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I V .  
 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 
 

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

Česká republika v roce 2015 nařízením vlády č. 242/2015 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních 
množstevních limitech (dále jen „nařízení vlády č. 242/2015 Sb.“), rozšířila seznam 
výchozích a pomocných látek definovaných v zákoně č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, 
o  optické varianty chlorefedrinu a chlorpseudoefedrinu, kdy reagovala na záchyty těchto 
látek v nelegálních varnách metamfetaminu. Jak uvádí důvodová zpráva k nařízení vlády 
č.  242/2015 Sb., existovalo vysoké riziko použití chlorefedrinu a chlorpseudoefedrinu 
k nelegální výrobě metamfetaminu, kdy bylo prokázáno experty Kriminalistického ústavu 
Praha, že metoda výroby metamfetaminu z těchto látek je vysoce efektivní. Ještě před 
přípravou návrhu nařízení vlády č. 242/2015 Sb., usilovala Česká republika o klasifikaci této 
látky mezi uvedené látky kategorie 1 podle společné evropské legislativy v oblasti prekursorů 
drog. Bohužel ještě v roce 2015 nemělo toto společné evropské řešení dostatečnou podporu 
ostatních členských zemí EU, proto bylo přijato alternativní řešení na národní úrovni 
v podobě zařazení daných látek mezi výchozí a pomocné látky, a to prostřednictvím 
novelizace nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich 
ročních množstevních limitech. 
 

V roce 2016 nastal zlom v postoji orgánů EU a Evropská komise přijala v přenesené 
pravomoci urychleně nařízení 2016/1443, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu 
a  Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých 
prekursorů drog na seznam uvedených látek, kterým klasifikovala optické varianty 
chlorefedrinu a chlorpseudoefedrinu mezi uvedené látky kategorie 1, čímž se naplnil původní 
cíl České republiky. 
 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci nabylo účinnosti dnem 21. září 2016 a je 
pro Českou republiku přímo účinné. Pokud by zůstaly látky chlorefedrin a chlorpseudoefedrin 
zařazeny mezi výchozí a pomocné látky, dopadaly by na dané látky dva různé režimy 
zacházení. Vzhledem k přímému účinku nařízení EU se sice na dané látky bude 
jednoznačně uplatňovat licenční systém dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 
273/2004 a  nařízení Rady (ES) č. 111/2005, upřesněný zákonem o prekursorech drog, v 
ustanoveních týkajících se uvedených látek kategorie 1 a ustanovení zákona o prekursorech 
drog, týkající se výchozích a pomocných látek, se stávají vůči všem optickým variantám 
chlorefedrinu a  chlorpseudoefedrinu obsoletními, avšak právní řád se tímto stává 
nepřehledný. 

 
S cílem odstranění této duplicity  co možná nejdříve, byl požádán předseda 

Legislativní rady vlády v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády o udělení 
výjimky z vypracování hodnocení dopadů regulace (RIA) a v souladu s čl. 76 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády o upuštění od připomínkového řízení. 

  
Dopisem předsedy Legislativní rady vlády č. j. 18304/2016-OVL ze dne 10. října 2016 

bylo žádosti Ministerstva zdravotnictví vyhověno. 
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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 č. 272/2013 Sb., 

o prekursorech drog, stejně jako se zmocněním uvedeném v § 53 odst. 1. cit. 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 práva Evropské unie, 

kterými jsou: 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004,  
o prekursorech drog, v platném znění. 

• Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla 
pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, 
v platném znění. 

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1011 ze dne 24. dubna 2015, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o 
prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro 
sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje 
nařízení Komise (ES) č. 1277/2005. 

• Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1013 ze dne 25. června 2015, kterým se 
stanoví pravidla týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 
o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro 
sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi. 

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1443 ze dne 29. června 2016, 
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení 
(ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam 
uvedených látek. 
 
 

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 vyřazovaných látek 

a  zejména z důvodu, že látky zůstávají pod kontrolou státních orgánů v návaznosti na 
legislativu Evropské unie, avšak pod jiným režimem, nepředpokládá hospodářské a finanční 
dopady na státní rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty, ani na podnikatelské prostředí České 
republiky.  

 
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, která by byla předmětem 

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

Navrhovaná právní úprava nemá vzhledem ke svému obsahu dopad na problematiku 
ochrany soukromí ani na problematiku ochrany osobních údajů. 
 
 
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 
 

Návrh novelizace, s odvoláním na výše uvedené důvody obsažené v obecné části 
odůvodnění, směřuje k vyjmutí všech optických variant stejné chemické struktury u látek 
chlorefedrin a chlorpseudoefedrin ze seznamu výchozích a pomocných látek, neboť jsou již 
obsaženy v příloze I., kategorii 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 
a  v příloze, kategorii 1 nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kdy nad nimi je zaveden licenční 
kontrolní režim, a to nejen nad bází těchto látek, ale též nad všemi solemi, které mohou tyto 
látky poskytovat.  

 
K Čl. II 

 
Vzhledem k tomu, že Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2016/1443 nabylo 

účinnosti dne 21. října 2016, je nutné z důvodu přehlednosti právního řádu, aby nařízení 
vlády nabylo účinnosti v co nejkratší možné době. Proto se navrhuje účinnost s ohledem na 
délku legislativního procesu stanovit na 1. ledna 2017. 
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