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 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:                                      V. 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 11. října 2017, s termínem dodání stanovisek 
do 1. listopadu 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
NBÚ Doporučujeme upravit úvodní větu čl. I návrhu nařízení 

vlády v souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády takto: 
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o 
seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády 
č. 243/2015 Sb. a nařízení vlády č. 46/2017 Sb., zní:“. 

 

Akceptováno – viz upravený text 

ÚV KOM Po stránce formální: 
 

Předkladatel splnil pouze částečně formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem 
EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 
dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech 
pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 

 

 

 Zásadní připomínky: 
1. V části odůvodnění vyhlášky „Zhodnocení 

souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a 
obecnými právními zásadami práva Evropské unie a 
mezinárodními úmluvami“ zcela chybí hodnocení 
slučitelnosti návrhu s právem EU. 

Akceptováno - doplněno 
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Požadujeme odůvodnění v tomto směru 
doplnit. 
 

 

2. Pokud jde o látky nově zařazované do přílohy 
č. 4 vyhlášky, v mnoha případech není známo (jak 
uvádí předkladatel), že by látka byla vůbec v některém 
jiném členském státě EU kontrolována. V ostatních 
případech mohou být dotčené látky legálně uváděny na 
trh alespoň v některých jiných členských státech bez 
toho, že by byly specificky vymezeny dovolené účely 
jejich použití. Proto nutno konstatovat, že podřízení 
zacházení s nově zařazovanými látkami povolení, které 
především omezí jejich použitelnost pouze na omezené 
výzkumné, vědecké účely příp. velmi omezené 
terapeutické účely, představuje zavedení omezení 
volného pohybu zboží (konkrétně půjde o ORUKO ve 
smyslu čl. 34 Smlouvy o fungování Evropské unie -
 dále jen „SFEU“). Taková omezení volného pohybu 
musí být ospravedlnitelná na základě čl. 36 SFEU nebo 
na základě mandatorního požadavku ve smyslu 
judikatury Evropského soudního dvora (srov. 120/78 
Cassis de Dijon). Omezení musí být dále nezbytná a 
proporcionální. 

Na základě výše uvedeného konstatujeme, že je 
nutné do odůvodnění návrhu (do části zabývající se 
zhodnocením souladu návrhu s právem EU) doplnit 
zhodnocení souladu zaváděných omezení s čl. 34 a 
násl. SFEU. V této souvislosti bude nutné doplnit do 
odůvodnění návrhu důvody, pro které předkladatel 
považuje zaváděná omezení volného pohybu zboží za 
přípustná (včetně vypořádaní se s otázkou nezbytnosti 
a proporcionality zaváděných překážek volného 
pohybu).  

S ohledem na výše uvedené požadujeme 
doplnit do odůvodnění hodnocení ve vztahu 

Akceptováno - doplněno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNATEG5YD6)



3 
 

k ustanovením SFEU o volném pohybu zboží. 
 

 

 

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

Akceptováno - uvedeno 

 

4. Vzhledem k tomu, že návrh hodlá stávající 
přílohu č. 4 nařízení č. 463/2013 Sb. (jejíž některé 
položky představují implementaci některých rozhodnutí 
Rady (EU) v oblasti psychotropních látek) zcela vyměnit 
za novou přílohu č. 4, požadujeme, aby předkladatel 
do odůvodnění návrhu doplnil hodnocení toho, zda 
zůstává nedotčena implementace již dříve 
implementovaných rozhodnutí Rady (EU) a uvedl je 
(jejich seznam) v části zabývající se zhodnocením 
souladu návrhu s právem EU. Nadto upozorňujeme, 
že do vyhlášky č. 463/2013 Sb. ještě nebylo 
implementováno prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 
2017/369 (členské státy jsou povinny jej implementovat 
nejpozději do 4. března 2018). Považujeme za vhodné 
jej implementovat předloženým návrhem. 
 

Akceptováno – implementace doplněna 

 

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

 

 

MPO 1. Vzhledem k tomu, že nařízení vlády je jednobodovou Akceptováno – upraveno podle obdobné 
připomínky NBÚ. 
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novelou, doporučujeme Čl. I uvést takto: 
"Čl. I 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech 
návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.                        
a nařízení vlády č. 46/2017 Sb., zní: […].". 

 

2. Doporučujeme v Čl. III doplnit nadpis "Účinnost". Dále 
dáváme na zvážení, zda by datum účinnosti nemělo být 
stanoveno pevným datem. 

Neakceptováno – vzhledem k tomu, že se jedná 
o technický předpis, který byl zaslán k notifikaci, 
nelze z tohoto  důvodu   stanovit  pevný termín 
jeho účinnosti.  

MMR 

Doporučujeme pouze uvést nadpis přílohy č. 4 do 
souladu s požadavky na nadpis přílohy stanovenými 
v čl. 35 Legislativních pravidel vlády.  

 

Akceptováno – upraveno podle obdobné 
připomínky NBÚ a MPO. 

MV 

K odůvodnění: 
1. Navrhujeme na straně 10 v odůvodnění I. Obecné části 
v třetím odstavci za slovy „s ostatními“ slovo „skupiny“ 
nahradit slovem „skupinami“. 

 
Akceptováno - upraveno 

 
K odůvodnění: 
2. Navrhujeme na straně 17 v odůvodnění k látce 4-
chlorisobutyrfentanyl v závorce mezi uvedenými státy vložit 
chybějící čárku: „(Slovinská republika, Švédsko).“  

Akceptováno - upraveno 
 

 

K odůvodnění: 
3. Na straně 21 v odůvodnění k látce 5F-PB-22 
doporučujeme pro jednoznačnost obsahu sdělení slovo 
„úmrtí“ nahradit slovy „případů fatální intoxikace“, pokud 
úmrtí byla způsobena v důsledku zneužití předmětné látky a 
jak je uváděno v případě ostatních látek. 
K odůvodnění: 
4. Na straně 23 v odůvodnění k látce methoxfenidin shodně 
jako v předchozím bodě navrhujeme text „Bylo 
zaznamenáno 1 úmrtí“ nahradit slovy „Byl zaznamenán 1 
případ fatální intoxikace“. 

Neakceptováno – na základě konzultace 
s úřadem vlády se fatální intoxikací rozumí úmrtí 
způsobené výhradně danou psychoaktivní 
látkou, což v těchto případech není 
zdokumentované. 
 
Neakceptováno – na základě konzultace 
s úřadem vlády se fatální intoxikací rozumí úmrtí 
způsobené výhradně danou psychoaktivní 
látkou, což v těchto případech není 
zdokumentované. 
 

MZe 

Doporučující: 

1) K příloze č. 4 
Znění závěrečné informace za tabulkou v příloze č. 4 
doporučujeme upravit pro přehlednost takto: 
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„Včetně stereoizomerů psychotropních látek, až na výslovné 
výjimky, uvedených v tomto seznamu, ve všech případech, 
kdy tyto stereoizomery mohou existovat podle zvláštního 
chemického označení. 
 
Včetně solí psychotropních látek uvedených v tomto 
seznamu ve všech případech, kdy tyto soli mohou 
existovat.“. 
 
 
 
V návrhu nařízení vlády navrhované znění není jasné. 
V odůvodnění pak není vysvětleno, co se rozumí těmi 
„výslovnými výjimkami“ a kde je lze nalézt. Doporučujeme 
doplnit. 

 
Neakceptováno -  obdobná citace je užita i u 
ostatních příloh, které nejsou novelizovány, 
takže pro zachování jednotnosti předpisu 
nedoporučujeme navrženou úpravu v příloze č. 4 
přijmout. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno  - výslovná výjimka je daná 
chemickým názvem, který rozlišuje, zda se jedná 
o levotočivý nebo pravotočivý stereoizomer – 
tedy buď pouze R- nebo pouze S- izomery 
(citace výslovné výjimky vychází z úmluv)  
 

 

Doporučující: 

2) K odůvodnění 
Upozorňujeme, že v odůvodnění v obecné části není 
uvedena příloha č. 8 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o 
seznamech návykových látek, kde je uveden seznam 
přípravků zařazených do Seznamu III podle Jednotné 
úmluvy o omamných látkách. Podle § 13 odst. 1 zákona č. 
167/1998 Sb.  
o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, léčivý 
přípravek, který obsahuje návykovou látku uvedenou v 
příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády  
o seznamu návykových látek, a která je současně uvedena i 
v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek, 
může být vydán v lékárně  
na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem. 
Včetně homeopatlcky vyrobených přípravků se stupněm 
ředění vyšším než D4 nebo CH2. 
Doporučujeme pro úplnost doplnit. 

 
 
Akceptováno - upraveno 
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Doporučující: 

3) K platnému znění 
Nadpis nařízení vlády, jeho název a číslo, úvodní větu 
nařízení vlády, § 2 (notifikační ustanovení), § 3 (účinnost), a 
podpisy doporučujeme z platného znění vypustit. Znění 
platného znění by tedy začínalo textem § 1. 

Akceptováno - upraveno 
 

   

   

   

   

V Praze 16.listopadu 2017 

Vypracoval: Milan Hlaveš Podpis: 
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