
III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

 

I. Obecná část 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob 

s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení 

s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb. 

 

Podle schváleného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2015 se k tomuto návrhu vyhlášky 

nezpracovává hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů, 

zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo návrh vyhlášky na základě zmocnění obsaženého 

v ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 167/1998 Sb., které umožňuje právnickým nebo fyzickým 

osobám zřizujícím soudně toxikologické laboratoře, laboratoře zdravotních ústavů, 

specializovaná diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol 

a specializovaná diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České 

republiky zacházet s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími bez tzv. povolení 

k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími.  

V praxi existuje řada případů, kdy není racionální a ani účelné vyžadovat k zacházení 

s návykovými látkami a přípravky úřední povolení k zacházení vydávané Ministerstvem 

zdravotnictví za přísných podmínek, které zahrnují například: ohledání na místě podle § 54 

odst. 1 správního řádu, dále povinnost doložit rozhodnutí dokládající povolení k zacházení 

s léčivy nebo osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní 

činnosti, výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) všech osob oprávněných jednat za 

žadatele a odpovědné osoby, doklad o totožnosti žadatele, který není zapsán v obchodním 

rejstříku, smlouvu (např. o pronájmu skladových prostor nebo smlouvu o provádění odborné 

veterinární činnosti), doklad o ustanovení odpovědné osoby, lékařský posudek o zdravotní 

způsobilosti (ne starší 3 měsíců) odpovědné osoby, doklad o vzdělání odpovědné osoby 

a případné další potřebné přílohy; z těchto důvodů byly uzákoněny výjimky, které snižují 

administrativní zátěž, jak zákonem vyjmenovaných subjektů, tak státních orgánů.  

Ministerstvo zdravotnictví v poslední době přijalo množství nových žádostí o zařazení do 

seznamu osob, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami 

a přípravky je obsahujícími. Důvodem je především skutečnost, že dochází k neustálému 

rozšiřování seznamu návykových látek (uvedených v přílohách č. 1 až 8 nařízení vlády 

č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek) a k rozšíření používání konopí pro léčebné 

účely a s tím spojenému nárůstu počtu vědeckých pracovišť, která s těmito látkami nakládají.  

Z těchto důvodů a z důvodu potřeby aktualizace názvů a adres již zařazených subjektů do 

seznamu pracovišť ve stávajícím znění vyhlášky č. 243/2009 Sb. zpracovalo Ministerstvo 

zdravotnictví návrh novely vyhlášky, kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob 
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s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení 

s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími. 

Záměrem předkladatele tedy s ohledem na výše uvedené je zejména umožnit vysoce 

specializovaným pracovištím, která nakládají s minimálním množstvím návykových látek 

a přípravků, zacházet s těmito látkami bez povolení a umožnit jejich praktické využití (jedná 

se zejména o standardy návykových látek v množství mikrogramů). 

Seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť byl rozdělen do oddílů 

A až D podle jejich typu. V seznamu je vždy uveden název právnické nebo fyzické osoby, 

název pracoviště, adresa pracoviště a IČO právnické nebo fyzické osoby. 

Nebyla-li by navrhovaná úprava přijata, zůstal by v platnosti seznam, který již neodpovídá 

aktuálnímu vývoji v dané oblasti. Došlo by tak k nezařazení osob, které by byly oproti 

osobám uvedeným v seznamu znevýhodněny povinností získat povolení k zacházení 

s návykovými látkami a přípravky, ačkoli by takové osoby splnily požadavky k zařazení na 

seznam. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je v souladu jak se zákonným zmocněním obsaženým v § 5 odst. 7 

zákona č. 167/1998 Sb., tak se zákonem samotným. Předkládaný návrh novely vyhlášky je 

v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami 

a s právem EU 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána. Obsah předkládaného návrhu není předmětem žádné mezinárodní smlouvy, 

kterou je Česká republika vázána. Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 

implementováno právo Evropské unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu.  

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, 

ani dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

 

Dopad na životní prostředí a sociální dopady navrhované právní úpravy  

Nepředpokládají se žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace  

V souvislosti s předloženým návrhem se nepředpokládají dopady v oblasti zákazu 

diskriminace. 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
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Navrhovaná právní úprava nemá vzhledem ke svému obsahu dopad na problematiku ochrany 

soukromí ani na problematiku ochrany osobních údajů. 

 

Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. 

 

 

 

II. Zvláštní část  

 

K Čl. I 

Stávající příloha vyhlášky se nahrazuje novou, kde se oproti stávajícímu znění aktualizují 

názvy a adresy již zařazených subjektů a současně se do oddílů A až D přidávají nová 

vědecká pracoviště, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými 

látkami a přípravky; jedná se o tato vědecká pracoviště: 

 Krajská nemocnice Liberec, a.s. - Centrum laboratorní medicíny – Oddělení klinické 

a soudní toxikologie,  

 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Toxikologická laboratoř pro oddělení soudního 

lékařství a oddělení klinické biochemie a diagnostiky, 

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Fakulta rybářství a ochrany vod 

 Ostravská univerzita v Ostravě – Přírodovědecká fakulta – Katedra chemie 

 Univerzita Palackého v Olomouci - Ústav molekulární a translační medicíny 

 Vysoká škola chemicko- technologická v Praze – Laboratoř forenzní analýzy 

biologicky aktivních látek 

 Ústav chemických procesů AV ČR 

 Ústav přístrojové techniky AV ČR. 

 

 

K Čl. II 

Článek upravuje účinnost vyhlášky, která je stanovena dnem 1. února 2016. 
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