetických opioidů. Výskyt látky byl dosud hlášen ve Finsku. Látka v Evropě není 
kontrolovaná. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České 
republice nebyl výskyt této látky hlášen. 
 
 Látky 2-MA a 3-MA se zařazují do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS. V obou případech jde o téměř identické chemické 
struktury ze skupiny fenethylaminů, které se od sebe liší pouze rozdílným umístěním methylu na 
fenylu. Výskyt obou látek v Evropě nebyl hlášen, ani nejsou kontrolovány. Pokud jde o 
 zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice nebyl potvrzen 
výskyt těchto látek 
 
 Látka MDMB-CHMICA se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku 
na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů. 
Výskyt látky byl dosud hlášen v 18 evropských státech (Dánsko, Francie, Chorvatsko, Kypr, 
Litva, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie). Látka je kontrolovaná v 4 
evropských státech (Dánsko, Estonsko, Maďarsko a Švédsko). Byla hlášena úmrtí v Německu, 
Maďarsku, Norsku a Švédsku. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka MDMB-FUBINACA se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických 
kanabinoidů. Výskyt látky byl dosud hlášen v ČR, Maďarsku a Francii. Látka je kontrolovaná v  
4 evropských státech (Bělorusko, Estonsko, Maďarsko a Švédsko). Byla hlášena úmrtí v 
 Německu, Maďarsku, Norsku a Švédsku, výskyt hlášen i v ČR a Francii. V Rusku bylo hlášeno 
6 úmrtí a více než 100 vážných intoxikací. 
 
 Látka 2-MEC se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 
rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických katinonů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen ve Švédsku a je zde i pod kontrolou. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa 
žádná varování či informace. V České republice výskyt této látky nebyl potvrzen. 
 
 Látka 4-MeO-BF se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických opioidů. Výskyt látky 
byl dosud hlášen ve Švédsku a Slovinsku. Ve Švédsku je i pod kontrolou. Pokud jde o zdravotní 
rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice výskyt této látky nebyl 
potvrzen. 
 
 Látka 5-MeO-AMT se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických opioidů. Výskyt látky 
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byl dosud hlášen v 6 evropských zemích (ČR, Finsko, Maďarsko, Německo, Švédsko a Velká 
Británie). Látka je kontrolovaná v 7 evropských státech (Finsko, Litva, Maďarsko, Portugalsko, 
Řecko, Švédsko a Turecko). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či 
informace. V České republice byl potvrzen výskyt této látky. 
 
 Látky 2-MMA a 3-MMA se zařazují do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku 
na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS. V obou případech jde o téměř identické chemické 
struktury ze skupiny fenethylaminů, které se od sebe liší pouze rozdílným umístěním methylu na 
fenylu. Výskyt obou látek v Evropě nebyl hlášen, ani nejsou kontrolovány. Pokud jde o  
zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice nebyl potvrzen 
výskyt těchto látek 
 
 Látka 2-MMC se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 
rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických katinonů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen ve 4 evropských zemích (Francie, Německo, Španělsko a Švédsko). Látka je 
kontrolovaná ve 3 evropských zemích (Finsko, Švédsko a Turecko). Pokud jde o zdravotní 
rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice výskyt této látky nebyl 
potvrzen. 
 
 Látky 2-MTA a 3-MTA se zařazují do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku 
na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS. V obou případech jde o téměř identické chemické 
struktury ze skupiny fenethylaminů, které se od sebe liší pouze rozdílným umístěním methylthio 
skupiny na fenylu. Výskyt obou látek v Evropě nebyl hlášen, ani nejsou kontrolovány. Pokud jde 
o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice nebyl potvrzen 
výskyt těchto látek. 
 
 Látka Ocfentanil (A-3217) se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických opioidů. 
Výskyt látky byl dosud hlášen v 8 evropských státech (Belgie, Finsko, Francie, Lucembursko, 
Nizozemsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie). Látka je v Evropě kontrolována v Estonsku 
a ve Švédsku. Z Belgie je hlášen jeden případ úmrtí. V České republice výskyt této látky nebyl 
hlášen. 
 
 Látka ODT se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 
rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických opioidů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen v 5 evropských státech (Finsko, Francie, Maďarsko, Německo a Norsko). Látka je 
v Evropě kontrolována ve 4 zemích (Maďarsko, Portugalsko, Rakousko a Švédsko). ODT 
identifikováno ve vykuřovadle s proklamovaným obsahem kratomu. V České republice výskyt 
této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka U-47700 se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických opioidů. Výskyt látky 
byl dosud hlášen v 5 evropských státech (Belgie, Estonsko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko). 
Látka je v Evropě kontrolována ve Finsku a Švédsku. Z Belgie je hlášen jeden případ úmrtí. V 
České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka W-15 se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 
rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických opioidů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen ve 3 evropských státech (Německo, Španělsko a Švédsko). Látka je v Evropě 
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kontrolována ve 3 zemích (Finsko, Švédsko a Turecko). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou 
známa žádná varování či informace. V České republice nebyl potvrzen výskyt této látky. 
 
 Látka W-18 se zařazuje do přílohy č. 4 nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 
rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických opioidů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen ve Španělsku a ve Švédsku. Látka je v Evropě kontrolována ve Finsku a Švédsku. 
Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice 
nebyl potvrzen výskyt této látky. 
 
K bodům 3 a 5 
 

Rozhodnutí přeřadit látku Fentermin z přílohy k nařízení vlády č. 7 do přílohy k nařízení 
vlády č. 5 v abecedním pořádku vychází z poznatků Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Národní 
protidrogové centrály Policie České republiky o zneužívání této látky. Konkrétně z rostoucího 
množství vydávaných léčivých přípravků Adipex retard (anorektikum) určených nejen pro český 
trh, ale také z rostoucího výdeje z příhraničních oblastí do sousedních států, kdy v řadě případů 
se jedná o případy předložených padělaných receptů. Vysokou poptávku po tomto léčivém 
přípravku podtrhuje také nelegální obchod s tímto přípravkem na internetu a vlastní zkušenost 
Inspektorátu omamných a psychotropních látek s předloženým padělkem dovozního povolení na 
tento léčivý přípravek. Relativně snadný výdej na recept umožňuje současné režimové nastavení 
pro účinnou látku fentermin, která je v příloze č. 7  nařízení vlády. Vzhledem k tomu, že 
fentermin je v České republice obsažen právě pouze v léčivém přípravku Adipex retard, dopadá 
opatření pouze cíleně na tento zneužívaný léčivý přípravek. Přeřazení fenterminu tak bude 
znamenat, vedle změny způsobu vedení evidence a skladování, především změnu režimu výdeje 
tohoto léčivého přípravku z výdeje vázaného na prostý recept či žádanku na výdej vázaný na 
recept či žádanku s modrým pruhem, se všemi důsledky z tohoto plynoucími, ovšem při 
zachování dostupnosti tohoto léčivého přípravku.  
 
K bodu 4 
 

Látka Lisdexamfetamin se zařazuje na základě podnětu Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
do přílohy č. 5 nařízení vlády v abecedním pořádku. Látka byla přijata rozhodnutím Evropské 
lékové agentury (EMEA/651649/2010) za novou léčivou látku ve smyslu Směrnice 2001/83/EC 
a je tedy nově klasifikována jako léčivo a lze tudíž předpokládat výskyt této látky v ČR, a to ve 
formě hromadně vyráběných léčivých přípravků. Látka vykazuje vysokou strukturní podobnost 
s látkou dexamfetamin, která již je položkou přílohy č. 5 nařízení vlády. Státní ústav pro 
kontrolu léčiv proto navrhl její zařazení do přílohy č. 5 nařízení vlády s ohledem na vysoký 
potenciál zneužívání této látky, která patří do skupiny fenethylaminů. 
 
K bodu 6 
 

Látka fenazepam se zařazuje do přílohy č. 7 nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí 59/7 CND a patří do skupiny benzodiazepinů. Přestože v současné době není 
v České republice registrován léčivý přípravek s obsahem této látky, navrhuje se tato klasifikace 
s ohledem na legální použití této látky v zahraničí. Výskyt látky byl dosud hlášen ve 4  
evropských státech (Finsko, Irsko, Německo a UK). O kontrole látky v Evropě nejsou informace. 
Bylo hlášeno úmrtí ve Velké Británii. V České republice nebyl potvrzen výskyt této látky. 
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K Čl. II 
Vzhledem k tomu, že se jedná o technický předpis, je třeba jej v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v 
 oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti zaslat k notifikaci. 
 
 
K Čl. III 
Vzhledem k potřebě zabránit průniku látek uvedených v návrhu nařízení vlády na náš trh v co 
možná nejkratší době a s ohledem na nutnost splnění požadavků plynoucích pro Českou 
republiku z mezinárodních smluv, navrhuje se účinnost předpisu, s ohledem na délku 
legislativního procesu, stanovit na 1. ledna 2017. Výjimku tvoří novelizační body 3, 4 a 5, které 
se týkají přeřazení lisdexamfetaminu a fenterminu do přílohy č. 5 nařízení vlády. S ohledem na 
jejich legální použití se ponechává časová rezerva subjektům, které s těmito látkami legálně 
zacházejí, minimálně dva měsíce od vyhlášení nařízení vlády pro zajištění opatření plynoucích 
z nové klasifikace těchto látek. 
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