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V. 

Vypořádací tabulka 

 

Vyhodnocení připomínek k návrhu 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. 

 

připomínkové místo obsah připomínky stanovisko předkladatele 

Ministerstvo obrany V příloze k vyhlášce č. 243/2009 Sb. v Oddílu A správný název vojenské 

nemocnice zní „Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní 

nemocnice Praha“ a v Oddílu B správný název vojenského zdravotního 

ústavu zní „Vojenský zdravotní ústav Praha“. Sídla a IČ zůstávají beze 

změny. 

Akceptováno   

Upraveno. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
K Čl. I návrhu vyhlášky 

Upozorňujeme, že příloha předmětného návrhu novely vyhlášky obsahuje 

v porovnání s veřejnými rejstříky (zejména obchodním rejstříkem) ne zcela 

aktuální informace o subjektech, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení 

k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími. 

 

V případě Krajská nemocnice Liberec, a.s. je uvedené neaktuální sídlo, 

když správně má znít „Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 

Liberec“. 

 

V případě Nemocnice České Budějovice, a.s. je uvedené neaktuální sídlo, 

když správně má znít „České Budějovice, B.Němcové 585/54, PSČ 37001“. 

 

V případě společnosti Nemos Sokolov s.r.o. je uvedeno nesprávné IČO, 

když správně má znít „247 47 246“. 

 

V případě společnosti P & R LAB a.s. je uvedeno neaktuální firma, když 

 

 

Akceptováno   

Upraveno. 
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správně má znít „Laboratoře AGEL a.s.“. 

 

S ohledem na výše uvedené připomínky doporučujeme provést příslušné 

úpravy přílohy předmětného návrhu novely vyhlášky. 

Ministerstvo 

zemědělství 
Připomínka k příloze: 

Navrhujeme doplnit přílohu vyhlášky 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, ve 

znění vyhlášky č. 28/2013 Sb., o novou osobu, pro jejíž činnost se 

nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je 

obsahujícími. 

 

Konkrétně navrhujeme doplnit Ústřední laboratoř pro kontrolu 

veterinárních léčiv takto: 

Právnická nebo 

fyzická osoba:  

sídlo právnické osoby 

/ místo trvalého 

pobytu fyzické osoby 

Název 

pracovišt

ě: 

Adresa 

pracoviště: 

IČO 

právnick

é nebo 

fyzické 

osoby: 

Ústav pro státní 

kontrolu veterinárních 

biopreparátů  

a léčiv 

Ústřední 

laboratoř 

pro 

kontrolu 

veterinár

ních léčiv 

Hudcova 

56A, 621 00 

Brno 

0001945

3 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Připomínka k Čl. I:  

Doporučujeme za slovo přípravky vložit slova „ve znění vyhlášky č. 

28/2013 Sb., „.  

 

 

Neakceptováno - vysvětleno 

Ústav pro státní kontrolu 

veterinárních biopreparátů a léčiv 

spadá pod výjimku podle § 5 odst. 6 

zákona č. 167/1998 Sb. a povolení 

k zacházení s návykovými látkami 

tudíž pro svou činnost nepotřebuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Upraveno. 
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Důvodem je, že se mění vyhláška ve znění později vydané vyhlášky. 

Úřad vlády ČR - 

Vedoucí Úřadu vlády 
Zásadní připomínka: 

Na základě § 7 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, navrhujeme 

zařadit Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu 

vlády ČR mezi subjekty, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k 

zacházení s návykovými látkami a jejichž seznam je stanoven vyhláškou 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. 

 

Zdůvodnění 

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti koordinuje Systém 

včasného varování před novými drogami, který byl ustanoven usnesením 

Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky č. 5/0705 ze dne 15. 

července 2005. Systém včasného varování se opírá o Rozhodnutí Rady 

2005/387/JVV ze dne 10. května 2005, o výměně informací, hodnocení 

rizika a kontrole nových psychoaktivních látek, podle kterého každý 

členský stát v rámci výměny informací poskytuje informace o výrobě 

nových psychoaktivních látek a přípravků obsahujících nové psychoaktivní 

látky, jakož i o obchodu s nimi a o jejich užívání, včetně doplňkových 

informací o jejich možném lékařském využití. Účelem Systému včasného 

varování před novými drogami je vytvoření efektivního mechanismu 

umožňujícího včasnou detekci nových psychoaktivních látek na trhu a 

rychlou výměnu informací o jejich výrobě, distribuci, rozsahu užívání v 

obecné populaci i specifických populacích a rizicích spojených s jejich 

užíváním. Shromažďování a vyhodnocování dat o nových psychoaktivních 

látkách však naráží na významnou bariéru zejména v podobě rychlé 

proměnlivosti trhu s novými psychoaktivními látkami. Tuto proměnlivost 

nejsou schopny standardní informační zdroje zachytit a výstupem jsou 

pouze orientační data v podobě rozsahu užívání v různých časových 

horizontech či popisu negativních dopadů v souvislosti s užitím nových 

 

Neakceptováno - vysvětleno 

Národní monitorovací středisko pro 

drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR 

(NMS) nesplňuje podmínky stanovené 

§ 5 odst. 7 zákona č. 167/1998 Sb. 

Podle tohoto ustanovení se povolení 

k zacházení nevyžaduje pro činnost 

právnických a fyzických osob, které 

zřizují: 

- Toxikologické laboratoře, 

- Laboratoře zdravotních 

ústavů, 

- Specializovaná diagnostická, 

vědecko-výzkumná a výuková 

pracoviště vysokých škol, a 

- Specializovaná diagnostická a 

vědecko-výzkumná pracoviště. 

Zařazení NMS do přílohy vyhlášky 

(seznamu osob), by tak s ohledem na 

výše uvedené bylo v rozporu se 

zákonným zmocněním. 

 

Navíc ze zdůvodnění zásadní 

připomínky NMS není zřejmé: 

- proč jsou standartní 

informační zdroje 

nevyhovující, 

- co je obsahem nového 
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drog, ovšem bez vlastní identifikace konkrétní látky či látek, což je však 

stěžejní pro posouzení rizik a možných dopadů. Za účelem zefektivnění 

včasné detekce nových psychoaktivních látek na trhu a monitoringu dopadů 

jejich užívání připravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a 

závislosti sběr dat prostřednictvím identifikace nových drog ve vzorcích 

psychoaktivních látek cílené zejména na rizikové skupiny osob a skrytou 

populaci. Postup sběru dat je aktuálně v přípravě, nicméně předpokládá 

spolupráci s partnery jak z oblasti prosazování práva, tak z oblastí zdravotní 

a sociální.   

připravovaného postupu sběru 

dat,  

- jakým způsobem bude zajištěna 

vyšší flexibilita sběru dat 

týkajících se nových 

psychoaktivních látek, 

- ke které konkrétní činnosti 

NMS by se tato skutečnost 

vztahovala, nebo zda případně 

NMS v rámci přípravy nového 

postupu pro sběr dat zvažuje 

rozšíření svých činností, které 

budou následně reflektovány i 

ve Statutu RVKPP (Podle čl. 

11 Statutu je NMS „odborným 

výkonným, metodickým 

a koordinačním pracovištěm 

pro sběr, analýzu, 

interpretaci a distribuci dat 

o drogách a závislostech 

v ČR“, nikoliv pro zacházení 

s návykovými látkami). 

 

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

Obecně k návrhu 

Českomoravská konfederace odborových svazů důrazně upozorňuje, že 

v obsahu vyhlášky se vyskytují neaktuální údaje jak v názvech 

pracovišť, tak v údajích o jejich adresách, jakož ani nejsou uvedena 

všechna pracoviště, kterých se vyhláška týká.  

Konkrétně jsme například informováni o neúplných a neaktuálních údajích 

 

 

Akceptováno 

Vyhláška byla upravena ve znění 

připomínek došlých v rámci MPŘ. 

 

 

Pokud jde o aktualizaci údajů: 
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u Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem (například namísto adresy Škrétova 

17, 303 22 Plzeň by nyní správně mělo být 17. listopadu 1, 301 00 Plzeň), 

nicméně necítíme se být kompetentní tyto údaje sami upřesňovat. Z tohoto 

důvodu požadujeme, aby předkladatel oslovil jednotlivé oprávněné osoby 

ve smyslu vyhlášky č. 243/2009 Sb. či jinak ověřil platnost údajů 

uvedených v příloze k této vyhlášce a údaje podle aktuálního stavu upravil 

a doplnil nová pracoviště (například CHL v Českých Budějovicích, L. B. 

Schneidera 32).  

Tato připomínka je zásadní povahy.   

Akceptováno 

 

K požadavku doplnit nová pracoviště: 

Neakceptováno 

Jednak Jihočeský kraj v rámci 

meziresortního připomínkového řízení 

neuplatnil žádné připomínky a jednak 

nové pracoviště může být do vyhlášky 

zařazeno jen na základě žádosti 

podané daným subjektem na formuláři 

vydaném Ministerstvem zdravotnictví 

(viz § 5 odst. 7 zákona č. 167/1998 

Sb.). 
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