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I V .  

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 (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 pozdějších předpisů (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 k 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 k 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 k 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. 

V příloze č. 8 k tomuto nařízení je uveden seznam přípravků zařazených do Seznamu III 
podle Jednotné úmluvy o omamných látkách.  
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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 
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.  

V rámci činnosti pracovní skupiny EWS byl zpracován návrh na zařazení dalších 74 
nových látek mezi omamné a psychotropní látky, jejichž seznamy jsou stanoveny Nařízením 
vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. Navrhované látky jsou uvedeny 
v následující tabulce. 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.  

Všechny zařazované látky jsou chemické speciality, které nemají průmyslové ani 
terapeutické využití. V současné chvíli je známé pouze jejich zneužití jako nelegálních drog. U 
většiny níže 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 74 nových 
syntetických látek, které nemají terapeutické využití, do přílohy č. 4 k nařízení vlády. Toto 
opatření se jeví jako logické a systémové nejen z pohledu legálního zacházení s těmito látkami, 
ale též z pohledu trestního práva. 

Tabulka uvádí přehled nově zařazovaných látek s uvedením chemické skupiny a návrhem 
cílové přílohy nařízení vlády. 

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

Číslo Název Skupina Příloha č. 
1 AB-PINACA Syntetické kanabinoidy 4 

2 4-Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamin Indolalkylaminy 4 

3 o-Acetylpsilocin Indolalkylaminy 4 
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Číslo Název Skupina Příloha č. 
4 AL-LAD Indolalkylaminy 4 

5 AMB-FUBINACA Syntetické kanabinoidy 4 

6 APICA Syntetické kanabinoidy 4 

7 25I-NBOH Fenetylaminy 4 

8 2-Chlorethkathinon Katinony 4 

9 3-Chlorethkathinon Katinony 4 

10 4-Chlorethkathinon Katinony 4 

11 4-Chlorisobutyrfentanyl Opioidy 4 

12 2-Chlorpentedron Katinony 4 

13 3-Chlorpentedron Katinony 4 

14 4-Chlorpentedron Katinony 4 

15 4-Chlor-α-pyrrolidinovalerofenon  Katinony 4 

16 CUMYL-4CN-BINACA Syntetické kanabinoidy 4 

17 Cyklopentylfentanyl Opioidy 4 

18 Despropionyl-4-fluor fentanyl Opioidy 4 

19 Dibutylon Katinony 4 

20 Diclazepam Benzodiazepiny 4 

21 5-Dihydrobenzofuranpyrovaleron Katinony 4 

22 2,3-Dimethylmetkathinon Katinony 4 

23 2,4-Dimethylmetkathinon Katinony 4 

24 5-EAPB Arylalkylaminy 4 

25 6-EAPB Arylalkylaminy 4 

26 Ephylon Katinony 4 

27 ETH-LAD Indolalkylaminy 4 

28 Etizolam Benzodiazepiny 4 

29 3F-Fenmetrazin Ostatní látky 4 

30 4F-Fenmetrazin Ostatní látky 4 

31 2-Fluorethkathinon Katinony 4 

32 3-Fluorethkathinon Katinony 4 

33 4-Fluorethkathinon Katinony 4 

34 2-Fluorfentanyl Opioidy 4 

35 3-Fluorfentanyl Opioidy 4 
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Číslo Název Skupina Příloha č. 
36 4-Fluorisobutyrfentanyl Opioidy 4 

37 4-Fluormethylfenidát Piperidiny a pyrrolidiny 4 

38 5F-PB-22; 5F-QUPIC Syntetické kanabinoidy 4 

39 4-Hydroxy-N-methyl-N-ethyl tryptamin Indolalkylaminy 4 

40 
4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyl 
tryptamin Indolalkylaminy 4 

41 JWH-210 Syntetické kanabinoidy 4 

42 1p-LSD, 1P-LAD Ostatní látky 4 

43 5-MeO-MiPT Indolalkylaminy 4 

44 Methoxfenidin Ostatní látky 4 

45 Methoxyacetylfentanyl Opioidy 4 

46 2-MAPB Alkylaminy 4 

47 3-MAPB Alkylaminy 4 

48 4-MAPB Alkylaminy 4 

49 5-MAPB Alkylaminy 4 

50 6-MAPB Alkylaminy 4 

51 7-MAPB Alkylaminy 4 

52 2-Methyl-N,N-dimethylkathinon Katinony 4 

53 3-Methyl-N,N-dimethylkathinon Katinony 4 

54 4-Methyl-N,N-dimethylkathinon Katinony 4 

55 MDPHP; 3,4-MDPHP Katinony 4 

56 2,3-Methylendioxymethkathinon Katinony 4 

57 α-Methylfentanyl butanamid analog Opioidy 4 

58 2-Methyl-N-ethylnorpentedron Katinony 4 

59 3-Methyl-N-ethylnorpentedron Katinony 4 

60 4-Methyl-N-ethylnorpentedron Katinony 4 

61 4-Methylmetamfetamin Fenetylaminy 4 

62 4-MPD Katinony 4 

63 4-MMC-oMe; MEX; Mexedron Katinony 4 

64 N-methyl-2-aminoindan Aminoindany 4 

65 NM-2201, CBL-2201 Syntetické kanabinoidy 4 

66 α-Pyrrolidinohexanofenon Katinony 4 

67 α-Pyrrolidinoisohexanofenon Katinony 4 
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Číslo Název Skupina Příloha č. 
68 PV8, α-PHPP Katinony 4 

69 PV9, α-POP Katinony 4 

70 Tetrahydrofuranfentanyl Opioidy 4 

71 2,4,6-Trimethoxyamfetamin Fenetylaminy 4 

72 U-49900 Opioidy 4 

73 U-51,754 Opioidy 4 

74 Valerylfentanyl Opioidy 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.  

Dopisem předsedy Legislativní rady vlády č.j. 22795/2017-OHR ze dne 25. srpna 2017 
bylo rozhodnuto v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády o udělení výjimky 
z vypracování hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 
 
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 
 

Omezení volného pohybu látek uvedených v tomto návrhu je nezbytné vzhledem k faktu, 
že navrhované látky slouží výhradně ke zneužívání, není známo žádné jejich využití v jiných 
oblastech (průmysl, farmacie) a je tedy ospravedlnitelné na základě čl. 36 SFEU (Smlouvy o 
fungování Evropské unie). U nově zařazovaných látek lze předpokládat závažné až fatální 
účinky na lidský organismus, srovnatelné s účinky látek, které již byly na seznam zařazeny. Tyto 
účinky mohou zahrnovat hypertenzi, infarkt myokardu, zvracení, halucinace, psychózy, 
záchvaty, křeče a v některých případech vést až k úmrtí. Z důvodu těchto předpokládaných 
účinků je výše uvedených 74 látek navrženo k zařazení na seznam jako potenciálně nebezpečné. 
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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. 

 
Implementace předmětných rozhodnutí (viz seznam předpisů EU níže) zůstává 

nedotčena. 
 

Návrh novelizace nařízení vlády je slučitelný s právními akty práva Evropské unie, kterým 
je:  

• 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 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-methylendioxypyro-     
-valeronu (MDPV) a 2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyklohexanonu (methox-          
-etaminu) 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.  

• 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, 
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• prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/369 ze dne 27. února 2017 o podrobení látky 
methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát 
(MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením, 

• Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví 
minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v 
oblasti nedovoleného obchodu s drogami, a 
 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 2017, 
kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice 
drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV. 

 
Návrh novelizace nařízení vlády je slučitelný s právním aktem 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 není v rozporu s právem EU. 
Seznamy návykových a psychotropních látek uvedené ve stávajícím nařízení vlády byly 
doplněny o nové látky po projednání v EWS. 
 

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. 

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

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem 
diskriminace. 
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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 
bodu 1 
 
V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 
2017, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice 
drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV se do nařízení vlády 
doplňuje odkaz na tuto směrnici a Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 
2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných 
činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, tak aby byla splněna uvedenou 
směrnicí stanovená povinnost odkazu na rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV v právním řádu 
členských států EU.  

Česká republika tak touto cestou doplňuje směrnicí požadovaný odkaz a plní tak i po formální 
stránce jí stanovenou povinnost. Po stránce materiální pak směrnicí rozšířené definice drog a 
nové psychoaktivní látky již ČR reflektuje v rámci nařízení vlády, které je touto novelou 
měněno. 

 
 
K Čl. I 
bodu 2 
 
 

Látka AB-PINACA se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů.  Výskyt 
látky byl dosud hlášen v 12 státech (Bulharská republika, Česká republika, Francouzská 
republika, Chorvatská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovenská 
republika, Spolková republika Německo, Španělské království, Švédsko, Turecká republika). 
Látka je kontrolovaná v 8 státech (Estonská republika, Finská republika, Chorvatská republika, 
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Maďarsko, Slovenská republika, Spolková republika Německo, Švédsko, Turecká republika). V 
souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. 
 

Látka 4-acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamin se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení 
vlády v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny 
indolalkylaminů. Výskyt látky byl dosud hlášen v 6 státech (Finská republika, Kyperská 
republika, Norské království, Rakouská republika, Slovinská republika, Švédsko). Látka je 
kontrolovaná v 6 státech (Finská republika, Litevská republika, Maďarsko, Polská republika, 
Portugalská republika, Turecká republika). V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány 
případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látka o-acetylpsilocin se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku 
na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny indolalkylaminů. Výskyt látky 
byl dosud hlášen v 7 státech (Bulharská republika, Česká republika, Dánské království, Finská 
republika, Slovinská republika, Španělské království, Švédsko). Látka je kontrolovaná v 9 
státech (Dánské království, Finská republika, Italská republika, Litevská republika, Maďarsko, 
Polská republika, Portugalská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 
Turecká republika). V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních 
intoxikací. 
 

Látka AL-LAD se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny indolalkylaminů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen v 7 státech (Dánské království, Finská republika, Francouzská republika, Norské 
království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, 
Švédsko). Látka je kontrolovaná v 7 státech (Dánské království, Finská republika, Litevská 
republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko, Švýcarská 
konfederace, Turecká republika). V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy 
fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látka AMB-FUBINACA se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických 
kanabinoidů. Výskyt látky byl dosud hlášen v 13 státech (Česká republika, Dánské království, 
Estonská republika, Francouzská republika, Maďarsko, Rakouská republika, Rumunsko, 
Slovinská republika, Spolková republika Německo, Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska, Španělské království, Švédsko, Turecká republika). Látka je kontrolovaná ve 2 
státech (Finská republika, Maďarsko). V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy 
fatálních intoxikací. 
 

Látka APICA se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů. Výskyt 
látky byl dosud hlášen v 12 státech (Česká republika, Dánské království, Finská republika, 
Francouzská republika, Italská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Norské království, 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Švédsko, 
Turecká republika). Látka je kontrolovaná v 6 státech (Dánské království, Finská republika, 
Litevská republika, Polská republika, Spolková republika Německo, Turecká republika). V 
souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. 
 

Látka 25I-NBOH se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny fenetylaminů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen v 2 státech (Slovinská republika, Španělské království). Látka je kontrolovaná ve 2 
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státech (Finská republika, Litevská republika). V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány 
případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látka 2-chlorethkathinon se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. Jedná se o 
polohový izomer látek 3-chlorethkathinonu a 4-chlorethkathinonu a je zde předpoklad 
podobného účinku. Výskyt látky dosud nebyl hlášen. V souvislosti s touto látkou nebyly 
zaznamenány případy fatálních intoxikací. 
 

Látka 3-chlorethkathinon se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. Výskyt látky 
byl dosud hlášen v 1 státu (Švédsko). Látka je kontrolovaná ve 2 státech (Lotyšská republika, 
Norské království). V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních 
intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látka 4-chlorethkathinon se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. Výskyt látky 
byl dosud hlášen v 14 státech (Česká republika, Finská republika, Francouzská republika, 
Lotyšská republika, Maďarsko, Norské království, Polská republika, Portugalská republika, 
Rakouská republika, Rumunsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková 
republika Německo, Španělské království, Švédsko). Látka je kontrolovaná v 5 státech (Litevská 
republika, Maďarsko, Norské království, Rakouská republika, Švédsko). V souvislosti s touto 
látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. 
 

Látka 4-chlorisobutyrfentanyl se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů. Výskyt látky 
byl dosud hlášen ve 2 státech (Slovinská republika, Švédsko). V souvislosti s touto látkou byly 
zaznamenány 3 případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látka 2-chlorpentedron (2-CPD) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v 
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. 
Jedná se o polohový izomer látky 4-CPD, kdy lze předpokládat podobné účinky. Výskyt látky v 
evropských státech dosud nebyl hlášen. Nejsou informace o tom, že by byla tato látka 
kontrolovaná v evropských státech. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy 
fatálních intoxikací.  
 

Látka 3-chlorpentedron (3-CPD) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v 
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. 
Jedná se ovšem o polohový izomer látky 4-CPD, kdy lze předpokládat podobné účinky. Výskyt 
látky v evropských státech dosud nebyl hlášen. Nejsou informace o tom, že by byla tato látka 
kontrolovaná v evropských státech. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy 
fatálních intoxikací.  
 

Látka 4-chlorpentedron (4-CPD) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v 
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. 
Jedná se o chlorovaný derivát psychotropní látky pentedronu a lze tedy předpokládat podobné 
účinky. Výskyt látky byl dosud hlášen ve 2 státech (Česká republika a Švédsko). Nejsou 
informace o tom, že by byla tato látka kontrolovaná v evropských státech. V souvislosti s touto 
látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací.  
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Látka 4-chlor-α-pyrrolidinovalerofenon se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v 
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. 
Výskyt látky byl dosud hlášen v 11 státech (Belgické království, Česká republika, Finská 
republika, Francouzská republika, Maďarsko, Řecká republika, Slovinská republika, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království, 
Švédsko). Látka je kontrolovaná v 3 státech (Finská republika, Maďarsko, Švédsko). V 
souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací.  
 

Látka CUMYL-4CN-BINACA se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických 
kanabinoidů. Výskyt látky byl dosud hlášen v 7 státech (Maďarsko, Rumunsko, Slovinská 
republika, Spolková republika Německo, Španělské království, Švédsko, Turecká republika). 
Látka je kontrolovaná ve 3 státech (Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, Turecká 
republika). V souvislosti s touto látkou bylo zaznamenáno 10 případů fatálních intoxikací. V 
České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látka cyklopentylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů. Výskyt látky 
byl dosud hlášen ve Švédsku. Nejsou informace o tom, že by byla tato látka kontrolovaná v 
evropských státech. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních 
intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látka despropionyl-4-fluor fentanyl se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v 
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů. 
Jedná se o polohový izomer látky despropionyl-2-fluor fentanyl, kdy lze předpokládat podobné 
účinky. Výskyt látky nebyl dosud hlášen. Nejsou informace o tom, že by byla tato látka 
kontrolovaná v evropských státech. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy 
fatálních intoxikací.  
 

Látka dibutylon se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. Výskyt látky byl dosud 
hlášen v 11 státech (Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská 
republika, Maďarsko, Norské království, Portugalská republika, Rumunsko, Spojené království 
Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království). Látka je 
kontrolovaná v 12 státech (Bělorusko, Finská republika, Francouzská republika, Irsko, Italská 
republika, Litevská republika, Polská republika, Portugalská republika, Ruská federace, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko, Turecká republika). V souvislosti s touto 
látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky 
nebyl hlášen. 
 

Látka diclazepam se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny benzodiazepinů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen v 14 státech (Belgické království, Dánské království, Finská republika, 
Francouzská republika, Chorvatská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, 
Maďarsko, Norské království, Polská republika, Spojené království Velké Británie a Severního 
Irska, Spolková republika Německo, Španělské království, Švédsko). Látka je kontrolovaná v 7 
státech (Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, 
Spolková republika Německo, Švédsko). V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány 
případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
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Látka 5-dihydrobenzofuranpyrovaleron se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v 
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. 
Výskyt látky byl dosud hlášen v 8 státech (Česká republika, Dánské království, Francouzská 
republika, Nizozemské království, Polská republika, Slovinská republika, Spolková republika 
Německo, Švédsko). Látka je kontrolovaná v 2 státech (Finská republika, Švédsko). V 
souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. 
 

Látka 2,3-dimethylmetkathinon se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v 
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. 
Jedná se o polohový izomer látky 2,4-dimethylmetkathinon, kdy lze předpokládat podobné 
účinky. Výskyt látky nebyl dosud hlášen. Nejsou informace o tom, že by látka byla kontrolována 
v evropských státech. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních 
intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látka 2,4-dimethylmetkathinon se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v 
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. 
Výskyt látky byl dosud hlášen v Polské republice. Látka je kontrolována ve Finské republice. V 
souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. V České republice 
výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látka 5-EAPB se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny arylalkylaminů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen v 12 státech (Česká republika, Dánské království, Chorvatská republika, Italská 
republika, Litevská republika, Maďarsko, Norské království, Rumunsko, Spojené království 
Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království, Švédsko). 
Látka je kontrolovaná v 5 státech (Estonská republika, Maďarsko, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska, Švédsko, Turecká republika). V souvislosti s touto látkou byl 
zaznamenán 1 případ fatální intoxikace. 
 

Látka 6-EAPB se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny arylalkylaminů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen v 6 státech (Finská republika, Litevská republika, Nizozemské království, Spolková 
republika Německo, Španělské království, Švédsko). Látka je kontrolovaná ve 4 státech 
(Australské společenství, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy 
americké, Turecká republika). V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatální 
intoxikace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látka ephylon se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. Výskyt látky byl dosud 
hlášen v 15 státech (Belgické království, Česká republika, Francouzská republika, Maďarsko, 
Norské království, Portugalská republika, Rakouská republika, Rumunko, Řecká republika, 
Slovinská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika 
Německo, Španělské království, Švédsko, Turecká republika). Látka je kontrolovaná v 5 státech 
(Litevská republika, Maďarsko, Norské království, Švédsko, Turecká republika). V souvislosti 
s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatální intoxikace.  
 

Látka ETH-LAD se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny indolalkylaminů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen v 5 státech (Dánské království, Francouzská republika, Chorvatská republika, 
Slovinská republika, Španělské království). Nejsou informace o tom, že by látka byla 
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kontrolována v evropských státech. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy 
fatální intoxikace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látka etizolam se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny benzodiazepinů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen ve 12 státech (Dánské království, Finská republika, Francouzská republika, 
Kyperská republika, Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Norské 
království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, 
Španělské království, Švédsko). Látka je kontrolovaná v 8 státech (Dánské království, Estonská 
republika, Finská republika, Maďarsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 
Spolková republika Německo, Švédsko, Turecká republika). V souvislosti s touto látkou byl 
zaznamenán 1 případ fatální intoxikace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látka 3F-fenmetrazin se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku 
na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny ostatní látky. Výskyt látky byl 
dosud hlášen v 16 státech (Česká republika, Dánské království, Francouzská republika, 
Chorvatská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Norské království, 
Polská republika, Rakouská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Spojené království 
Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království, Švédsko). 
Látka je kontrolovaná v 6 státech (Estonská republika, Finská republika, Lotyšská republika, 
Maďarsko, Švédsko, Švýcarská konfederace). V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány 
případy fatální intoxikace. V České republice byl výskyt této látky hlášen. 
 

Látka 4F-fenmetrazin se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku 
na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny ostatní látky. Jedná se o 
polohový izomer látky 3F-fenmetrazin, kdy lze předpokládat podobné účinky. Výskyt látky 
nebyl dosud v EU hlášen. Nejsou informace o tom, že by látka byla kontrolována v evropských 
státech. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatální intoxikace. V České 
republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látka 2-fluorethkathinon (2-FEC) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v 
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. 
Jedná se o polohový izomer látky 4-FEC, kdy lze předpokládat podobné účinky. Výskyt látky 
nebyl dosud v EU hlášen. Nejsou informace o tom, že by látka byla kontrolována v evropských 
státech. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatální intoxikace. V České 
republice výskyt této látky nebyl hlášen.  
 

Látka 3-fluorethkathinon (3-FEC) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v 
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. 
Jedná se o polohový izomer látky 4-FEC, kdy lze předpokládat podobné účinky. Výskyt látky 
nebyl dosud v EU hlášen. Nejsou informace o tom, že by látka byla kontrolována v evropských 
státech. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatální intoxikace. V České 
republice výskyt této látky nebyl hlášen.  
 

Látka 4-fluorethkathinon (4-FEC) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v 
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. 
Výskyt látky byl dosud hlášen ve Španělském království. Látka je kontrolována ve Finské 
republice. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatální intoxikace. V České 
republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
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Látka 2-fluorfentanyl se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku 
na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů. Výskyt látky byl dosud 
hlášen v 5 státech (Dánské království, Irsko, Slovinská republika, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska, Švédsko). Látka je kontrolovaná ve 2 státech (Dánské království, 
Estonská republika). V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatální intoxikace. 
V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látka 3-fluorfentanyl se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku 
na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů. Výskyt látky byl dosud 
hlášen ve Francouzské republice. Látka je kontrolovaná v Dánském království. V souvislosti 
s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatální intoxikace. V České republice výskyt této 
látky nebyl hlášen. 
 

Látka 4-fluorisobutyrfentanyl se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů. Výskyt látky 
byl dosud hlášen ve 3 státech (Slovinská republika, Spolková republika Německo, Švédsko). 
Látka je kontrolovaná v Dánském království. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány 
případy fatální intoxikace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Látka 4-fluormethylfenidát se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny piperidinů a 
pyrrolidinů. Výskyt látky byl dosud hlášen v 13 státech (Česká republika, Dánské království, 
Estonská republika, Francouzská republika, Italská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, 
Polská republika, Slovinská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 
Spolková republika Německo, Španělské království, Švédsko) Látka je kontrolovaná ve 3 státech 
(Litevská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko). V 
souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatální intoxikace. 
 

Látka 5F-PB-22 (5F-QUPIC) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických 
kanabinoidů. Výskyt látky byl dosud hlášen v 19 evropských státech (Belgické království, 
Bulharská republika, Česká republika, Dánské království, Francouzská republika, Chorvatská 
republika, Italská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské 
velkovévodství, Maďarsko, Moldavská republika, Norské království, Rumunsko, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království, 
Švédsko, Turecká republika).  Látka je kontrolovaná v 11 evropských státech (Bulharská 
republika, Estonská republika, Finská republika, Italská republika, Litevská republika, Lotyško, 
Maďarsko, Polská republika, Slovinská republika, Spolková republika Německo, Turecká 
republika). Bylo zaznamenáno 5 úmrtí (Spojené státy americké). V České republice byl hlášen 
výskyt této látky. 
 
 Látka 4-hydroxy-N-methyl-N-ethyl tryptamin (4-HO-MET) se zařazuje do přílohy č. 4 
k nařízení vlády v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do 
skupiny indolalkylaminů. Výskyt látky byl dosud hlášen v 9 evropských státech (Belgické 
království, Bulharská republika, Dánské království, Finská republika, Francouzská republika, 
Norské království, Slovinská republika, Španělské království, Švédsko).  Látka je kontrolovaná v 
8 evropských státech (Dánské království, Finská republika, Litevská republika, Maďarsko, 
Polská republika, Portugalská republika, Slovenská republika, Švédsko). Pokud jde o zdravotní 
rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice výskyt této látky nebyl 
hlášen. 
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 Látka 4-hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamin (4-HO-MiPT) se zařazuje do přílohy 
č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří 
do skupiny indolalkylaminů. Výskyt látky byl dosud hlášen v 5 evropských státech (Francouzská 
republika, Slovinská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková 
republika Německo, Švédsko).  Látka je kontrolovaná v 5 evropských státech (Finská republika, 
Litevská republika, Maďarsko, Slovinská republika, Turecká republika). Pokud jde o zdravotní 
rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice výskyt této látky nebyl 
hlášen. 
 
 Látka JWH-210 se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů. Výskyt 
látky byl dosud hlášen v 14 evropských státech (Belgické království, Česká republika, Dánské 
království, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Italská republika, 
Kyperská republika, Maďarsko, Norské království, Řecká republika, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Švédsko). Látka je kontrolovaná v 21 
evropských státech (Belgické království, Dánské království, Estonská republika, Finská 
republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Litevská republika, Lucemburské 
velkovévodství, Maďarsko, Norské království, Polská republika, Portugalská republika, 
Rakouská republika, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinská republika, Spojené království 
Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Švédsko, Turecká republika). 
Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice byl 
hlášen výskyt této látky. 
 
 Látka 1p-LSD (1P-LAD) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny ostatních látek. Výskyt 
látky byl dosud hlášen v 12 evropských státech (Dánské království, Estonská republika, 
Francouzská republika, Chorvatská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Norské království, 
Slovinská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika 
Německo, Španělské království, Švédsko). Látka je kontrolovaná v 6 evropských státech 
(Dánské království, Finská republika, Litevská republika, Maďarsko, Švédsko, Turecká 
republika). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České 
republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka 5-MeO-MiPT se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny indolalkylaminů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen v 17 evropských státech (Černá Hora, Finská republika, Francouzská republika, 
Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Norské 
království, Portugalská republika, Rumunsko, Řecká republika, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království, Švédsko, 
Turecká republika). Látka je kontrolovaná v 11 evropských státech (Bulharská republika, Finská 
republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Polská republika, Rumunsko, 
Slovinská republika, Švédsko, Turecká republika, Spojené království Velké Británie a Severního 
Irska). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České 
republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka methoxfenidin (MXP) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny ostatních látek. Výskyt 
látky byl dosud hlášen v 16 evropských státech (Česká republika, Dánské království, Finská 
republika, Francouzská republika, Italská republika, Litevská republika, Maďarsko, Norské 
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království, Rumunsko, Slovinská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 
Spolková republika Německo, Španělské království, Švédsko, Švýcarská konfederace, Turecká 
republika).  Látka je kontrolovaná v 8 evropských státech (Dánské království, Estonská 
republika, Italská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Slovinská 
republika, Švédsko). Bylo zaznamenáno 1 úmrtí (Spojené království Velké Británie a Severního 
Irska).  
 
 Látka methoxyacetylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů. Výskyt látky 
byl dosud hlášen v 1 evropském státě (Slovinská republika).  Nejsou informace o tom, že by byla 
tato látka kontrolovaná v evropských státech. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná 
varování či informace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka 2-MAPB se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny alkylaminů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen v 6 evropských státech (Česká republika, Francouzská republika, Chorvatská 
republika, Slovinská republika, Spolková republika Německo, Švédsko). Látka je kontrolovaná 
ve 2 evropských státech (Kyperská republika, Spojené království Velké Británie a Severního 
Irska). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České 
republice byl hlášen výskyt této látky.  
 
 Látka 3-MAPB se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny alkylaminů. Jedná se o polohový 
izomer látek 2-MAPB a 6-MAPB a je zde předpoklad podobného účinku. Výskyt látky v 
evropských státech dosud nebyl hlášen. Nejsou informace o tom, že by byla tato látka 
kontrolovaná v evropských státech. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování 
či informace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka 4-MAPB se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny alkylaminů. Jedná se o polohový 
izomer látek 2-MAPB a 6-MAPB a je zde předpoklad podobného účinku. Výskyt látky v 
evropských státech dosud nebyl hlášen. Nejsou informace o tom, že by byla tato látka 
kontrolovaná v evropských státech. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování 
či informace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka 5-MAPB se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny alkylaminů. Jedná se o polohový 
izomer látek 2-MAPB a 6-MAPB a je zde předpoklad podobného účinku. Výskyt látky byl 
dosud hlášen v 10 evropských státech (Dánské království, Chorvatská republika, Italská 
republika, Norské království, Rumunsko, Slovinská republika, Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království, Švédsko). Látka je 
kontrolovaná v 5 evropských státech (Estonská republika, Polská republika, Slovinská republika, 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Turecká republika). Pokud jde o zdravotní 
rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice výskyt této látky nebyl 
hlášen. 
 
 Látka 6-MAPB se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny alkylaminů. Výskyt látky byl 
dosud hlášen v 7 evropských státech (Dánské království, Chorvatská republika, Litevská 
republika, Řecká republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělské 
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království, Švédsko). Látka je kontrolovaná ve 3 evropských státech (Švédsko, Turecká 
republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska). Pokud jde o zdravotní rizika, 
nejsou známa žádná varování či informace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka 7-MAPB se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny alkylaminů. Jedná se o polohový 
izomer látek 2-MAPB a 6-MAPB a je zde předpoklad podobného účinku. Výskyt látky v 
evropských státech dosud nebyl hlášen. Nejsou informace o tom, že by byla tato látka 
kontrolovaná v evropských státech. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování 
či informace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka 2-methyl-N,N-dimethylkathinon (2-MDMC) se zařazuje do přílohy č. 4 k 
nařízení vlády v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do 
skupiny katinonů. Jedná se o polohový izomer látky 4-MDMC a je zde předpoklad podobného 
účinku. Výskyt látky v evropských státech dosud nebyl hlášen. Nejsou informace o tom, že by 
byla tato látka kontrolovaná v evropských státech. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa 
žádná varování či informace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
  

Látka 3-methyl-N,N-dimethylkathinon (3-MDMC) se zařazuje do přílohy č. 4 k 
nařízení vlády v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do 
skupiny katinonů. Jedná se o polohový izomer látky 4-MDMC a je zde předpoklad podobného 
účinku. Výskyt látky v evropských státech dosud nebyl hlášen. Nejsou informace o tom, že by 
byla tato látka kontrolovaná v evropských státech. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa 
žádná varování či informace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka 4-methyl-N,N-dimethylkathinon (4-MDMC) se zařazuje do přílohy č. 4 k 
nařízení vlády v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do 
skupiny katinonů. Výskyt látky byl dosud hlášen v 8 evropských státech (Belgické království, 
Česká republika, Maďarsko, Norské království, Slovinská republika, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska, Španělské království, Švédsko). Látka je kontrolovaná ve 2 
evropských státech (Finská republika, Maďarsko). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa 
žádná varování či informace. V České republice byl hlášen výskyt této látky. 
 
 Látka MDPHP (3,4-MDPHP) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. Výskyt látky 
byl dosud hlášen v 8 evropských státech (Česká republika, Francouzská republika, Lucemburské 
velkovévodství, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika 
Německo, Polská republika, Slovinská republika, Švédsko). Látka je kontrolovaná ve 2 
evropských státech (Finská republika, Švédsko). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa 
žádná varování či informace. V České republice byl hlášen výskyt této látky. 
 
 Látka 2,3-methylendioxymethkathinon (2,3-MDMC) se zařazuje do přílohy č. 4 k 
nařízení vlády v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do 
skupiny katinonů. Jedná se o polohový izomer látky methylonu a je zde předpoklad podobného 
účinku. Výskyt látky v evropských státech dosud nebyl hlášen. Nejsou informace o tom, že by 
byla tato látka kontrolovaná v evropských státech. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa 
žádná varování či informace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka α-methylfentanyl butanamid analog se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády 
v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů. 
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Výskyt látky byl dosud hlášen ve Finské republice. Nejsou informace o tom, že by byla tato látka 
kontrolovaná v evropských státech. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování 
či informace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka 2-methyl-N-ethylnorpentedron (2-MEAP) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení 
vlády v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny 
katinonů. Jedná se o polohový izomer látky 4-MEAP a je zde předpoklad podobného účinku. 
Výskyt látky v evropských státech dosud nebyl hlášen. Nejsou informace o tom, že by byla tato 
látka kontrolovaná v evropských státech. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná 
varování či informace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka 3-methyl-N-ethylnorpentedron (3-MEAP) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení 
vlády v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny 
katinonů. Jedná se o polohový izomer látky 4-MEAP a je zde předpoklad podobného účinku. 
Výskyt látky v evropských státech dosud nebyl hlášen. Nejsou informace o tom, že by byla tato 
látka kontrolovaná v evropských státech. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná 
varování či informace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka 4-methyl-N-ethylnorpentedron (4-MEAP)  se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení 
vlády v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny 
katinonů. Výskyt látky byl dosud hlášen v 12 evropských státech (Belgické království, Česká 
republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irsko, Lucemburské 
velkovévodství, Maďarsko, Rumunsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 
Spolková republika Německo, Švédsko). Látka je kontrolovaná ve 3 evropských státech 
(Maďarsko, Švédsko, Turecká republika). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná 
varování či informace. V České republice byl hlášen výskyt této látky. 
 
 Látka 4-methylmetamfetamin (4-MMA)  se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v 
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny 
fenetylaminů. Výskyt látky byl dosud hlášen ve 2 evropských státech (Polská republika, 
Švédsko). Látka je kontrolovaná ve 3 evropských státech (Finská republika, Rumunsko, 
Slovinská republika). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V 
České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka 4-MPD  se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. Výskyt látky byl dosud 
hlášen v České republice. Nejsou informace o tom, že by byla tato látka kontrolovaná v 
evropských státech.  Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace.  
 
 Látka mexedron (4-MMC-oMe; MEX) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v 
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. 
Výskyt látky byl dosud hlášen ve 12 evropských státech (Dánské království, Estonská republika, 
Francouzská republika, Litevská republika, Maďarsko, Norské království, Rumunsko, Slovinská 
republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, 
Španělské království, Švédsko). Látka je kontrolovaná ve 3 evropských státech (Švédsko, 
Litevská republika Maďarsko). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či 
informace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka N-methyl-2-aminoindan (4-Methyl-2-AI; NM-2AI) se zařazuje do přílohy č. 4 k 
nařízení vlády v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do 
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skupiny aminoindanů. Výskyt látky byl dosud hlášen v 11 evropských státech (Česká republika, 
Dánské království, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Norské 
království, Slovinská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková 
republika Německo, Španělské království, Švédsko). Látka je kontrolovaná ve 3 evropských 
státech (Dánské království, Chorvatská republika, Slovinská republika, Turecká republika). 
Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice byl 
hlášen výskyt této látky. 
 
 Látka NM-2201 (CBL-2201) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 
pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických 
kanabinoidů. Výskyt látky byl dosud hlášen v 12 evropských státech (Česká republika, 
Francouzská republika, Chorvatská republika, Maďarsko, Norské království, Polská republika, 
Řecká republika, Slovinská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 
Spolková republika Německo, Španělské království, Švédsko). Látka je kontrolovaná ve 4 
evropských státech (Bulharská republika, Maďarsko, Švédsko, Turecká republika). Pokud jde o 
zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice byl hlášen 
výskyt této látky. 
 
 Látka α-pyrrolidinohexanofenon (α-PHP) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v 
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. 
Výskyt látky byl dosud hlášen v 10 evropských státech (Česká republika, Italská republika, 
Maďarsko, Nizozemské království, Norské království, Polská republika, Rumunsko, Slovenská 
republika, Spolková republika Německo, Švédsko). Látka je kontrolovaná v 5 evropských 
státech (Estonská republika, Finská republika, Maďarsko, Polská republika, Švédsko, Turecká 
republika). Pokud jde o zdravotní rizika, byla zaznamenána intoxikace směsí nových 
syntetických drog, které obsahovaly i α-PHP. V České republice byl hlášen výskyt této látky. 
 
 Látka α-pyrrolidinoisohexanofenon (α-PiHP) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení 
vlády v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny 
katinonů. Jedná se o homolog látky α-PVP a je zde předpoklad podobného účinku. Výskyt látky 
v evropských státech dosud nebyl hlášen. Nejsou informace o tom, že by byla tato látka 
kontrolovaná v evropských státech. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování 
či informace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka PV8 (α-PHPP) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. Výskyt látky byl dosud 
hlášen v 14 evropských státech (Česká republika, Dánské království, Estonská republika, 
Francouzská republika, Chorvatská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, 
Maďarsko, Nizozemské království, Norské království, Rumunsko, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Švédsko). Látka je kontrolovaná v 8 
evropských státech (Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Chorvatská 
republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Švédsko, Turecká republika). Pokud jde o zdravotní 
rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice byl hlášen výskyt této 
látky. 
 
 Látka PV9 (α-POP) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny katinonů. Výskyt látky byl dosud 
hlášen v 5 evropských státech (Estonská republika, Litevská republika, Maďarsko, Rumunsko, 
Spolková republika Německo). Látka je kontrolovaná v 3 evropských státech (Finská republika, 
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Maďarsko, Švédsko). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. 
V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka tetrahydrofuranfentanyl (THF-F) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v 
abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů. 
Výskyt látky byl dosud hlášen ve 2 evropských státech (Slovinská republika, Švédsko). Nejsou 
informace o tom, že by byla tato látka kontrolovaná v evropských státech. Pokud jde o zdravotní 
rizika, bylo zaznamenáno 5 úmrtí (Švédsko). V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka 2,4,6-trimethoxyamfetamin (TMA-6) se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády 
v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny 
fenetylaminů. Výskyt látky byl dosud hlášen v 6 evropských státech (Česká republika, Dánské 
království, Finská republika, Spolková republika Německo, Španělské království, Švédsko). 
Látka je kontrolovaná v 7 evropských státech (Dánské království, Finská republika, Litevská 
republika, Maďarsko, Polská republika, Portugalská republika, Turecká republika). Pokud jde o 
zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České republice byl hlášen 
výskyt této látky. 
 
 Látka U-49900 se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů. Výskyt látky byl dosud 
hlášen ve Slovinsku. Nejsou informace o tom, že by byla tato látka kontrolovaná v evropských 
státech. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České 
republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka U-51,754 se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 
základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů. Výskyt látky byl dosud 
hlášen ve Slovinsku. Nejsou informace o tom, že by byla tato látka kontrolovaná v evropských 
státech. Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České 
republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 
 Látka valerylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku 
na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů. Výskyt látky byl dosud 
hlášen v 4 evropských státech (Francouzská republika, Irsko, Slovinská republika, Švédsko). 
Látka je kontrolovaná ve 3 evropských státech (Dánské království, Litevská republika, Norské 
království). Pokud jde o zdravotní rizika, nejsou známa žádná varování či informace. V České 
republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
 

Výslovné výjimky, uvedené za přílohou č. 4 k nařízení vlády, jsou dány chemickým 
názvem, který rozlišuje, zda se jedná o levotočivý nebo pravotočivý stereoizomer – tedy buď 
pouze R- nebo pouze S- izomery. 

 
 
K Čl. II 

Vzhledem k tomu, že se jedná o technický předpis, byl zaslán 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, dne 13. 
10. 2017 k notifikaci s tím, že lhůta pro ukončení notifikačního řízení byla stanovena na 15. 1. 
2018.  
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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 únor 2018.  
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