
VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 15. 11. 
2019, s termínem dodání stanovisek do 13. 12. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 
jana.vyskocilova
@mmr.cz 
 
tel. 224 861 763 

Doporučující připomínky: 
K části první 

 K bodu 24 

Doporučujeme v úvodní části bodu vypustit slovo „nový“. 

Akceptováno 

K bodu 29 a 53 
Doporučujeme v úvodní části bodu slova „V úvodní části § 29“ nahradit 
slovy „V § 29 úvodní části ustanovení“. Obdobnou úpravu doporučujeme 
provést rovněž v bodě 53. 

Akceptováno 

K části druhé 

 K bodu 9 

Doporučujeme v úvodní části bodu slova „odst. 3 se na konci písmene m)“ 
nahradit slovy „se na konci odstavce 3“ a slovo „nové“ vypustit. 

Akceptováno 

K části třetí 
Pakliže se předkladatel rozhodl novelizaci přílohy zákona o správních 
poplatcích koncipovat pouze jako jednu změnu, pak je nutné, aby tato byla 
provedena v souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
pbalkova@msp.j
ustice.cz 
 

K názvu návrhu: Dáváme ke zvážení zestručnění navrhovaného názvu 
návrhu spočívající v nahrazení druhého a třetího novelizovaného zákona 
například slovy „a některé další zákony“. 

Neakceptováno 
 
Název zákona je v souladu s čl. 31 odst. 1 
písm. d) LPV. 

K části první čl. I bodům 3, 4 a 26 [§ 2 písm. g), § 3 odst. 1 písm. a) a § 
24b až 24e]: Konstatujeme, že v zákoně o návykových látkách, ve znění 
navrhované novelizace, není vyjasněn vztah mezi pojmy „produkce“ a 

Akceptováno 
 
Doplněno vysvětlení v rámci zvláštní části 
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tel: 737 244 374 „pěstování“, což považujeme za závažný nedostatek s důsledky zejména 
pro srozumitelnost ustanovení věnovaných novému licenčnímu systému. V 
této souvislosti by taktéž mělo být vyjasněno, zda by pojem „pěstování“ 
neměl být doplněn do výčtu činností, jimiž se rozumí zacházení s 
návykovými látkami a přípravky. Požadujeme proto návrh v tomto směru 
vyjasnit, resp. doplnit.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

důvodové zprávy k § 24b až § 24e. 
 

 

K části první čl. I bodu 6 [§ 5 odst. 2 písm. a)]: Předkladatelé zdůvodňují 
navrhovanou změnu skutečností, že poskytovatelé sociálních služeb 
nemusí být současně poskytovateli zdravotních služeb, přičemž v těchto 
případech jsou oprávněni dané látky bez povolení k zacházení pouze 
skladovat. Upozorňujeme však, že vzhledem k textaci písmena a), která 
začíná slovy „pouze pro poskytování zdravotních služeb“, by se předmětné 
ustanovení na tuto kategorii poskytovatelů sociálních služeb vůbec 
neaplikovalo, pročež doporučujeme vyčlenit slova „skladovat osoby 
provozující zařízení poskytující pobytové sociální služby“ jako nové 
písmeno. 

Vysvětleno 
 
Poskytovatel sociálních služeb může na 
základě § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních služebnách a 
podmínkách jejich poskytování, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovat zdravotní 
služby, aniž by současně byl poskytovatelem 
zdravotních služeb. Předmětné ustanovení 
tak není nutné upravovat. 
 

K části první čl. I bodu 12 (§ 8 odst. 1 věta poslední):  
a) Doporučujeme, aby předkladatel v důvodové zprávě vysvětlil, z jakého 
důvodu v této větě zvolil oproti větě předchozí tvar „může zamítnout“, 
namísto tvaru „zamítne“. 
b) V zájmu zpřesnění textace doporučujeme vložit za slova „žádost o“ slovo 

„vydání“. 
c) V rámci vhodnější stylistiky doporučujeme druhou část věty formulovat 
jako kondicionál, tedy nahradit slovo „je“ slovy „by bylo“. 
d) Konstatujeme, že je textace druhé části věty poměrně vágní. 
Doporučujeme proto, aby ji předkladatel doplnil v tom směru, jaké 
skutečnosti se zejména považují za rozporné s veřejným zájmem, a tudíž 
odůvodňující zamítnutí žádosti o vydání povolení k zacházení. 

Akceptováno jinak 
 
Byl použit text navržený Ministerstvem vnitra: 
 
 „Ministerstvo zdravotnictví zamítne žádost o 
vydání povolení k zacházení, pokud je 
zamýšlený účel zacházení s návykovými 
látkami nebo přípravky v rozporu s § 3 odst. 2 
nebo v rozporu s veřejnými zájmy chráněnými 
tímto zákonem anebo v rozporu s 
mezinárodními úmluvami upravujícími 
zacházení s návykovými látkami“. 
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K části první čl. I bodům 18 a 19 (§ 13 odst. 1 až 3): Dáváme 
předkladateli ke zvážení, zda by nebylo vhodné do návrhu doplnit k nově 
navrhovaným povinnostem předepisujících lékařů a vydávajících 
farmaceutů též odpovídající právní následky pro případ jejich 
nerespektování. V opačném případě by totiž tyto byly nevymahatelné, což 
nepovažujeme za efektivní. Tato připomínka platí obdobně také pro čl. III 
bod 3 (§ 79a odst. 4 a 5 zákona o léčivech). 

Akceptováno částečně 
 
K předepisování předmětných léčivých 
přípravků lékařem dle § 13 odst. 1 a 
veterinárním lékařem dle § 13 odst. 3 jsou 
nově zavedeny přestupky a sankce. 
 
Výdej předmětných léčivých přípravků 
farmaceutem v rozporu s § 13 odst. 1 nebo 
odst. 3 je možno sankcionovat dle zákona o 
léčivech, a to konkrétně § 103 odst. 10 písm. 
d).   
 
K § 13 odst. 2 přestupek a sankce zavedeny 
nejsou. Smyslem daného ustanovení je zvýšit 
povědomí pacientů o nebezpečnosti léčivých 
přípravků, které jsou jim předepisovány a 
nahradit tak vizuální upozornění, které pro ně 
představuje modrý pruh na receptech 
v listinné podobě. 
 
Pro jednání farmaceuta v rozporu s § 79a 
odst. 4 a ošetřujícího lékaře v rozporu s § 79a 
odst. 5 je zaveden nový přestupek v zákoně o 
léčivech, § 108 odst. 2 písm. g). 

K části první čl. I bodu 18 [§ 13 odst. 1 písm. a) a b)]: Doporučujeme 
vypustit slova „pro konkrétního pacienta“, neboť je považujeme za 
nadbytečná – jedná se o duplicitní opakování jedné ze základních 
zákonných charakteristik receptů. 

Akceptováno 
 

K části první čl. I bodu 18 [§ 13 odst. 1 písm. b)]: Doporučujeme, aby 
předkladatel doplnil chybějící zdůvodnění navrhované výjimky znemožňující 
preskripci a vydávání léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné 
použití na recept s modrým pruhem. 

Akceptováno  
 
Důvodem je propojení s registrem léčivých 
přípravků s omezením. Odůvodnění bylo 
doplněno do zvláštní části důvodové zprávy 
v rámci k § 13 odst. 1. 
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K části první čl. I bodu 19 (§ 13 odst. 2 a 3):  
a) Upozorňujeme, že jsou v návrhu obsaženy dva odstavce 3, resp. 
odstavec téže textace označený jako odstavec 2 i 3. Zároveň je prohozeno 
odůvodnění k těmto dvěma navrhovaným odstavcům. Doporučujeme proto 
nastíněné formální nedostatky odstranit. 
b) Konstatujeme, že v důsledku přečíslování odstavců je třeba do návrhu 
zapracovat další body, jimiž budou aktualizovány odkazy u příslušných 
přestupků podle § 36 odst. 1 písm. o) a p). 

Akceptováno 

K části první čl. I bodu 19 (§ 13 odst. 2): Doporučujeme navrhovanou 
textaci upravit tak, aby bylo zřejmé, že jak předepisování lékařem, tak 
vydávání farmaceutem se vztahuje na léčivé přípravky podle § 13 odst. 1 v 
případě jejich aplikace na základě elektronického receptu nebo receptu 
s modrým pruhem. 

Akceptováno 
 
Ustanovení bude znít: 
„(2) Lékař při předepisování léčivého 
přípravku a farmaceut při výdeji v lékárně 
jsou v případě podle odstavce 1 písm. a) 
nebo b) povinni poučit pacienta nebo osobu 
zastupující pacienta vhodným způsobem o 
skutečnosti, že je mu předepisován a vydáván 
léčivý přípravek obsahující vysoce návykovou 
látku.“ 

K části první čl. I bodu 24 (§ 14 odst. 5):  
a) Doporučujeme, aby předkladatel vysvětlil, z jakého důvodu neodkazuje 
též na § 14 odst. 4, resp. proč by se tento na danou situaci neměl též 
aplikovat. 
b) Strukturu navrhované textace, v níž se za sebou vrství dvě části za 
středníkem, považujeme za komplikovanou a těžko srozumitelnou. 
Doporučujeme proto vhodné rozdělení předmětných ustanovení. Tato 
připomínka platí obdobně také pro čl. I bod 25 [§ 20 odst. 2 písm. b) zákona 
o návykových látkách]. 

 
 
a) Vysvětleno 
 
Vzhledem k tomu, že konopí pro léčebné 
použití je léčivou látkou a proto má být  
zneškodňováno jako nepoužitelné léčivo, 
musí se subjekty při jejich zneškodňování řídit 
zákonem o léčivech. Ten mimo jiné v § 88 
odst. 2 stanoví, že při zacházení 
s nepoužitelnými léčivy se postupuje jako 
v případě nebezpečného odpadu. Tzn., že 
budou splněny i náležitosti stanovené 
ustanovením § 14 odst. 4. 
 
b) Akceptováno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBMJK7FKC)



Stránka 5 (celkem 62) 

K části první čl. I bodu 26 (§ 24a): Doporučujeme, aby předkladatel obhájil 
důvodnost setrvání předmětného ustanovení v návrhu, neboť jej v 
předkládané podobě, kdy obsahuje toliko nedostatečně určitý odkaz na 
vyhlášku č. 236/2015 Sb., považujeme za zbytné. 

Neakceptováno 
 
Považujeme odůvodnění ve zvláštní části 
důvodové zprávy jako dostatečné. Dané 
ustanovení slouží k bližší specifikaci pojmu 
konopí pro léčebné použití v rámci stávající 
legislativy. Bez daného ustanovení by 
neexistovalo propojení s prováděcím právním 
předpisem, který specifikuje konkrétní 
parametry konopí pro léčebné použití. 
 
Konkretizuje se právní předpis, a to odkazem 
na poznámku pod čarou. 

K části první čl. I bodu 26 [§ 24b odst. 1 písm. b)]: Doporučujeme 
vypustit slova „udělené Státním ústavem pro kontrolu léčiv“, neboť jsou s 
ohledem na znění § 24b odst. 2 duplicitní. Tato připomínka platí obdobně 
také pro čl. I bod 27 [§ 24e odst. 4 písm. a) zákona o návykových látkách]. 

Akceptováno 

K části první čl. I bodu 26 (§ 24b odst. 2): Doporučujeme pro 
nadbytečnost vypustit slova „podané žadatelem“ (to je u žádosti zjevné) a v 
zájmu věcného zpřesnění navrhovaného ustanovení nahradit slova „a za“ 
slovy „při splnění“. 

Akceptováno 

K části první čl. I bodu 26 [§ 24b odst. 4 písm. e)]: Není zřejmé, z jakého 
důvodu by měl být povinnou přílohou k žádosti o vydání licence k pěstování 
konopí pro léčebné použití doklad o uhrazení náhrady výdajů za odborné 
úkony prováděné na žádost Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle § 24f, 
když návrh nekonstruuje žádnou povinnost žadatele požádat o provedení 
odborného úkonu. Požadujeme proto navrhované ustanovení vypustit, 
anebo v něm specifikovat, že se uplatní pouze v případech, kdy žadatel o 
provedení odborného úkonu požádal a tento byl proveden.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Předkladatel upravil ustanovení § 24f a § 24g 
tak, aby odpovídaly jiné obdobné úpravě již 
schválené vládou, a to § 62 a § 63 návrhu 
zákona o zdravotnických prostředcích 
(sněmovní tisk 696). 
Z obsahu nových ustanovení vyplývá 
povinnost uhradit zálohy náhrad za odborné 
úkony, které jsou spojeny se žádostmi. 
 
„Náhrada výdajů za provedení odborných 
úkonů 
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§ 24f 
 

(1) Za provedení odborných úkonů 
provedených Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv na žádost je žadatel 
povinen Státnímu ústavu pro kontrolu 
léčiv uhradit náhradu výdajů.  

 
(2) Žadatel je povinen hradit náhrady 

výdajů za odborné úkony Státnímu 
ústavu pro kontrolu léčiv spojené s 

a) žádostí o udělení licence 
k pěstování rostlin konopí pro 
léčebné použití podle § 24b 
odst. 2, 

b) žádostí o prodloužení platnosti 
licence k pěstování rostlin 
konopí pro léčebné použití 
podle § 24c odst. 3 nebo 

c) žádostí o změnu licence 
k pěstování rostlin konopí pro 
léčebné použití podle § 24c 
odst. 5. 

 
(3) Specifikaci odborných úkonů, způsob 

stanovení výše náhrady výdajů na 
provedení odborných úkonů v rámci 
jednotlivých činností, maximální výši 
náhrady výdajů na provedení 
odborných úkonů v rámci jednotlivých 
činností a výši záloh na náhrady 
výdajů na provedení odborných úkonů 
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v rámci jednotlivých činností stanoví 
prováděcí právní předpis. Výše 
náhrady výdajů na provedení 
odborných úkonů v rámci jednotlivých 
činností se stanoví tak, aby pokryla 
výdaje na provedení těchto odborných 
úkonů v nezbytné výši.  

  
 

§ 24g 

(1) Osoba, na jejíž žádost se odborné 
úkony mají provést, je povinna 
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv 
předem složit zálohu na náhradu 
výdajů, je-li zřejmé, že odborné úkony 
budou provedeny. V případě 
odborných úkonů podle § 27f odst. 2 
písm. a) až c) Státní ústav pro kontrolu 
léčiv zveřejňuje na svých 
internetových stránkách obvyklou 
časovou náročnost jednotlivých úkonů. 

(2) Státní ústav pro kontrolu léčiv vrátí 
žadateli na jeho žádost náhradu 
výdajů  

a) v plné výši, pokud žadatel 
zaplatil náhradu výdajů, aniž k 
tomu byl povinen,  

b) v plné výši, pokud požadovaný 
odborný úkon nebyl zahájen, 
nebo  

c) ve výši odpovídající poměrné 
části zaplacené náhrady výdajů 
za odborné úkony, které nebyly 
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provedeny.  

(3) Žadatel doplatí rozdíl mezi zálohou na 
úhradu výdajů podle odstavce 1 a 
skutečnou výší úhrady výdajů v 
případě, že skutečná výše úhrady 
výdajů převyšuje zálohu, a to ve lhůtě 
stanovené Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv ve výzvě k úhradě 
doplatku na úhradu výdajů. 

(4) Náhrady výdajů podle § 27f nejsou 
příjmem státního rozpočtu podle 
jiného právního předpisu, jsou 
příjmem Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv a jsou vedeny na zvláštním účtu, 
který je součástí rezervního fondu 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 
Státní ústav pro kontrolu léčiv používá 
tyto prostředky pro zajištění své 
činnosti prováděné podle tohoto 
zákona nebo podle jiných právních 
předpisů, nelze-li tuto činnost zajistit v 
potřebném rozsahu z rozpočtových 
zdrojů. 

(5) Rozhodne-li tak vláda, převede Státní 
ústav pro kontrolu léčiv z prostředků 
účtu vedeného podle odstavce 4 na 
příjmový účet státního rozpočtu České 
republiky zřízený pro Ministerstvo 
zdravotnictví částku ve výši stanovené 
vládou.“ 

K části první čl. I bodu 26 [§ 24b odst. 6 písm. a)]: Doporučujeme 
nahradit slova „bude odpovídat“ slovy „odpovídá“, neboť užití času 
budoucího není v daném kontextu vhodné. 

Akceptováno 
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K části první čl. I bodu 27 (§ 24c odst. 1): Vzhledem ke skutečnosti, že se 
v navrhované textaci vyskytuje vyšší počet nedostatků, ji doporučujeme 
nahradit např. takto: „(1) Kromě obecných náležitostí rozhodnutí podle 
správního řádu musí rozhodnutí o žádosti o udělení licence obsahovat údaje 
podle § 24b odst. 3; jeho vydání ve lhůtě 120 kalendářních dnů od podání 
žádosti musí předcházet ohledání pěstírny.“ 

Akceptováno částečně 
 
Nové znění ustanovení § 24c odst. 1 zní:  
„(1) Licenci k pěstování rostlin konopí pro 
léčebné použití uděluje Státní ústav pro 
kontrolu léčiv rozhodnutím.  Rozhodnutí o 
udělení licence musí předcházet ohledání 
pěstírny provedené Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv. Rozhodnutí o žádosti o udělení 
licence musí být vydáno ve lhůtě 120 
kalendářních dní od podání žádosti. Kromě 
obecných náležitostí rozhodnutí podle 
správního řádu musí rozhodnutí o udělení 
licence obsahovat údaje podle § 24b odst. 3“. 
 
Připomínce není možné vyhovět v plném 
rozsahu, neboť je třeba rozlišovat mezi 
„rozhodnutím o žádosti o udělení licence“ a 
„rozhodnutím o udělení licence“. V případě, 
že bychom připomínku akceptovali, muselo by 
i rozhodnutí o zamítnutí žádosti z důvodů 
nedoložení kompletních podkladů žádosti 
předcházet ohledání na místě, což není 
v zájmu předkladatele ani efektivního výkonu 
státní správy 
 
 

K části první čl. I bodům 27 a 31 (§ 24c odst. 2 a § 24e odst. 6): 
Požadujeme, aby předkladatel vysvětlil, proč nechce umožnit přechod 
licence na právního nástupce, pokud by v určité době splnil požadavky 
stanovené zákonem. Z tohoto nezdůvodněného rozhodnutí předkladatele 
totiž dále vyplývá navrhovaná povinnost právního nástupce (včetně dědice) 
v případě úmrtí či zániku držitele licence zneškodnit v určené lhůtě pěstební 
materiál a rostlinný odpad, kterou považujeme za vysoce nestandardní. 
Předně upozorňujeme, že podle občanského zákoníku nemusí dědic 
dědictví přijmout, tj. může jej odmítnout podle § 1485 a násl. občanského 
zákoníku. V takovém případě by se zneškodnění podle návrhu patrně 

Akceptováno 
 
Přechod licence na právního nástupce bude 
umožněn, pokud právní nástupce splní 
podmínky stanovené pro vydání nové licence. 
O přechodu licence rozhodne Státní ústav pro 
kontrolu léčiv. 
 
Důvodem pro umožnění přechodu licence je 
skutečnost, že mateční rostliny konopí pro 
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provedlo „v souladu s občanským zákoníkem a zákonem upravujícím 
zacházení s majetkem státu“, tedy zřejmě jako s odúmrtí. Navázání 
veřejnoprávní povinnosti na zásadně soukromoprávní určení právního 
nástupce přitom nepovažujeme za vhodné. Není nám ani známo, že by 
takové řešení bylo běžné v jiných srovnatelných případech (viz např. § 9 a 
10 zákona o zoologických zahradách). Jelikož je právnímu nástupci uložena 
pouze povinnost zneškodnění, hrozí vzhledem k absenci předchozích 
zkušeností s danou problematikou, že bude tato činnost provedena 
neodborně. Za vhodnější proto považujeme řešení, v němž by zneškodnění 
prováděly příslušné orgány veřejné moci s tím, že by jejich náklady s tím 
spojené šly k tíži právního nástupce. Ze shora uvedených důvodů 
požadujeme vypuštění § 24e odst. 6, případně zvolení jiného vhodného 
řešení.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

léčebné použití a dokumentace s nimi 
spojená, by musely být zničeny, což není 
v zájmu pacientů, kteří jsou léčeni konkrétním 
konopím pro léčebné použití.  
 
Ustanovení § 24e odst. 6 bude vypouštěno. 

K části první čl. I bodu 27 (§ 24c odst. 3 věta první): Jsme toho názoru, 
že navrhované ustanovení není formulováno vhodným způsobem, pročež jej 
doporučujeme nahradit např. takto: „Pokud chce osoba, které byla udělena 
licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití, jejíž platnost končí, 
pokračovat v pěstování rostlin konopí pro léčebné použití, musí podat ke 
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv žádost o prodloužení platnosti udělené 
licence nejpozději …“ 

Akceptováno 

K části první čl. I bodům 27 a 42 [§ 24c odst. 4 a 5 a § 36 odst. 6 písm. 
a) a b)]: Požadujeme, aby předkladatel situace, kdy držitel licence 
nerespektuje v těchto ustanoveních navrhované povinnosti, spojil kromě 
uložení pokuty ještě s dalšími vhodnými právními následky. U § 24c odst. 4 
a 5 navrhujeme, aby uložení pokuty předcházela ze strany kontrolního 
orgánu výzva k nápravě, která by případně mohla být zejména u odstavce 5 
spojena též s pozastavením platnosti licence. Pouze u odstavce 5 je pak 
podle našeho názoru nezbytné, aby v případě, kdy držitel licence s 
pozastavenou platností nezjednal nápravu, tj. nepožádal o změnu licence, 
mu tato byla odňata, přičemž by bylo možné považovat tento následek i za 
postačující alternativu uložení sankce v podobě pokuty.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Pokud se Státní ústav pro kontrolu léčiv dozví 
ze své úřední činnosti, že uvedené povinnosti 
pěstitel neplní či nesplnil, není prvním krokem 
uložení pokuty. Uložení pokuty je důsledkem 
stavu, který musí mít SÚKL zjištěný a 
podložený důkazy. K zjištění skutečného 
stavu věci je možné si vyžádat podle povahy 
situace součinnost pěstitele či provést 
kontrolu. Po provedené kontrole, která 
probíhá podle kontrolního řádu, je vyhotoven 
protokol a jsou uložena nápravná opatření. Až 
v případě, že jsou zjištění z kontroly 
závažného charakteru a kontrola ani 
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nápravná opatření jejich závažnost či 
existenci neeliminovala, může být přikročeno 
k uložení sankce. Připomínka je tedy svou 
povahou nadbytečná, protože řešení již 
vyplývá z kontrolního řádu. Pozastavení 
platnosti licence by byla v praxi složitě 
aplikovatelná. Pokud by držitel licence rostliny 
pěstoval a poté na základě pozastavení 
platnosti licence by měl s pěstováním přestat 
pouze na určitou dobu, tak z praktického 
hlediska by se jednalo o likvidaci celé 
činnosti, neboť by subjekt musel začínat od 
začátku. Současně neexistuje žádná veřejná 
databáze, ze které by bylo možné zjistit 
v reálném čase, že daný subjekt má 
pozastavenu činnost.  
 

K části první čl. I bodu 27 [§ 24c odst. 5 písm. d)]: Doporučujeme, aby 
předkladatel vysvětlil, z jakého důvodu má změna názvu, sídla nebo právní 
formy držitele licence vyvolávat nutnost změny licence. 

Akceptováno 
 
Licence slouží k prokazování oprávnění 
pěstovat konopí pro léčebné použití při 
jednání jak s orgány státní správy, tak i se 
zahraničními subjekty. Zejména pro jednání 
se zahraničními subjekty (s ohledem na 
předmět jednání) máme za to, že přesná 
identifikace držitele uvedená v licenci by měla 
odpovídat údajům v rejstříku, aby nevznikaly 
žádné pochybnosti o oprávněnosti držitele 
licence. 
 
Vysvětlení bude doplněno do zvláštní 
části důvodové zprávy. 
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K části první čl. I bodu 27 [§ 24d písm. c)]: Doporučujeme do 
navrhovaného zmocňovacího ustanovení ohledně protokolování a evidence 
doplnit kromě stanovení způsobu, tedy požadavku na formu, též stanovení 
rozsahu, tedy požadavek na obsah. 

Akceptováno 

K části první čl. I bodu 27 [§ 24d písm. g)]: Jakkoli chápeme motivaci 
předkladatele zajistit dostupnost distribuovaného konopí pro léčebné 
použití, pokládáme zvolenou variantu řešení za rizikovou, neboť tato 
reflektuje pozitivní dopad na faktickou a ekonomickou dostupnost konopí 
pro léčebné použití, nikoli však její možný negativní dopad ve vztahu k 
navýšení drogové kriminality. Pakliže předkladatel předpokládá navýšení 
počtu subjektů pěstujících rostliny konopí pro léčebné použití na základě 
licence, kdy tyto budou povinny samy zneškodňovat pěstební materiál a 
rostlinný odpad [(což se jeví být v rozporu s přímo aplikovatelnou Jednotnou 
úmluvou o omamných látkách – viz její čl. 28 odst. 1 a čl. 23 odst. 2 písm. 
d)], měl by se lépe vypořádat s eliminací rizika vzniku „černého trhu“ s 
rostlinným odpadem, který subjekt formálně vykáže jako zlikvidovaný, avšak 
fakticky může být tento nelegálně distribuován mezi drogové dealery, 
případně přímo k uživatelům drog. Předkladatel sice očekává navýšení 
činnosti krajských úřadů v souvislosti s kontrolou pěstitelů, obáváme se 
však, že tato kontrola není schopna takovým případům efektivně zabránit. 
Doporučujeme proto, aby se předkladatel s výše nastíněnými riziky v návrhu 
lépe vypořádal. 

Neakceptováno 
 
Držitelé licence, kteří budou pěstovat rostliny 
konopí pro léčebné použití, budou povinni 
vést o všech rostlinách řádnou evidenci, 
shodně tak o veškerém odpadu. Zneškodnění 
daného rostlinného odpadu musí proběhnout 
za účasti zástupců krajského úřadu. 
V případě, že dojde k jednání v rozporu 
s danými ustanoveními, budou subjektům 
uloženy vysoké pokuty, případně mohou být 
stíhány v rámci trestního řízení. Systém 
kontroly je nastaven shodně jako v případě 
zacházení s návykovými látkami.   
 

K části první čl. I bodu 27 (§ 24e odst. 1 věta první): Upozorňujeme, že 
použitá slova „dopustí se více než jednoho přestupku podle tohoto zákona“ 
jsou nedostatečně určitá, neboť není zřejmé, zda jimi měl předkladatel na 
mysli souběh dvou či více přestupků podle zákona o návykových látkách, ve 
znění navrhované novelizace, či skutečnost, že v průběhu času (který by 
patrně bylo třeba nějak omezit) došlo ke spáchání dalšího přestupku podle 
citovaného zákona (recidiva). Požadujeme proto předmětnou část 
navrhovaného ustanovení zpřesnit.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
V ustanovení § 24e odst. 1 věta první bylo 
použito znění, které navrhlo Ministerstvo 
vnitra: „…pokud byl držitel licence 
pravomocně uznán vinným z přestupku podle 
tohoto zákona, za který lze uložit pokutu do 
10 000 000 Kč nebo ze spáchání více 
přestupků podle tohoto zákona nebo z 
opakovaného spáchání přestupku podle 
tohoto zákona.“ 
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K části první čl. I bodu 27 (§ 24e odst. 1 věta druhá):  Doporučujeme pro 
nadbytečnost vypustit slovo „takový“ a v rámci zpřesnění navrhovaného 
ustanovení vložit za slovo „lze“ slova „podle tohoto zákona“. 

Akceptováno jinak 
 
Věta druhá byla v důsledku předchozí 
připomínky vypuštěna. 

K části první čl. I bodu 27 (§ 24e odst. 1 věta třetí): Doporučujeme 
přepracovat navrhované ustanovení tak, aby stanovovalo stejné 
předpoklady pro odejmutí licence jako pro její získání (tj. po vzoru vymezení 
bezúhonnosti v § 8a odst. 2 – pravomocné odsouzení za trestný čin 
spáchaný v souvislosti se zacházením s návykovými látkami nebo 
přípravky). Podle předkládané právní úpravy by totiž k odejmutí licence 
došlo pouze v případě, kdy byl její držitel pravomocně odsouzen za trestný 
čin, jehož skutková podstata souvisí s licencovanou činností (v tomto směru 
by bylo třeba navrhovanou textaci zpřesnit – spojení „s touto činností“ není 
dostatečně určité), 
tj. okruh předmětných trestných činů by byl oproti § 8a užší, což 
nepokládáme za důvodné a žádoucí. 

Akceptováno 

K části první čl. I bodům 27 a 42 [§ 24e odst. 2 a § 36 odst. 6 písm. m)]:  
a) Dáváme předkladateli ke zvážení, zda je skutečně nezbytné 
sankcionovat navrhovanou povinnost, která má podle našeho názoru 
pořádkovou povahu, uložením pokuty, když to, zda držitel licence oznámí 
ukončení licencované činnosti, nemá žádný praktický efekt; na skutečnosti, 
že rostliny konopí pro léčebné použití již nepěstuje, to nic nemění. 
b) Doporučujeme do navrhovaného ustanovení doplnit, že Státní ústav pro 
kontrolu léčiv licenci zruší taktéž v případě, kdy sám ze své činnosti zjistí, že 
držitel licence již nepěstuje rostliny konopí pro léčebné použití. 

 
a) Neakceptováno 

 
Neoznámení ukončení činnosti nemá jen 
pořádkovou povahu. Odvíjí se od ní další 
povinnosti držitele licence, jako např. 
zneškodnění rostlinného odpadu. Z toho 
důvodu je nutné, aby bylo možné za dané 
neoznámení držitele licence sankcionovat. 
 

b) Akceptováno 
K části první čl. I bodu 27 (§ 24e odst. 3, 5 a 6): Konstatujeme, že k 
navrhovaným povinnostem souvisejícím se zneškodněním pěstebního 
materiálu a rostlinného odpadu po zániku licence chybí v návrhu 
odpovídající skutkové podstaty přestupků a přiměřené sankce, které 
požadujeme doplnit, pokud předmětné povinnosti skutečně mají v návrhu 
zůstat zachovány.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 
 
Přestupky v souvislosti s povinnostmi 
uvedenými v ustanovení § 24e odst. 3 a 5 
budou nově upraveny v § 36 odst. 6 písm. m) 
a n). Odstavec 6 byl vypuštěn. 
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K části první čl. I bodu 27 (§ 24f): Konstatujeme, že z návrhu není zřejmé, 
na základě jaké motivace by žadatelé o udělení licence měli žádat Státní 
ústav pro kontrolu léčiv o provedení odborných úkonů, za něž by pak museli 
uhradit náhradu výdajů. Požadujeme proto, aby předkladatel v tomto směru 
návrh doplnil a vysvětlil. V této souvislosti přitom odkazujeme též na naši 
připomínku k § 24b odst. 4 písm. e).  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Předkladatel upravil ustanovení § 24f a § 24g 
tak, aby odpovídaly jiné obdobné úpravě již 
schválené vládou, a to § 62 a § 63 návrhu 
zákona o zdravotnických prostředcích 
(sněmovní tisk 696). 
 

K části první čl. I bodu 27 (§ 24f odst. 1, 4 a 5): Upozorňujeme, že v 
těchto ustanoveních se vyskytuje toliko slovo „Ústav“, aniž by však pro 
Státní ústav pro kontrolu léčiv byla předmětná legislativní zkratka zavedena. 
Doporučujeme proto tyto výskyty nahradit plným názvem dané instituce. 

Akceptováno 

K části první čl. I bodu 27 (§ 24f odst. 2):  
a) Z hlediska systematického doporučujeme zařadit navrhované zákonné 
zmocnění až na konec § 24f. 
b) V rámci zpřesnění textace doporučujeme specifikovat „odborné úkony“ 
např. odkazem na § 24f odst. 1. 

Akceptováno 

K části první čl. I bodu 27 (§ 24f odst. 5): Doporučujeme pro 
nadbytečnost vypustit slova „nejsou příjmem státního rozpočtu podle jiného 
právního předpisu,“. 

Akceptováno jinak 
 
Předkladatel upravil ustanovení § 24f a § 24g 
tak, aby odpovídaly jiné obdobné úpravě již 
schválené vládou, a to § 62 a § 63 návrhu 
zákona o zdravotnických prostředcích 
(sněmovní tisk 696). 

K části první čl. I bodům 29 až 34 (§ 29): Podotýkáme, že při aplikaci 
shodné logiky by slovo „rostlina“ v příslušném mluvnickém čísle a pádu 
mělo být vloženo též do § 29 písm. a) 
bodu 1 a § 29 písm. c) bodů 1 a 2, pročež doporučujeme do návrhu doplnit 
body, v nichž budou uvedená ustanovení nastíněným způsobem 
terminologicky upravena. 

Neakceptováno 
 
Jedná se o různé situace a různé formy 
konopí, tudíž nelze vkládat slovo „rostlina“ do 
všech doporučených ustanovení.  
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K části první čl. I bodu 38 (§ 34): Upozorňujeme, že v rozporu se změnami 
vyznačenými v přiloženém platném znění v návrhu chybí body, jež by 
zapracovávaly terminologické změny provedené v § 34 odst. 1 písm. b) 
bodu 2 a v § 34 odst. 8. Příslušné body proto doporučujeme do návrhu 
doplnit. Tato připomínka platí obdobně také pro čl. III bod 4 [§ 80 odst. 1 
písm. e) zákona o léčivech]. 

Akceptováno 

K části první čl. I bodu 42 (§ 36 odst. 6 úvodní část ustanovení): 
Doporučujeme vypustit z návětí slovo „dále“, neboť § 36 neobsahuje žádný 
předchozí odstavec, v němž by byly upraveny přestupky shodné skupiny 
subjektů. 

Akceptováno 

K části první čl. I bodu 48 (§ 43 odst. 9): Doporučujeme, aby předkladatel 
vysvětlil, na základě čeho Ministerstvo zdravotnictví ví, které subjekty jsou 
držiteli licence. 

Vysvětleno 
 
Daná skutečnost vyplývá z § 43 odst. 8 písm. 
b) bod 1., neboť dle daného ustanovení má 
Státní ústav pro kontrolu léčiv povinnost 
průběžně informovat Ministerstvo 
zdravotnictví o udělených licencích 
k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití.   

K části první čl. I bodům 49 až 51 (§ 43a odst. 4): Dáváme předkladateli 
ke zvážení, zda by nebylo vhodné do odstavce vymezujícího působnost 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv doplnit provádění odborných úkonů na 
žádost podle § 24f, mají-li být tyto v návrhu skutečně zachovány. 

Akceptováno 

K části první čl. II bodům 1 a 3: Navrhovaná přechodná ustanovení 
doporučujeme vypustit, jelikož je považujeme za nadbytečná; formulují 
skutečnosti, jež jsou dané i bez nich. 

Neakceptováno 
 
Podle MZ nejsou přechodná ustanovení 
nadbytečná, neboť skutečnosti v nich 
uvedené je nutné postavit právně najisto.  

K části druhé čl. III bodu 16 (§ 81g odst. 6 věta třetí): V zájmu zpřesnění 
navrhované textace doporučujeme vložit za slova „elektronický záznam“ 
slova „podle věty první též“. 

Akceptováno 

K části druhé čl. III bodu 18 (§ 114 odst. 1): Dáváme ke zvážení, zda by v 
navrhovaném zmocňovacím ustanovení nemělo být odkazováno také na § 
79a odst. 3 až 5. 

Akceptováno 
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K části třetí čl. IV (Změna zákona o správních poplatcích): Vzhledem ke 
skutečnosti, že je v zákoně o správních poplatcích činěna pouze jedna 
změna, doporučujeme tuto koncipovat legislativně technicky odlišným 
způsobem: „V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění …, položka 99A včetně poznámek pod čarou č. 86 až 88 zní:“. 

Akceptováno 

K části třetí čl. IV [položka 99A písm. a)]: S ohledem na terminologii § 
24b až 24e doporučujeme nahradit slovo „vydání“ slovem „udělení“. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
obrany 
 
legislativa.mo@a
rmy.cz 
 
lopatoval@army.
cz 
 
tel: 973 200 092 

K části první – změna zákona o návykových látkách k § 1 
Po dohodě se zástupci MZd navrhujeme nad rámec novely doplnit do 
ustanovení § 1 nový odstavec 3 v tomto znění: 
 
„(3) Tento zákon se nevztahuje na zacházení, dovoz, vývoz a tranzitní 
operace návykových látek a přípravků obsahujících návykovou látku nebo 
uvedenou látku kategorie 1 prováděné Armádou České republiky. 
Ministerstvo obrany nejpozději do dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
stanoví vnitřním předpisem výkon uvedených činností s návykovými látkami 
a přípravky je obsahujícími v Armádě České republiky.“. 
 
Odůvodnění: 
Armáda České republiky (dále jen „armáda“) v rámci činnosti při 
zabezpečení výcviku služebních psů na vyhledávání drog a rovněž při 
zabezpečení vojsk v zahraničních operacích potřebuje postupovat odchylně 
od zákona o návykových látkách, a to nejen při vývozu a dovozu dle 
stávajícího znění. 
Výše navrhovaná úprava zjednoduší nabývání návykových látek pro 
kompletaci souprav s návykovými látkami pro výcvik služebních psů a jejich 
likvidaci při rušení starých souprav. 
Likvidace návykových látek, které nejsou léčivými přípravky, striktně 
vyžaduje přítomnost zástupce krajského úřadu při jejich zneškodňování, 
kterou, zejména v případě zahraničních operací, nelze zajistit. 
Navrhovaná úprava dále umožní armádě likvidaci bez dalších finančních 
nákladů nutných pro stažení návykových látek zpět do České republiky. 
Navrhovaná právní úprava armádě umožní postupovat odchylně od tohoto 
zákona bez nutnosti úprav více ustanovení (s výjimkou zrušení ustanovení o 
vývozu a dovozu). Povolení k vývozu a dovozu návykových látek pro 

 
 
Vysvětleno 
 
 
Předkladatel došel s MO ke shodě, že 
požadavek na změnu zákona není nutný, 
neboť současné znění zákona č. 167/1998 
Sb., již umožňuje AČR postupovat odchylně 
od zákona č. 167/1998 Sb. 
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potřeby armády při nasazení v zahraniční operaci tak bude přímo v gesci 
Ministerstva obrany. 
Navržená právní úprava se týká pouze armády. Příspěvkovým organizacím 
zřizovaným Ministerstvem obrany (vojenští poskytovatelé zdravotních 
služeb), kteří poskytují zdravotní služby vojákům i klientům mimo rezort 
obrany, zůstává zachována povinnost dodržovat ustanovení zákona o 
návykových látkách bez výjimky. 
Pravomoci Vojenské policie při zacházení s návykovými látkami jsou řešeny 
samostatně, formou novely zákona o Vojenské policii a z ní vyplývajícími 
změnami v zákoně o návykových látkách a zákoně o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek, která je v současné době 
v legislativním procesu.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
V § 5 odst. 6 se slova „Armády České republiky“ zrušují. 

Odůvodnění: 
V případě akceptace připomínky č. 1 je třeba uvedená slova vypustit pro 
nadbytečnost. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

 

V § 20 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.  

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d). 
 
Odůvodnění: 
V případě akceptace připomínky č. 1 je třeba uvedené písmeno d) zrušit a 
provést legislativně-technickou úpravu. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

 

V § 21 odst. 2 se písmeno e) zrušuje. 

Odůvodnění: 
V případě akceptace připomínky č. 1 je třeba písmeno e) zrušit. 
 
Tato připomínka je doporučující.  
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Ministerstvo 
zemědělství 
 
lenka.zmeskalov
a@mze.cz  
 
tel.: 2902 

Zásadní připomínky: 
K NÁVRHU ZÁKONA: 
K části první: 
K čl. I: 
K bodu 3: 
V § 2 písm. e) požadujeme slova „k terapeutickému účelu“ nahradit slovy 
„výhradně jako léčivo k jeho použití u lidí“. 
Odůvodnění:  
Považujeme za nezbytné: 

- jednoznačně vymezit, že veškeré podmínky, které upravují zacházení 
s konopím pro léčebné použití, se týkají výlučně humánní oblasti 
a nemůže v této věci docházet k pokusům o jakoukoliv jinou 
interpretaci, 

zajistit maximální možné sladění s terminologií používanou zákonem 
o léčivech; pokud je zájem rozsah použití omezit (např. vyloučit prevenci 
onemocnění či ovlivnění fyziologických funkcí), je možné ustanovení dále 
v tomto smyslu upravit. 

Akceptováno jinak 
 
Nové znění § 2 písm. e):  
„e) konopím pro léčebné použití konopí, které 
je výrobcem určeno k terapeutickému účelu u 
lidí nebo ke zpracování za tímto účelem,“ 
 
 
 
 
 
 
 

 

K bodu 21: 
Požadujeme doplnit do poznámky pod čarou č. 18 vyhlášku č. …/2020 
Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, 
případně vložit novou poznámku pod čarou. 
Odůvodnění: 
Zákon o léčivech oddělil zmocnění pro přípravu vyhlášky pro 
předepisování v oblasti humánní a veterinární péče – obě oblasti jsou nyní 
upraveny samostatnými právními předpisy. Tato skutečnost musí být proto 
zohledněna i v příslušných ustanoveních zákona o návykových látkách. 
V souvislosti s navrhovanými úpravami, kdy požadavky pro recepty 
a žádanky s modrým pruhem budou řešeny prováděcími předpisy v rámci 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 13 odst. 11 bude obsahovat 
zmocnění k vydání prováděcího právního 
předpisu. 
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zákona o návykových látkách dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné 
v rámci zákona o návykových látkách řešit problematiku receptů a žádanek 
s modrým pruhem komplexně, ve všech aspektech včetně jejich distribuce, 
vrácení, likvidace a vedení evidence a to jak pro humánní, tak 
i pro veterinární oblast. Taková úprava by mohla vést k významnému 
zpřehlednění situace pro uživatele právních předpisů. 

K části druhé: 
K čl. I: 
K bodu 6: 

a) Požadujeme text bodu 6 nahradit takto: 
„„6. V § 80a odst. 1 písm. b) se slova „na léčivé přípravky obsahující 
omamné nebo psychotropní látky“ zrušují.“  

b) V této souvislosti dále požadujeme vložit nový bod 12, který zní: 
„12. V § 81f se odstavec 2 zrušuje.“. 

Body 12. až 18. navrhujeme označit jako body 13. až 19.  
Odůvodnění:  
§ 81f odst. 2 považujeme za nadbytečný.  

Podmínky pro předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární 
péče jsou upraveny v § 80a a to včetně toho, že se jedná o humánní 
a veterinární léčivé přípravky předepisování výhradně pro účely poskytování 
veterinární péče. Jedná se o recepty (žádanky) v listinné podobě, které se 
do elektronické podoby nepřevádí, není tedy třeba tyto prvky opakovaně 
upravovat v dalších částech zákona. 

Akceptováno částečně 
 
Z důvodu jednoznačnosti byl z § 80a odst. 1 
písm. b) vyjmut „§ 81f“. Nově se bude 
předepisování léčivých přípravků na recept 
s modrým pruhem a žádanku s modrým 
pruhem bude řídit zákonem o návykových 
látkách. Není tudíž vhodné odkazovat u 
receptu s modrým pruhem odkazovat na § 
81f, který se týká listinných receptů v rámci 
zákona o léčivech. 
 
Z důvodu uživatelského komfortu a 
zpřehlednění výjimek, kdy je vystavení 
receptu v listinné podobě přípustné, je dle 
předkladatele nutné zachovat § 81f odst. 2.   
 

Doporučující připomínky: 
K NÁVRHU ZÁKONA: 
K části první: 
K čl. I: 

Neakceptováno 
 
Produkcí může být i získávání konopí v rámci 
vědeckého pěstování, proto nelze zúžit pouze 
na oblast konopí pro léčebné použití. 
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K bodu 3: 
V § 2 písm. g) doporučujeme za slova „získávání konopí“ vložit slova 
„pro léčebné použití“ “ a za slova „z rostliny konopí“ vložit slova 
„pro léčebné použití“.  
Odůvodnění: 
Důvodem je upřesnit úpravu a umožnit tak jednoznačný výklad ustanovení. 

K bodu 17: 
Doporučujeme nahradit slovo „vydávání“ slovem „výdej“. 
Odůvodnění:  
Pojem „výdej“ je definován a používán zákonem o léčivech a cílem 
navrhované úpravy je zajistit maximální souladu terminologie obou spolu 
úzce souvisejících právních předpisů. 

Akceptováno 

K bodu 23: 
V § 13 odst. 12 doporučujeme slovo „příslušného“ vypustit (jediným 
příslušným orgánem pro vydání tiskopisů receptů a žádanek zůstalo 
ministerstvo obrany).  

Akceptováno 

K bodu 38: 
- Doporučujeme za slova „V § 34 odst. 1“ vložit slova „písm. a)“, 
- S ohledem na vyznačené změny v platném znění dále doporučujeme 

vložit nové body 39 a 40, které zní: 
„39. V § 34 odst. 1 písm. b) bodu 2 se za slovo „a“ vkládá slovo „rostlin“. 
40. V § 34 odst. 8 se za slovo „nebo“ vkládá slovo „rostlin“.  
Body 39. – 58. navrhujeme označit jako body 41. - 60. 

Akceptováno 
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K bodu 42 (§ 36 odst. 6): 
- na konci textu písmene k) doporučujeme doplnit čárku, 

na konci textu písmene m) doporučujeme doplnit slovo „nebo“. 

Akceptováno 

K bodům 45 a 46: 
Doporučujeme za slova „V § 43 odst. 8“ vložit slova „písm. b)“. 

Akceptováno 

K bodu 58: 
V § 44c odst. 5 doporučujeme zkontrolovat a opravit chybné odkazy 
na ustanovení zákona takto: 
Slova „§ 24d písm. b) až d)“ doporučujeme nahradit slovy „24d písm. b) 
a c)“ a slova „§ 24f odst. 3“ nahradit slovy „§ 24f odst. 2“. 

Akceptováno 
 
  

K části druhé: 
K čl. I: 
K bodu 17: 
Na konci textu odstavce 7 doporučujeme vypustit uvozovky nahoře. 

Akceptováno 

K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ: 
K obecné části: 
K bodu 1 písm. a): 
Doporučujeme v prvním odstavci zavést zkratku „zákon o návykových 
látkách“. 

Akceptováno 

Ke zvláštní části (změna zákona o návykových látkách): 
K § 5 odst. 1 písm. c) a § 45 odst. 2 písm. g): 
Doporučujeme na konci věty doplnit tečku. 

Akceptováno. 
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K § 13 odst. 2 a 3: 
Doporučujeme opravit záměnu textu odůvodnění k výše uvedeným 
odstavcům. 

Akceptováno 

K § 29a větě první: 
Doporučujeme slovo „upravený“ nahradit slovem „upraveným“.  

Akceptováno 

K § 34 odst. 1 písm. b) bod 2 a § 34 odst. 8: 
Doporučujeme na konci věty doplnit tečku. 

Akceptováno 

K § 44c odst. 4: 
Doporučujeme ve větě druhé a třetí slova „§ 13 odst. 2“ nahradit slovy 
„§ 13 odst. 3“. 

Akceptováno 

Ke zvláštní části (změna zákona o léčivech): 
K § 80a odst. 1 písm. b) a d): 
Doporučujeme v první větě slova „léčivý přípravek“ nahradit slovy „léčivých 
přípravků“. 

Akceptováno 

K § 81g odst. 2 písm. c): 
Doporučujeme ve druhé větě nahradit slovo „dotýkájí“ slovem „dotýkají“. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
kultury 
 
tel. 257 085 261,   
 
eva.strakova@m
kcr.cz 

K bodu 6 
Pokud má navrhovaná změna ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) postihovat 
případy, kdy poskytovatelé sociálních služeb, kteří současně nejsou 
poskytovateli zdravotnických služeb, budou moci skladovat návykové látky a 
přípravky, bude nutno znění  odstavce  odpovídajícím způsobem upravit. 
Uvedený případ totiž nelze zahrnout do formulace, která nakládání 
s návykovými látkami váže na  podmínku „pouze pro poskytování 
zdravotních služeb“ tak, jak je uvedeno v návětí písmene a). Bylo by patrně 

Vysvětleno 
 
Poskytovatel sociálních služeb může na 
základě § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních služebnách a 
podmínkách jejich poskytování, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovat zdravotní 
služby, aniž by současně byly poskytovatelem 
zdravotních služeb. Předmětné ustanovení 
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vhodnější tento případ vyčlenit do samostatného písmene. tak není nutné upravovat. 
 
 

K bodu 12 
Navrhované upřesnění § 8 odst. 1 jednak doplňuje důvody, kdy ministerstvo 
žádost o vydání povolení k zacházení zamítne a jednak důvod, kdy tak 
může učinit.  Možnost zamítnutí žádosti pak návrh váže na skutečnost, kdy 
je „vydání povolení k zacházení v rozporu s veřejným zájmem“. Není však 
zřejmé, v jakém vztahu je tato možnost k důvodům pro zamítnutí žádosti 
podle předchozí věty.  V důvodové zprávě není vzájemná vazba obou 
formulací dostatečně vysvětlena.  Navíc spojení „rozpor s veřejným 
zájmem“ je bez další specifikace velmi vágní a dává příliš široké meze 
správního uvážení rozhodujícího orgánu a nejistotu na straně žadatele. 

Částečně akceptováno 
 
Byl převzat návrh Ministerstva vnitra v rámci 
jeho připomínky ve znění:  
„Ministerstvo zdravotnictví zamítne žádost o 
vydání povolení k zacházení, pokud je 
zamýšlený účel zacházení s návykovými 
látkami nebo přípravky v rozporu s § 3 odst. 2 
nebo v rozporu s veřejnými zájmy chráněnými 
tímto zákonem anebo v rozporu s 
mezinárodními úmluvami upravujícími 
zacházení s návykovými látkami.“ 

K bodu 19 
Navrhujeme opravit chybu v číslování nově vkládaných odstavců 
v ustanovení § 13.  Patrně omylem je znění odstavce 2 opakovaně uvedeno 
na konci novelizačního bodu jako další odstavec 3. 

Akceptováno 

K bodu 26 
Není jasné z jakého důvodu má být povinnou přílohou k žádosti o vydání 
licence k pěstování konopí pro léčebné použití podle § 24b odst. 4 písm. e) 
doklad o uhrazení náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost 
Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle § 24f. Návrh žadateli neukládá 
povinnost požádat o provedení odborného úkonu. Doporučujeme proto 
písmeno e) vypustit, popřípadě věc podrobněji vysvětlit v odůvodnění. 

Akceptováno jinak 
 
Předkladatel upravil ustanovení § 24f a § 24g 
tak, aby odpovídaly jiné obdobné úpravě již 
schválené vládou, a to § 62 a § 63 návrhu 
zákona o zdravotnických prostředcích 
(sněmovní tisk 696). 
 
„Náhrada výdajů za provedení odborných 
úkonů 

§ 24f 
 

(1) Za provedení odborných úkonů 
provedených Státním ústavem pro 
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kontrolu léčiv na žádost je žadatel 
povinen Státnímu ústavu pro kontrolu 
léčiv uhradit náhradu výdajů.  

 
(2) Žadatel je povinen hradit náhrady 

výdajů za odborné úkony Státnímu 
ústavu pro kontrolu léčiv spojené s 

d) žádostí o udělení licence 
k pěstování rostlin konopí pro 
léčebné použití podle § 24b 
odst. 2, 

e) žádostí o prodloužení platnosti 
licence k pěstování rostlin 
konopí pro léčebné použití 
podle § 24c odst. 3 nebo 

f) žádostí o změnu licence 
k pěstování rostlin konopí pro 
léčebné použití podle § 24c 
odst. 5. 

 
(3) Specifikaci odborných úkonů, způsob 

stanovení výše náhrady výdajů na 
provedení odborných úkonů v rámci 
jednotlivých činností, maximální výši 
náhrady výdajů na provedení 
odborných úkonů v rámci jednotlivých 
činností a výši záloh na náhrady 
výdajů na provedení odborných úkonů 
v rámci jednotlivých činností stanoví 
prováděcí právní předpis. Výše 
náhrady výdajů na provedení 
odborných úkonů v rámci jednotlivých 
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činností se stanoví tak, aby pokryla 
výdaje na provedení těchto odborných 
úkonů v nezbytné výši.  

  
 

§ 24g 

(1) Osoba, na jejíž žádost se odborné 
úkony mají provést, je povinna 
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv 
předem složit zálohu na náhradu 
výdajů, je-li zřejmé, že odborné úkony 
budou provedeny. V případě 
odborných úkonů podle § 27f odst. 2 
písm. a) až c) Státní ústav pro kontrolu 
léčiv zveřejňuje na svých 
internetových stránkách obvyklou 
časovou náročnost jednotlivých úkonů. 

(2) Státní ústav pro kontrolu léčiv vrátí 
žadateli na jeho žádost náhradu 
výdajů  

a) v plné výši, pokud žadatel 
zaplatil náhradu výdajů, aniž k 
tomu byl povinen,  

b) v plné výši, pokud požadovaný 
odborný úkon nebyl zahájen, 
nebo  

c) ve výši odpovídající poměrné 
části zaplacené náhrady výdajů 
za odborné úkony, které nebyly 
provedeny.  

(3) Žadatel doplatí rozdíl mezi zálohou na 
úhradu výdajů podle odstavce 1 a 
skutečnou výší úhrady výdajů v 
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případě, že skutečná výše úhrady 
výdajů převyšuje zálohu, a to ve lhůtě 
stanovené Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv ve výzvě k úhradě 
doplatku na úhradu výdajů. 

(4) Náhrady výdajů podle § 27f nejsou 
příjmem státního rozpočtu podle 
jiného právního předpisu, jsou 
příjmem Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv a jsou vedeny na zvláštním účtu, 
který je součástí rezervního fondu 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 
Státní ústav pro kontrolu léčiv používá 
tyto prostředky pro zajištění své 
činnosti prováděné podle tohoto 
zákona nebo podle jiných právních 
předpisů, nelze-li tuto činnost zajistit v 
potřebném rozsahu z rozpočtových 
zdrojů. 

(5) Rozhodne-li tak vláda, převede Státní 
ústav pro kontrolu léčiv z prostředků 
účtu vedeného podle odstavce 4 na 
příjmový účet státního rozpočtu České 
republiky zřízený pro Ministerstvo 
zdravotnictví částku ve výši stanovené 
vládou.“ 

K bodu 27 
Doporučujeme zvážit, zda má podle ustanovení § 24 c odst. 5 písm.d)  
pouhá změna názvu, sídla nebo právní formy držitele licence odůvodňovat  
nutnost změny licence, o níž je třeba zvlášť žádat a doložit ji potřebnými 
doklady ve smyslu § 24b odst. 4 a 5. Není v těchto případech dostatečný 
postup podle odstavce 4? Pokud zde byl inspirací postup vydávání povolení 
k zacházení podle § 8 odst. 9 zákona č. 167/ 1998 Sb. doporučujeme uvést 
vysvětlení v důvodové zprávě. 
 
V § 24f je pro Státní ústav pro kontrolu léčiv použita legislativní zkratka 

 
Neakceptováno 
 
Licence slouží mimo jiné i k prokazování 
oprávnění pěstovat rostliny konopí pro 
léčebné použití vůči jiným subjektům, je tudíž 
nutné, aby údaje spočívající v názvu, sídle a 
právní formě držitele licence byly aktuální. 
Návrh odpovídá zavedené praxi v oblasti 
léčiv. 
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„Ústav“, která však není dále jinde v návrhu ani v platném zákoně zavedena 
ani použita. 

 
Akceptováno 

Úřad vlády ČR – 
Odbor 
kompatibility 
 
Rendek.pavol@vl
ada.cz 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil s níže uvedenými výhradami 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. 
Návrh v ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, novelizačním bodě 1. nahrazuje novým zněním 
stávající znění § 2 písm. a), které v sobě zahrnuje transpozici čl. 1 bodu 1) 
směrnice EU 2017/2103. Požadujeme proto provést ve vztahu k novému § 2 
písm. a) řádné výkaznictví (podtržení, uvedení celexového čísla, předložení 
rozdílové a srovnávací tabulky). 
S ohledem na ČÁST PRVNÍ, čl. I, bod 26. (§ 24a – činí závaznými požadavky 
vyhlášky č. 236/2015 Sb. i nad rámec působnosti této vyhlášky) máme za to, 
že návrh představuje technický předpis ve smyslu směrnice 2015/1535 a 
musí být jako takový oznámen Evropské komisi. 
V bodě 5. obecné části důvodové zprávy by měla být uvedena i 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. Nařízení č. 273/2004 a nařízení č. 111/2005, uvedené 
v tomto bodě důvodové zprávy, by měla na konci názvu mít dovětek „, 
v platném znění“ (byla už novelizována). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
 
Návrhu se týkají následující předpisy EU: 
 

• čl. 34 a násl. SFEU, 
• směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 
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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, 

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

• směrnice 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. 

 
Návrh přestavuje technický předpis a měl by být oznámen podle 
směrnice 2015/1535. 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Návrh bude notifikován 

Připomínky a návrhy změn:  
 
K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, novelizačnímu bodu 25. (§ 20 odst. 2 písm. b)): 
 
Navrhujeme před druhým středníkem za slova „přímo použitelného předpisu 
Evropské unie“ doplnit slova „upravujícího vývoz prekurzorů drog do třetích 
zemí“ a odkaz na poznámku pod čarou. V uvedené poznámce pod čarou 
požadujeme uvést název nařízení Rady (ES) č. 111/2005 s dovětkem „ 
,v platném znění“. Za druhým středníkem pak navrhujeme uvést „v takovém 
případě se vyžaduje vývozní povolení podle tohoto přímo použitelného 
předpisu Evropské unie“. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Akceptováno 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, novelizačnímu bodu 26. (§ 24a): 
 
Navrhované ustanovení vztahuje požadavky vyhlášky č. 236/2015 Sb., o 
stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a 
používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí 
pro léčebné použití i na konopí pro léčebné použití, které má být použito 
jinak, než na přípravu individuálně připravovaného léčivého přípravku. 
Máme za to, že takováto úprava představuje technický předpis ve smyslu 
směrnice 2015/1535.  
Požadujeme v ČÁSTI PRVNÍ, v nově vloženém Čl. II stanovit: „Tento zákon 
byl 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.“. 

 
Akceptováno 
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Stávající Čl. II ČÁSTI PRVNÍ požadujeme změnit na Čl. III. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
Závěr:  
 
Návrh bude po vypořádání výše uvedených připomínek s právem EU 
slučitelný. 
Nedostatky ve výkaznictví je nutné odstranit. 
Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
 
K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodu 12 (§ 8 odst. 1): 
 
Ustanovení § 8 odst. 1 poslední věta jen velice vágně stanoví podmínku 
„pokud je vydání povolení k zacházení v rozporu s veřejným zájmem“. Tato 
neurčitost vymezení důvodu pro zamítnutí žádosti o prodloužení povolení je 
zřejmě důvodem, proč předkladatel navrhuje formulaci „může zamítnout“, 
nikoli „zamítne“. Máme však za to, že úpravu, která by umožňovala 
ministerstvu vydat povolení, které by bylo v rozporu s veřejným zájmem 
(navrhovaný § 8 odst. 1 takovou situaci nevylučuje), aniž by to ministerstvo 
muselo odůvodnit právem předvídanými důvody, nelze akceptovat. 
Požadujeme důvody veřejného zájmu, pro které nemá být povolení vydáno, 
konkretizovat, a případně stanovit důvody pro výjimky (i s určitou mírou 
diskrece, je-li to nutné). 

 
Akceptováno jinak 
 
Byl použit návrh Ministerstva vnitra ve znění:  
„Ministerstvo zdravotnictví zamítne žádost o 
vydání povolení k zacházení, pokud je 
zamýšlený účel zacházení s návykovými 
látkami nebo přípravky v rozporu s § 3 odst. 2 
nebo v rozporu s veřejnými zájmy chráněnými 
tímto zákonem anebo v rozporu s 
mezinárodními úmluvami upravujícími 
zacházení s návykovými látkami.“ 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, novelizačnímu bodu 26 (§ 24a): 
 
Považujeme za vhodné uvést na konci odkaz na poznámku pod čarou a 
v poznámce pod čarou uvést název vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení 
podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání 
individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro 
léčebné použití. 

 
Akceptováno 

Nad rámec posuzování návrhu: 
 
K § 8a odst. 3 zákona o návykových látkách: 
 
Upozorňujeme, že zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů umožňuje pro 
osoby, které jsou nebo byly státními příslušníky jiného členského státu EU a 

Akceptováno 
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pro osoby, které mají nebo měly bydliště na území jiného členského státu 
EU, získání výpisu z evidence Rejstříku trestů s  přílohou obsahující 
informace o pravomocných odsouzeních žadatele o výpis za trestné činy 
(a o navazujících údajích o těchto odsouzeních) zapsaných v evidenci 
členského státu EU. 
 
V případě osoby, která je státním příslušníkem jiného členského státu EU, je 
výpis s přílohou vydáván na základě žádosti o výpis automaticky (srov. § 13 
odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb.). V případě osoby, která byla státním 
příslušníkem jiného členského státu EU resp. osoby, která má či měla 
bydliště na území jiného členského státu EU, je výpis s přílohou vydán, 
pokud o přílohu (informace) požádá v žádosti o výpis z evidence Rejstříku 
trestů (srov. § 13 odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb.). 
 
Na základě výše uvedeného máme za to, že § 8a odst. 3 zákona o 
návykových látkách by bylo vhodné upravit tak, aby u osob, které jsou nebo 
byly státními příslušníky jiného členského státu EU a u osob, které mají 
nebo měly bydliště na území jiného členského státu EU, 
požadoval/umožňoval prokázání bezúhonnosti výpisem z evidence Rejstříku 
trestů s přílohou. Pro případ, že by se osoba v posledních 5 letech 
nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců (obdoba toho, co je 
v § 8a písm. b)) mimo území Evropské unie, je možné stanovit povinnost 
prokázat v takovém případě bezúhonnost i dokladem obdobným výpisu 
z evidence Rejstříku trestů vydaným orgánem států, ve kterých se dotčená 
osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala pod dobu delší než 6 
měsíců. 

Ministerstvo 
dopravy 
 
Mgr. Magdaléna 
Nagyová 
 

K části první bodu 42 (§ 36 odst. 6 písm. c) až e)): 
V nově navrženém znění § 36 odst. 6 písm. c) až e) zákona  
o návykových látkách je třeba upravit odkaz na § 24d téhož zákona, neboť 
uvedený paragraf není členěn na odstavce. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
vnitra 
 
tel. 974 817 317,  
 

Zásadní připomínky: 
 
K čl. I bodu 12 – k § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Podle daného ustanovení může Ministerstvo zdravotnictví žádost o 
povolení k zacházení s návykovými látkami zamítnout, pokud je vydání 

Akceptováno 
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petra.soklova@m
vcr.cz 

povolení k zacházení  
v rozporu s veřejným zájmem. Tento důvod je formulován příliš obecně a 
není jasný jeho vztah ke zbytku novelizovaného ustanovení. Je otázkou, 
zda může vydání povolení  
k zacházení odporovat veřejnému zájmu, přestože zamýšlený účel tohoto 
zacházení je plně v souladu s § 3 odst. 2 daného zákona.  Důvodová zpráva 
tyto situace důsledně nerozlišuje, přestože navržené znění s nimi spojuje 
různé právní důsledky. V případě rozporu s § 3 odst. 2 musí být žádost 
zamítnuta (dikce „zamítne“); rozpor s veřejným zájmem dává „pouze“ 
možnost žádost zamítnout, správní orgán disponuje uvážením (dikce „může 
zamítnout“).  

Požadujeme, aby do ustanovení § 8 odst. 1 byla doplněna pouze 
jedna věta, např. ve znění: „Ministerstvo zdravotnictví zamítne žádost o 
vydání povolení k zacházení, pokud je zamýšlený účel zacházení s 
návykovými látkami nebo přípravky v rozporu s § 3 odst. 2 nebo v rozporu s 
veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem anebo v rozporu s 
mezinárodními úmluvami upravujícími zacházení s návykovými látkami.“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
K čl. I bodu 27 – k § 24c odst. 3 a 5 zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Požadujeme náležitě provázat postup podle navrhovaných odstavců 
3 a 5. Přílohou žádosti podle odstavce 3 má být rovněž čestné prohlášení, 
že nedošlo k žádným změnám ve vztahu k podmínkám, za nichž byla 
licence udělena. Pokud tedy například 6 měsíců před skončením platnosti 
licence dojde ke zmíněným změnám, nelze nejspíše podat žádost 
o prodloužení platnosti licence podle odstavce 3 a je třeba požádat o změnu 
licence podle odstavce 5 [jde-li o změny podle odstavce 5 písm. a) až d)]. 
Teprve následně může žadatel deklarovat, že k dalším změnám nedošlo. 
Vzhledem ke lhůtě pro vydání rozhodnutí podle odstavce 5 (až 120 dnů) 
tedy může být znemožněno dodržení lhůty 6 měsíců dle odstavce 3. V rámci 
změny licence přitom patrně nelze prodloužit její platnost, neboť podle 
odstavce 5 není rozhodnutím o změně dotčena doba platnosti měněné 
licence. Zbývá tedy pouze možnost podání nové žádosti o udělení licence. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Je třeba rozlišovat 3 procesní instituty 
v souvislosti s licencí k pěstování rostlin 
konopí pro léčebné použití, a to „vydání nové 
licence“, „prodloužení platnosti licence“ a 
„změna licence“. V případě, že končí doba 
platnosti licence a držitel licence má zájem o 
prodloužení doby a zároveň o změnu údajů 
uvedených v licenci, musí požádat o udělení 
nové licence. Obdobná úprava je zavedena u 
léčivých přípravků a nečiní v praxi potíže. 
 
  

K čl. I bodu 27 – k § 24e odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb.: 
1. Podle navrženého ustanovení „Státní ústav pro kontrolu léčiv rozhodne 

o odnětí licence … nebo o zamítnutí žádosti o prodloužení licence, 

Akceptováno  
 
Zapracováno do znění § 24e odst. 1 
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pokud je držitel licence uznán vinným ze spáchání zvlášť závažného 
přestupku podle tohoto zákona, dopustí se víc než jednoho přestupku 
podle tohoto zákona nebo pokračuje v jednání, za které byl uznán 
vinným ze spáchání přestupku podle tohoto zákona. Za zvlášť závažný 
přestupek se považuje takový přestupek, za který lze uložit pokutu do 10 
000 000,- Kč.“. Požadujeme dikci zpřesnit. Formulace „pokračuje v 
jednání, za které byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle tohoto 
zákona“ vyvolává pochybnosti, zda má předkladatel na mysli 
pokračování v přestupku, souběh nebo recidivu. Vzhledem k tomu, že 
došlo k uznání viny, přichází v úvahu pouze poslední možnost. Mělo by 
též být zdůrazněno, že se zohledňují pouze pravomocná rozhodnutí o 
přestupku. Dále je podle našeho názoru zbytečné zavádět kategorii 
zvlášť závažného přestupku, a to i s ohledem na to, že se na ni 
odkazuje pouze v tomto jediném ustanovení. Navrhujeme proto upravit 
formulaci například takto: „…pokud byl držitel licence pravomocně 
uznán vinným z přestupku podle tohoto zákona, za který lze uložit 
pokutu do 10 000 000,- Kč nebo ze spáchání více přestupků podle 
tohoto zákona nebo z opakovaného spáchání přestupku podle tohoto 
zákona“. 

2. Upozorňujeme, že odnětí licence nevylučuje podání nové žádosti o 
udělení licence a ani její následné udělení správním orgánem 
(požadavek bezúhonnosti podle § 8a se týká pouze trestných činů, 
nikoliv přestupků). Není zřejmé, zda jde o záměr předkladatele. 
V opačném případě by bylo vhodné rozšířit ustanovení § 8a o 
bezúhonnosti, eventuálně upravit určité období po odnětí licence, 
v němž nelze udělit novou licenci. Požadujeme ustanovení v daném 
smyslu revidovat. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
Bude doplněno ustanovení § 24b odst. 8:  
„(8) Státní ústav pro kontrolu léčiv zamítne 
žádost o udělení licence k pěstování rostlin 
konopí pro léčebné použití podanou 
žadatelem, kterému byla licence k pěstování 
rostlin konopí pro léčebné použití 
rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv odňata a současně pokud od právní 
moci rozhodnutí o odnětí licence neuplynul 
nejméně 1 rok“. 

K čl. I bodu 27 – k § 24f zákona č. 167/1998 Sb.: 
1. Požadujeme upřesnit povahu předmětného peněžitého plnění. Není 

jasné, zda má jít o zvláštní úpravu nákladů řízení podle § 79 správního 
řádu (v rámci řízení o udělení licence) a způsobu jejich náhrady.  

2. V odstavci 3 není řešen další postup v případě, že k úhradě výdajů na 
výzvu nedojde. Rovněž není zřejmý vztah k úpravě náležitostí žádosti o 

Akceptováno jinak 
 
Předkladatel upravil ustanovení § 24f a § 24g 
tak, aby odpovídaly jiné obdobné úpravě již 
schválené vládou, a to § 62 a § 63 návrhu 
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udělení licence. Mezi tyto náležitosti patří mj. „doklad o uhrazení 
náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost podle § 24f“ 
[navrhovaný § 24b odst. 4 písm. e) předmětného zákona]. Požadujeme 
ozřejmit, zda lze nedoložení tohoto dokladu považovat za podstatnou 
vadu žádosti, která brání pokračování v řízení a odůvodňuje zastavení 
řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. V ustanovení není 
dále řešena ani situace, kdy při podání žádosti ještě není zřejmé, že 
odborné úkony budou provedeny, resp. potřeba provedení těchto úkonů 
vyjde najevo až v průběhu řízení. Tyto otázky požadujeme vyjasnit  
a případně ustanovení doplnit. 

3. Za vhodné nelze pokládat ani stanovení výše úhrady v „předpokládané“ 
výši výdajů. Požadujeme, aby bylo jasně stanoveno, jaké úhrady (dle 
jaké právní úpravy a v jaké výši) bude muset žadatel uhradit.   

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

zákona o zdravotnických prostředcích 
(sněmovní tisk 696). 
 
„Náhrada výdajů za provedení odborných 
úkonů 

§ 24f 
 

(1) Za provedení odborných úkonů 
provedených Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv na žádost je žadatel 
povinen Státnímu ústavu pro kontrolu 
léčiv uhradit náhradu výdajů.  

 
(2) Žadatel je povinen hradit náhrady 

výdajů za odborné úkony Státnímu 
ústavu pro kontrolu léčiv spojené s 

g) žádostí o udělení licence 
k pěstování rostlin konopí pro 
léčebné použití podle § 24b 
odst. 2, 

h) žádostí o prodloužení platnosti 
licence k pěstování rostlin 
konopí pro léčebné použití 
podle § 24c odst. 3 nebo 

i) žádostí o změnu licence 
k pěstování rostlin konopí pro 
léčebné použití podle § 24c 
odst. 5. 

 
(3) Specifikaci odborných úkonů, způsob 

stanovení výše náhrady výdajů na 
provedení odborných úkonů v rámci 
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jednotlivých činností, maximální výši 
náhrady výdajů na provedení 
odborných úkonů v rámci jednotlivých 
činností a výši záloh na náhrady 
výdajů na provedení odborných úkonů 
v rámci jednotlivých činností stanoví 
prováděcí právní předpis. Výše 
náhrady výdajů na provedení 
odborných úkonů v rámci jednotlivých 
činností se stanoví tak, aby pokryla 
výdaje na provedení těchto odborných 
úkonů v nezbytné výši.  

  
 

§ 24g 

(1) Osoba, na jejíž žádost se odborné 
úkony mají provést, je povinna 
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv 
předem složit zálohu na náhradu 
výdajů, je-li zřejmé, že odborné úkony 
budou provedeny. V případě 
odborných úkonů podle § 27f odst. 2 
písm. a) až c) Státní ústav pro kontrolu 
léčiv zveřejňuje na svých 
internetových stránkách obvyklou 
časovou náročnost jednotlivých úkonů. 

(2) Státní ústav pro kontrolu léčiv vrátí 
žadateli na jeho žádost náhradu 
výdajů  

a) v plné výši, pokud žadatel 
zaplatil náhradu výdajů, aniž k 
tomu byl povinen,  

b) v plné výši, pokud požadovaný 
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odborný úkon nebyl zahájen, 
nebo  

c) ve výši odpovídající poměrné 
části zaplacené náhrady výdajů 
za odborné úkony, které nebyly 
provedeny.  

(3) Žadatel doplatí rozdíl mezi zálohou na 
úhradu výdajů podle odstavce 1 a 
skutečnou výší úhrady výdajů v 
případě, že skutečná výše úhrady 
výdajů převyšuje zálohu, a to ve lhůtě 
stanovené Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv ve výzvě k úhradě 
doplatku na úhradu výdajů. 

(4) Náhrady výdajů podle § 27f nejsou 
příjmem státního rozpočtu podle 
jiného právního předpisu, jsou 
příjmem Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv a jsou vedeny na zvláštním účtu, 
který je součástí rezervního fondu 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 
Státní ústav pro kontrolu léčiv používá 
tyto prostředky pro zajištění své 
činnosti prováděné podle tohoto 
zákona nebo podle jiných právních 
předpisů, nelze-li tuto činnost zajistit v 
potřebném rozsahu z rozpočtových 
zdrojů. 

(5) Rozhodne-li tak vláda, převede Státní 
ústav pro kontrolu léčiv z prostředků 
účtu vedeného podle odstavce 4 na 
příjmový účet státního rozpočtu České 
republiky zřízený pro Ministerstvo 
zdravotnictví částku ve výši stanovené 
vládou.“ 
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K čl. I bodu 42 – k § 36 odst. 6 písm. h) zákona č. 167/1998 Sb.: 
Požadujeme vypuštění předmětné skutkové podstaty bez náhrady. 

Daný přestupek spočívá v porušení procesních povinností při výkonu 
kontroly a je duplicitní vůči přestupku podle § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního 
řádu. Z důvodové zprávy nelze zjistit, proč předkladatel považuje postih za 
zmíněný přestupek podle kontrolního řádu za nepostačující. V této 
souvislosti odkazujeme na bod 2.4 Zásad tvorby právní úpravy přestupků, 
schválených usnesením vlády č. 498 ze dne 31. 7. 2018, který zdůrazňuje 
požadavek pečlivě srovnávat skutkové podstaty přestupků obsažených v 
jiných zákonech tak, aby se nepřekrývaly. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 
 
 

 
Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 1 – k § 2 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Doporučujeme blíže vymezit pojem „psychoaktivní vlastnosti“. 
Obecně je v právním řádu užíván pojem „psychoaktivní účinky“, viz např. 
zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek, ve znění pozdějších předpisů. Navrhujeme alespoň v důvodové 
zprávě vyjasnit, s jakým záměrem byl zvolen tento termín. 
  

Akceptováno 
 
 

K čl. I bodu 3 – k § 2 písm. e) až g) zákona č. 167/1998 Sb.: 
1. Dáváme na zvážení, zda je nezbytné zvlášť definovat „konopí pro 

léčebné použití“ a „rostlinu konopí pro léčebné použití“. Domnívám se, 
že by tyto podbody bylo možné spojit do jednoho. 

2. Dále navrhujeme v písmeni g) za slovo „produkcí“ vložit slovo „konopí“. 
Není dle našeho názoru vhodné používat pouze obecný pojem 
„produkce“. 

1. Neakceptováno  
Je nutné zachovat dané členění. Důvodem je 
skutečnost, že „konopí pro léčebné použití“ je 
návykovou látkou ve smyslu zákona o 
návykových látkách a „rostlina konopí pro 
léčebné použití“ není návykovou látkou ve 
smyslu daného zákona.   
 
2. Akceptováno 

K čl. I bodu 23 – k § 13 odst. 12 zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Doporučujeme ustanovení opětovně revidovat, neboť po 
provedených změnách je obtížněji srozumitelné. Domníváme se, že by mělo 
být vypuštěno i slovo „příslušného“, jelikož bude vydávat tiskopisy receptů a 
žádanek s modrým pruhem v daném případě již pouze Ministerstvo obrany. 

 
Částečně akceptováno 
 
Bude vypuštěno slovo „příslušného“. 
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K čl. I bodu 26 – k § 24a zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Dle ustanovení je k žádosti o licenci k pěstování rostlin konopí pro 
léčebné použití třeba přiložit doklad „prokazující právní vztah k pěstírně“. 
Nedomníváme se, že jde o příliš zdařilé slovní spojení (není v právním řádu 
ani užíváno), spíše by se mělo např. jednat  
o „právní důvod užívání“. Doporučujeme písmeno b) formulačně upravit. 

Akceptováno 
 
  

K čl. I bodu 26 – k § 24b odst. 5 písm. c) zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Doporučujeme ustanovení přeformulovat, neboť z navrhovaného 
znění není jasné, co všechno má fotodokumentace pěstírny a zařízení 
určených k pěstování skladování a zpracování rostlin konopí pro léčebné 
použití obsahovat (srov. spojení „v rozsahu nejméně jeden soubor všech 
místností a jeden vnější pohled“). 

 
Akceptováno 
 
 

K čl. I bodu 26 – k § 24b odst. 6 zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodnější pěstírnu definovat 
pouze v odstavci 6, tedy do něj obsáhnout slova „pěstírnou se pro účely této 
části zákona rozumí kryté prostory, ve kterých probíhá pěstování, produkce 
a veškeré činnosti související s pěstováním“, která jsou nyní v témže 
ustanovení v odstavci 3 písmenu a). 

Neakceptováno 
 

K čl. I bodu 27 – k § 24e odst. 6 zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Podle navrhované úpravy je licence k pěstování rostlin konopí pro 
léčebné použití nepřevoditelná a nepřechází na právního nástupce, tedy 
platnost licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití zaniká 
zánikem nebo úmrtím osoby, které byla licence k pěstování rostlin konopí 
pro léčebné použití udělena. V tomto případě nepovažujeme  
za vhodné, aby právní nástupci či dědicové byli nuceni v případě přijetí 
dědictví na své náklady zneškodnit pěstební materiál a rostlinný odpad 
(vždy se pro ně bude jednat o zápornou výdajovou položku, což nelze 
považovat za spravedlivé). Doporučujeme, aby zneškodněním byl primárně 
pověřen jiná orgán, např. Státní ústav pro kontrolu léčiv. 

Akceptováno 
 
Přechod licence na právního nástupce bude 
umožněn, pokud právní nástupce splní 
podmínky stanovené pro vydání nové licence. 
O přechodu licence rozhodne Státní ústav pro 
kontrolu léčiv.   
 
Důvodem pro umožnění přechodu licence je 
skutečnost, že mateční rostliny konopí pro 
léčebné použití a dokumentace s nimi 
spojená, by musely být zničeny, což není 
v zájmu pacientů, kteří jsou léčeni konkrétním 
konopím pro léčebné použití.  
 
Zajištění zneškodnění pěstebního materiálu a 
rostlinného odpadu v případě úmrtí nebo 
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zániku držitele licence bude ještě předmětem 
jednání. – Na základě jednání mezi zástupci 
SÚKL, MZ a PČR bude ustanovení § 24e 
odst. 6 vypouštěno. Takové řešení odpovídá 
též zásadní připomínce MSp k tomuto 
odstavci. 
 

K čl. I bodu 42 – k § 36 odst. 6 písm. c) až e) a i) zákona č. 167/1998 
Sb.: 
1. Písmena c) až e) předmětného ustanovení odkazují na § 24d, 

upozorňujeme, že tento není členěn na odstavce, je tedy nutné dané 
odkazy upravit. 

2. Pro lepší srozumitelnost ustanovení doporučujeme použít 
jednoznačnější formulaci písmene d), např.: „d) nezabezpečí pěstírnu 
způsobem stanoveným v § 24d písm. b),“. 

3. V písmeni e) doporučujeme popsat protiprávní jednání podrobněji, 
navrhujeme toto znění: „e) nezajistí protokolování činností v souvislosti s 
pěstováním, sklizní a zpracováním rostlin konopí pro léčebné použití a 
zneškodněním rostlinného odpadu způsobem stanoveným v § 24d 
odst. 1 písm. c),“. 

4. Vzhledem ke způsobu formulace primární povinnosti v § 24d písm. g) 
předmětného zákona [dikce „povinna zajistit…“] doporučujeme 
v písmeni i) vymezit protiprávní jednání spíše takto: „i) nezajistí 
uchovávání rostlinného odpadu způsobem stanoveným v § 24d 
písm. g),“. 

Akceptováno 
 
 

K čl. V – k účinnosti:  
 Upozorňujeme, že od 31. prosince 2019 nabývá účinnosti zákon č. 
277/2019 Sb., který konstituuje tzv. jednotná data nabytí účinnosti, a to vždy 
k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku. Doporučujeme tedy datum 
nabytí účinnosti navrhovaného zákona v tomto směru upravit. 

Akceptováno  
 

 

Nad rámec návrhu – k § 43a odst. 3 zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Dáváme na zvážení nahrazení slov „Úřady Celní správy České 
republiky“ v úvodní části ustanovení slovy „Celní úřady“ anebo souhrnným 
označením „Orgány Celní správy České republiky“. Stávající formulace 
neodpovídá zákonu č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů (srov. např. § 1 odst. 2 daného zákona). 

Akceptováno 
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Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
Obecně: 
1. Navrhujeme v novelizačních bodech, dle kterých jsou měněna 

ustanovení, která jsou členěna na jednotlivé body, slovo „bodu“ nahradit 
slovem „bodě“, viz např. čl. 58 odst. 6 písm. f) Legislativních pravidel 
vlády.  

2. Doporučujeme spojit novelizační body, které v rozdílných ustanoveních 
provádí totožnou změnu (srov. např. čl. I novelizační body 41 a 44 či čl. 
III novelizační body 4 a 6). 

Akceptováno 

K čl. I – k úvodní větě zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Doporučujeme revidovat výčet novel zákona č. 167/1998 Sb. Např. 
zákon č. 124/2008 Sb. byl zrušen k 1. lednu 2014 zákonem č. 186/2013 Sb. 
Rovněž je nutné zaměnit pořadí novel provedených zákonem č. 135/2016 
Sb. a zákonem č. 243/2016 Sb. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 6 – k § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Upozorňujeme na rozpor návrhu s materiálem obsahujícím platné 
znění zákona s vyznačením navrhovaných změn. V něm je naznačeno i 
doplnění čárky za slovo „služeb“. Doporučujeme materiály uvést do souladu. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 19 – k § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Do ustanovení § 13 mají být vloženy nové odstavce 2 a 3, v návrhu 
je však uveden odstavec 3 dvakrát, když ve druhé variantě se jedná o 
duplicitní úpravu s navrhovaným odstavcem 2, doporučujeme jej tedy 
vypustit. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 23 – k § 13 odst. 12 zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Podle čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
formulaci „se text „…“ nahrazuje textem „…““ nahradit slovním spojením „se 
slova „…“ nahrazují slovy „…““. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 26 – k § 24a zákona č. 167/1998 Sb.: 
1. Není nám zcela zřejmé, proč není užito odkazu na pojem „jiný právní 

předpis“ s doplněním konkrétního právního předpisu v poznámce pod 
čarou. Domníváme, že se má jednat o vyhlášku č. 236/2015 Sb., o 
stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a 
používání individuálně připravovaných léčivých přípravků  
s obsahem konopí pro léčebné použití. 

1. Vysvětleno 
 
Jedná se o normativní odkaz na vyhlášku č. 
236/2015 Sb., tudíž užití odkazu na jiný 
právní předpis by tomuto záměru 
předkladatele neodpovídalo. 
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2. Slovo „přípravových“ navrhujeme nahradit slovem „připravovaných“. 
Tyto připomínky obdobně vztahujeme např. i k čl. I bodu 26 k § 24b odst. 5 
písm. a) bodu 3 daného zákona. 

2. Akceptováno 

K čl. I bodu 26 – k § 24b odst. 3 písm. c) zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Navrhujeme za slovo „pěstování“ doplnit slova „rostliny konopí“. 

Akceptováno jinak 
 
Za slovo pěstování byla doplněna slova 
„rostlin konopí pro léčebné použití“. 

K čl. I bodu 26 – k § 24b odst. 5 písm. a) bodu 4 zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Doporučujeme s ohledem na logickou posloupnost bod 4 předřadit 
všem ostatním bodům, neboť je dle našeho názoru stěžejní nejprve určit 
osoby, které mají do pěstírny přístup a za jakých podmínek. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 27 – k § 24c odst. 5 písm. a) až d) zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Navrhujeme upravit pořadí jednotlivých podbodů. Na prvním místě 
by dle našeho názoru měla být změna týkající se názvu, sídla nebo právní 
formy. 

Neakceptováno 
 
Neshoduje se s představou předkladatele. 

K čl. I bodu 27 – k § 24f zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Upozorňujeme, že pro Státní ústav pro kontrolu léčiv není 
v předmětném právním předpisu zavedena legislativní zkratka „Ústav“, proto 
je nutné důsledně dodržovat jeho název v plném znění. Doporučujeme 
ustanovení v daném smyslu upravit. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 27 – k § 24f odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Slovo „provedených“ navrhujeme nahradit slovem „realizovaných“ či 
„vykonaných“, tím se předejde opakování slov „provedení“ a „provedených“ 
v těsné blízkosti za sebou. 

Neakceptováno 
 
Neshoduje se s představou předkladatele. 

K čl. I bodu 29 – k § 29 zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Dle čl. 57 odst. 4 písm. i) Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
slova „V úvodní části § 29“ nahradit slovy „V § 29 úvodní části ustanovení“. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 36 – k § 31 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Doporučujeme slova „vkládá text“ nahradit slovy „vkládají slova“, viz 
čl. 58 odst. 5 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 
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K čl. I bodu 46 – k § 43 odst. 8 zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Navrhujeme slovo „pěstování“ uvést v uvozovkách. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 53 – k § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb.: 
 Slova „V úvodní části § 44c odst. 1“ doporučujeme nahradit slovy „V 
§ 44c odst. 1 úvodní části ustanovení“, dle čl. 57 odst. 4 písm. i) 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 

K čl. III – k úvodní větě zákona č. 378/2007Sb.: 
 Doporučujeme revidovat výčet novel zákona č. 378/2007 Sb. Např. 
zákon č. 124/2008 Sb. byl zrušen k 1. lednu 2014 zákonem č. 186/2013 Sb., 
navrhujeme jej v úvodní větě neuvádět. 

Akceptováno 

K čl. IV bodu 1 – k příloze, položce 99A zákona č. 634/2004 Sb.: 
1. Upozorňujeme, že má-li být provedena pouze jedna změna v právním 

předpise, úvodní věta ani bod novely se neuvede a přímo se vyjádří 
změna právního předpisu (srov. čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády). Doporučujeme čl. IV v tomto smyslu upravit. 

2. Dále nepovažujeme za potřebné zavádět 3 nové poznámky pod čarou č. 
86 až 88, domníváme se, že postačí jedna poznámka pod čarou, která 
odkáže na § 24b odst. 2 a § 24c odst. 3 a 5 zákona č. 167/1998 Sb. 

 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno jinak 
 
Byla použita poznámka pod čarou č. 59, která 
odkazuje obecně na zákon č. 167/1998 Sb. 

K důvodové zprávě: 
1. Dle čl. 9 odst. 4 Legislativních pravidel vlády se zvláštní část důvodové 

zprávy v případě novely zákona člení podle jednotlivých článků a 
jednotlivých bodů novely, doporučujeme důvodovou zprávu v daném 
smyslu přepracovat. 

2. Zvláštní část důvodové zprávy se má mj. vztahovat i k § 24g, ten však 
v návrhu není obsažen, doporučujeme materiály uvést do souladu. 

 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 

Asociaci 
pěstitelů 
léčebného 
konopí, z.s. 
 
tel: 602 299 220 
 
kubalek@aplk.cz 

A) konopí pro léčebné použití 

navrhujeme toto znění: 

§ 2 
Pojmy 

 
 
 
 
Akceptováno jinak 
 
§ 2 písm. e) bude znít: „konopím pro léčebné 
použití konopí, které je výrobcem určeno k 
terapeutickému účelu u lidí nebo ke 
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                Pro účely tohoto zákona se rozumí 

e) konopím pro léčebné použití konopí, které je určeno k terapeutickému 
účelu nebo ke zpracování za tímto účelem a současně splňuje parametry 
stanovené prováděcím právním předpisem, a to i v případě dovozu, vývozu 
a obchodu k terapeutickému účelu, 

e1) Extrakt z konopí pro léčebné použití má statut léčivé látky a výrobce 
extraktu z konopí pro léčebné použití musí být držitelem Certifikátu správné 
výrobní praxe pro výrobce léčivých látek dle § 70 ZoL. 

Extrakt musí splňovat parametry podle jiného právního předpisu (vyhláška 
236/2015 o předepisování KLP) 

zpracování za tímto účelem,“. V § 24a je 
stanoveno, jaké parametry musí konopí pro 
léčebné použití splňovat, a to odkazem na 
prováděcí právní předpis. 
 
 
Neakceptováno 
 
Připomínka není akceptována, neboť zákon 
nezavádí pojem „extrakt z konopí pro léčebné 
použití“. Extrakt z konopí za stávajícího stavu 
legislativy nemá stanovenou 
standardizovanou specifikaci s parametry, a 
tudíž jej nelze použít k výrobě léčivé látky. 
Změna zákona o návykových látkách, která 
upravuje pojem konopí pro léčebné použití, 
reflektuje do budoucna možnost zpracování 
konopí pro léčebné použití, tedy i do formy 
extraktu. Pokud tedy budou v budoucnu 
stanoveny parametry látky extrakt konopí pro 
léčebné použití, nová zákonná úprava nebude 
bránit jejich použití. 

B)     limity ve výrobcích. 

zde navrhujeme tyto možnosti řešení změny zákona: 

 § 2 

Pojmy 

                Pro účely tohoto zákona se rozumí 

  

a) návykovými látkami omamné látky a psychotropní látky, ať už přírodního 
nebo syntetického původu, které mají psychoaktivní vlastnosti, u níž existuje 

a) Neakceptováno 
 
S ohledem na skutečnost, že jsou 
projednávány změny v oblasti limitů na úrovni 
mezinárodního práva, není možné provádět 
změny v národní legislativě. Proto zavádění 
limitů nemůže být předmětem novely zákona. 
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veřejný zájem na kontrole zacházení s nimi z důvodu negativních 
zdravotních nebo sociálních dopadů na jednotlivce a společnost a současně 
jsou uvedené v některé z příloh č. 1 až 7 nařízení vlády o seznamu 
návykových látek, avšak s výjimkou látky konopí extrakt a tinktura s 
obsahem látek THC a D-9-THC v součtu do 0,3% obsahu; výrobky 
obsahující takovýto extrakt musí splňovat podmínky bezpečnosti 
výrobku podle jiného právního předpisu. 

tedy každý výrobek , který je upraven svým vlastním předpisem (např. 
kosmetika) by měl své limity a zákon o OPL by stanovil 0,3% jako pevnou 
mez pro ostatní výrobky, které zvláštní zákon nemají. 

nebo k tomu dodat novou definici přípravku 

b) přípravkem roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující 
návykovou látku nebo návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1, za 
přípravek podle věty první se nepovažuje  roztok nebo směs, v nichž je 
návyková látka nebo látky obsaženy tak, že tuto látku nebo látky nelze 
snadno použít ani extrahovat snadno dostupnými nebo hospodárnými 
prostředky, v případě použití takovýchto roztoků a směsí ve výrobcích 
musí tyto výrobky splňovat podmínku bezpečnosti podle jiného 
právního předpisu, nebo léčivý přípravek obsahující uvedenou látku 
kategorie 1,  

což by v podstatě vyřadilo kosmetiku s THC ze zákona o OPL, neboť THC 
nelze z kosmetiky extrahovat. A nejen z kosmetiky, ale také z doplňků 
stravy, potravin atd. 

 případně použít fixní stanovení limitů: 

 § 2 

Pojmy 

                Pro účely tohoto zákona se rozumí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Neakceptováno 
 
Pokud přípravek obsahuje návykovou látku i 
přesto, že z něj nelze danou návykovou látku 
extrahovat, jedná se o přípravek s obsahem 
návykové látky. V případě, že zavedení 
změny v daném pojmu by došlo k situaci, že 
některé přípravky, které obsahují návykovou 
látku, přestože mají potenciál ovlivňovat 
psychiku člověka případně závislostní 
potenciál, nebudou považovány za přípravky 
dle tohoto zákona, což je v jednoznačném 
rozporu s mezinárodními úmluvami a zájmem 
předkladatele.   
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b) přípravkem roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující 
návykovou látku nebo návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1, za 
přípravek podle věty první se nepovažuje  kosmetický výrobek (podle 
nařízení o kosmetických výrobcích), který obsahuje při výrobě 
technologicky neodstranitelné rezidua látek ze skupiny 
tetrahydrokanabinolů, a to do 10 ppm; dále pak doplněk stravy nebo 
potravina (podle zákona o DS nebo potravinách), který obsahuje do 0,3 
% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů a dále jakýkoliv výrobek 
obsahující do 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů obsažených 
takovým způsobem, že tyto látky nelze z výrobku zneužít nebo získat 
snadno dostupnými nebo hospodárnými prostředky. 

Unie 
zaměstnavatels
kých svazů ČR 
 
marta.novotna@
vzp.cz 
 
katerina.latalova
@uzs.cz 
 

K § 13 odst. 1 písm. b)  
 
Ze znění tohoto ustanovení jednoznačně nevyplývá, zda lze za specifických 
podmínek předepsat léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné účely 
na recept s modrým pruhem v listinné podobě. V souladu s textem 
důvodové zprávy navrhujeme specifikovat, že tak nelze učinit za žádných 
podmínek. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
 
Z textu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) 
vyplývá, že „na recept s modrým pruhem 
nemůže být předepsán a vydán léčivý 
přípravek s obsahem konopí pro léčebné 
použití“. Nelze tak tudíž učinit za žádných 
podmínek. 

K § 29 odst. 1  
 
Pro lepší objasnění druhů a odrůd konopí, kterých se ohlašovací povinnost 
týká, navrhujeme do prvního odstavce doplnit odkaz na § 5 odstavec 5 nebo 
text ustanovení  doplnit např. následujícím způsobem „…které mohou 
obsahovat nejvíce 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokonobidiolů, a to pouze 
konopí k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým, jakož i 
k obchodu s konopím za těmito účely.“ 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak 
 
Úvodní část § 29 odst. 1 bude znít:  
„(1) Osoby pěstující mák setý nebo druhy a 
odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které 
mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze 
skupiny tetrahydrokanabinolů, a to pouze 
k účelům průmyslovým, technickým nebo 
zahradnickým, jakož i k obchodu za těmito 
účely, na celkové ploše větší než 100 m2 jsou 
povinny předat hlášení místně příslušnému 
celnímu úřadu podle místa pěstování, 
písemně nebo v elektronické podobě…“ 

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 

K § 13 odst. 1 písm. b)  
 
Ze znění tohoto ustanovení jednoznačně nevyplývá, zda lze za specifických 
podmínek předepsat léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné účely 

Neakceptováno 
 
Z textu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) 
vyplývá, že „na recept s modrým pruhem 
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svazů ČR 
 
 
marta.novotna@
vzp.cz 
 
katerina.latalova
@uzs.cz 
 
zikes@kzps.cz 
 

na recept s modrým pruhem v listinné podobě. V souladu s textem 
důvodové zprávy navrhujeme specifikovat, že tak nelze učinit za žádných 
podmínek. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

nemůže být předepsán a vydán léčivý 
přípravek s obsahem konopí pro léčebné 
použití“. Nelze tak tudíž učinit za žádných 
podmínek. 

K § 29 odst. 1  
 
Pro lepší objasnění druhů a odrůd konopí, kterých se ohlašovací povinnost 
týká, navrhujeme do prvního odstavce doplnit odkaz na § 5 odstavec 5 nebo 
text ustanovení  doplnit např. následujícím způsobem „…které mohou 
obsahovat nejvíce 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokonobidiolů, a to pouze 
konopí k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým, jakož i 
k obchodu s konopím za těmito účely.“ 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak 
 
Úvodní část § 29 odst. 1 bude znít:  
„(1) Osoby pěstující mák setý nebo druhy a 
odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které 
mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze 
skupiny tetrahydrokanabinolů, a to pouze 
k účelům průmyslovým, technickým nebo 
zahradnickým, jakož i k obchodu za těmito 
účely, na celkové ploše větší než 100 m2 jsou 
povinny předat hlášení místně příslušnému 
celnímu úřadu podle místa pěstování, 
písemně nebo v elektronické podobě…“ 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 
Vlastislav.Svobo
da@msmt.cz 
 

K čl. I, úvodní věta: Z formálních důvodů doporučujeme uvést jednotlivé 
novely uvedené v předmětné úvodní větě v souvislém pořadí dle jejich 
číselného označení a přesunout tak slova „zákona č. 243/2016 Sb.,“ až za 
slova „zákona č. 135/2016 Sb.,“. 

Akceptováno 

K čl. I bod 19.: Upozorňujeme, že v předmětném novelizačním bodě jsou 
uvedeny 2 odstavce s označením, jako odstavec 3, kde druhý z těchto 
odstavců je totožný s odstavcem 2. Doporučujeme druhý odstavec 3 
z materiálu odstranit a materiál tak sjednotit s Platným zněním 
s vyznačením navrhovaných změn. 

Akceptováno 

K čl. I bod 27. [k § 24d písm. h)]: S ohledem na čl. 70 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme před text „19 odst. 2“ vložit 
paragrafovou značku. 

Akceptováno 

K čl. I bod 27. [k § 24e odst. 1]: Doporučujeme formálně upravit text 
„10 000 000,- Kč“ a nahradit jej částkou „10 000 000 Kč“, ve smyslu čl. 43 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 
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K čl. I bod 38. [k § 34 odst. 1]: Upozorňujeme, že změna navrhovaná 
v předmětném novelizačním bodě není prováděna v „§ 34 odst. 1 bodu 2“, 
ale v „§ 34 odst. 1 písm. a) bodu 2“. Doporučujeme materiál změnit ve 
smyslu uvedeném a zároveň také upozorňujeme, že v Platném znění 
s vyznačením navrhovaných změn je prováděna změna v § 34 odst. 1 písm. 
b) bodu 2, která neodpovídá žádnému z navržených novelizačních bodů. 

Akceptováno 

K čl. I bod 42. [k § 36 odst. 6 písm. c) až e)]: Předmětné pododstavce ve 
svém navrhovaném znění nesprávně odkazují na pododstavce § 24d odst. 
1, neboť § 24d není členěn do odstavců. Doporučujeme materiál změnit ve 
smyslu uvedeném. 

Akceptováno 

K čl. I bod 42. [k § 36 odst. 6 písm. k)]: Z formálních důvodů 
doporučujeme na konec předmětného pododstavce doplnit čárku. 

Akceptováno 

K čl. I bod 46.: S ohledem na formální stránku materiálu doporučujeme 
uvést slovo, za které má být vloženo slovo „rostlin“ v uvozovkách. 

Akceptováno 

K čl. I bod 54.: Pro úplnost a také z formálních důvodů doporučujeme před 
text „44c odst. 1 písm. a)“ vložit paragrafovou značku. 

Akceptováno 

K čl. III bod 10.: Upozorňujeme, že předmětným novelizačním bodem jsou 
určitá slova doplňována na konec textu odstavce, a proto by měl být 
novelizační bod formulován ve smyslu čl. 58 odst. 8 Legislativních pravidel 
vlády. Zároveň upozorňujeme, že Platné znění s vyznačením navrhovaných 
změn první navrhovanou změnu v § 81a odst. 2 vyznačuje v odlišném 
znění, než která je v materiálu navrhována. Doporučujeme materiál změnit 
ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 

K čl. III bod 15. [k § 81g odst. 3]: Doporučujeme materiál sjednotit 
s Platným zněním s vyznačením navrhovaných změn, neboť 
za nahrazovanými slovy je umístěna čárka, která se nenahrazuje, avšak dle 
Platného znění s vyznačením navrhovaných změn mají být nahrazující 
slova uvedena až za touto čárkou. 

Akceptováno 

K čl. III bod 15. [k Poznámce pod čarou č. 120]: Pro úplnost 
doporučujeme v předmětné poznámce pod čarou text „273/2004,“ nahradit 
slovy „273/2004 ze dne 11. února 2004“. 

Akceptováno 

K čl. IV: Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětným článkem provádí 
pouze jedna změna, neměl by být uveden žádný novelizační bod, ale měla 
by být změněna celá úvodní věta ve smyslu čl. 55 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 
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K čl. V: S ohledem na čl. 53 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slovo „dni“ odstranit. 
  

Akceptováno jinak 
 
Bylo stanoveno nabytí účinnosti dnem 1. 
července 2021. 

K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn [k § 13 odst. 11]: 
Z hlediska formálního doporučujeme uvést za číselným označením odkazu 
na poznámku pod čarou kulatou závorku a tím toto znění sjednotit 
s příslušným novelizačním bodem. 

Akceptováno 

K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn [k § 20 odst. 2 
písm. b)]: Pro sjednocení s příslušným novelizačním bodem doporučujeme 
před doplňovanými slovy nerušit čárku a na jejich konci čárku neuvádět 
tučně. 

Akceptováno 

K Předkládací zprávě: Z formálních důvodů doporučujeme v úvodní větě 
Předkládací zprávy odstranit slovo „zákon“ za textem „č. 634/2004 Sb.,“. 

Akceptováno 

Úřad vlády ČR – 
VÚV 
 
cibulka.jan@vlad
a.cz 
 

 

ČÁST PRVNÍ 
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
V navrženém § 2 písm. e) navrhujeme za “konopím pro léčebné použití 
konopí, které je výrobcem určeno k terapeutickému účelu“ doplnit „nebo ke 
zpracování za tímto účelem“. 
Odůvodnění:  

Takto koncipované znění umožní zpracovávat konopí pro léčebné použití 
průmyslově výrobci léčivých látek (GMP) do formy např. extraktu, tedy do 
standardizované formy léčivé látky, která bude dále určena pro výrobu 
léčivých přípravků, ať už ve formě HVLP nebo příprava různých lékových 
forem v režimu IPLP. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 
 
  

V navrženém § 2 navrhujeme za nové písm. e) vložit nové písmeno f), 
které zní: „Extraktem z konopí pro léčebné použití takový extrakt z 
konopí pro léčebné použití, který je vyroben držitelem certifikátu 
výrobce léčivých látek podle § 70 zákona o léčivech a zároveň splňuje 
parametry podle jiného právního předpisu*).“  

* vyhláška 236/2015 Sb., o předepisování konopí pro léčebné použití 
Odůvodnění:  

Vysvětleno 
 
Extrakt z konopí za stávajícího stavu 
legislativy nemá stanovenou 
standardizovanou specifikaci s parametry a 
tudíž jej nelze použít k výrobě léčivé látky. 
Změna zákona o návykových látkách, která 
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Zavedení definice extraktu z konopí pro léčebné použití ve spojení s výše 
uvedeným písm. e) otevírá možnost držitelům certifikátu výrobce léčivých 
látek vyrábět standardizované extrakty jako léčivé látky, které budou dále 
přepracovány na léčivé přípravky. K této změně je nutné doplnit vyhlášku č. 
236/2015 Sb. o „lékopisnou“ charakteristiku extraktu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

upravuje pojem konopí pro léčebné použití, 
reflektuje do budoucna možnost zpracování 
konopí pro léčebné použití, tedy i do formy 
extraktu. Pokud tedy budou v budoucnu 
stanoveny parametry látky extrakt konopí pro 
léčebné použití nová zákonná úprava nebude 
bránit jejich použití. 

§5 písm. c), g) navrhujeme specifikovat způsob dohledu farmaceuta nad 
farmaceutickým asistentem (přímý dohled, odborný dohled) 

Akceptováno 
 
Nově se daná ustanovení upřesňují na 
odborný dohled. 
 
Farmaceutický asistent jako typ nelékařského 
povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. může na 
základě vyhlášky č. 55/2011 Sb. bez 
odborného dohledu a bez indikace 
připravovat léčivé přípravky; pokud jiný právní 
předpis nestanoví jinak. Tímto jiným právním 
předpisem je právě zákon o návykových 
látkách. Z uvedeného vyplývá, že se musí 
jednat o dohled, který je odborný. 
 

§5 písm. h) „za podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci,“ 
navrhujeme upřesnit. Rozhodnutí o registraci mají jen hromadně vyráběné 
léčivé přípravky, ne individuálně připravované ani hromadně připravované 
léčivé přípravky. 

Akceptováno 
 
Upřesněno v rámci § 5 odst. 2 písm. h). 
 
 

§13 odst. 1 vložit písmeno d) „žádanku v elektronické podobě (dále jen 
„elektronická žádanka na vysoce návykové látky“) zaslanou 
předepisujícím lékařem v rámci lokální počítačové sítě tohoto 
zdravotnického zařízení lékárně, podepsanou elektronickým 
podpisem.“  

Odůvodnění: 
Připomínkou se navrhuje zavést elektronickou žádanku na vysoce návykové 
látky.  Podle závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace se 
předpokládá zkoumání účinnosti nové právní úpravy po uplynutí 5 let ode 

Vysvětleno 
 
Návrh změny zákona není nastaven na tak 
rozsáhlou změnu v oblasti předepisování 
léčivých přípravků. S ohledem na 
elektronizaci předepisování léčivých přípravků 
s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 
nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových 
látek, lze konstatovat, že na elektronizaci 
receptů je již nastaven fungující systém, který 
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dne nabytí její účinnosti. Absence zavedení elektronické žádanky na vysoce 
návykové látky bude znamenat požadavek praxe opětovně novelizovat 
zákon v horizontu kratším než předkladatelem předpokládaném (i vzhledem 
k plánované elektronizaci zdravotnictví). Zavedení elektronické žádanky na 
vysoce návykové látky je základní podmínkou pro efektivní komunikaci 
oddělení nemocnice s lékárnou, předpokladem snížení administrativy 
možností propojení příjmů a výdeje s elektronickou evidencí vysoce 
návykových látek a také předpokladem kompletace lékového záznamu 
pacienta.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Avšak 
na elektronizaci žádanek žádný systém 
nastavený není, přičemž se jedná o 
koncepční záležitost, která se dotkne mnoha 
subjektů, a proto nelze provádět změnu 
předepisování v rámci připomínkového řízení.  
 
Umožnění elektronizace žádanek jednotlivým 
subjektům považujeme za nesystémové a 
nekoncepční. 

§ 44c písm. a) bod 2. za „na žádanku označenou modrým pruhem“ doplnit 
„elektronická žádanka na vysoce návykové látky“. 
Odůvodnění: 
Viz bod 5 (k § 13 odst. 1). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno s ohledem na argumentaci výše 
 
 

§ 44c písm. e) za „na žádanku označenou modrým pruhem“ doplnit 
„elektronická žádanka na vysoce návykové látky“.   
Odůvodnění: 
Viz bod 5 (k § 13 odst. 1). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno s ohledem na argumentaci výše 

ČÁST DRUHÁ 
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 
zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 79a odst. (4) za „na základě žádanky s modrým pruhem“ doplnit 
„nebo elektronická žádanka na vysoce návykové látky“. 
Odůvodnění: 
Viz bod 5 (k § 13 odst. 1). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno s ohledem na argumentaci výše 
 

§80 odst. 1 písm. e) doplnit „nebo elektronická žádanka na vysoce 
návykové látky“.  
 
Odůvodnění: 

Vysvětleno s ohledem na argumentaci výše 
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Viz bod 5 (k § 13 odst. 1). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

§80 odst. 4 „Identifikátor elektronického receptu se předává pacientovi 
bezplatně“ nahradit „Identifikátor elektronického receptu se předává 
výhradně pacientovi, a to bezplatně.“ 
 
Odůvodnění: 

Návrh zamezuje nepřípustnému omezování pacienta ve výběru lékárny a 
směřování pacientů do konkrétní lékárny. V praxi se objevují případy, kdy 
lékař přepošle přidělený identifikátor elektronického receptu po předchozím 
formálním vyjádření souhlasu pacienta do konkrétní lékárny bezprostředně 
po vystavení elektronického receptu na základě nastavené funkce 
v informačním systému zdravotnického zařízení a pacienta identifikátorem 
ani nevybaví.  Dochází tak ke zneužití nerovného postavení pacienta a 
lékaře během poskytování zdravotní péče a k směřování pacientů do 
konkrétní lékárny. 
 
 

Neakceptováno 
 
Již za stávajícího znění § 80 odst. 4 zákona o 
léčivech je jednání uvedené v odůvodnění 
připomínky v rozporu s tímto ustanovením. 
Viz věta druhá: „při předání identifikátoru 
elektronického receptu nesmí docházet ke 
zvýhodnění konkrétního poskytovatele 
lékárenské péče nebo k zásahu do práva 
pacienta na volbu poskytovatele lékárenské 
péče“. 
 
Změna ustanovení ve smyslu připomínky by 
měla za následek, že by identifikátor 
elektronického receptu nebylo možné předat 
jiné osobě než pacientovi. Například by 
nemohl zástupce pacienta, v případě, že sám 
pacient nebude moci osobně léčivé přípravky 
v lékárně vyzvednout, opatřit pro pacienta 
léčivé přípravky. 
 
 

Novela v části věnované léčebnému konopí vychází z původního znění 
zákona. Ruší část věnovanou výběrovému řízení a odprodeji konopí 
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a také ruší rozdílný přístup k léčebnému 
konopí vypěstovanému v České republice a konopí dodanému do České 
republiky ze zahraničí.  V návrhu není nijak vyjasněna úloha a postavení 
existující Státní agentury pro konopí pro léčebné účely. Novela se dále 
nezabývá podmínkami vstupu řízků léčebného konopí pro pěstování 
léčebného konopí (rostliny se pěstují z řízků matečné rostliny a jsou tak 
identické).  
V důvodové zprávě a v závěrečné zprávě z hodnocení je opakovaně 
zdůrazněna důležitost elektronizace procesů při výdeji a evidenci 

Neakceptováno 
 
Úlohu a postavení Státní agentury není třeba 
nijak vyjasňovat, neboť dle § 43 odst. 8 plní 
úlohu státní agentury Státní ústav pro kontrolu 
léčiv, a to dle § 43a odst. 4. Na dané 
skutečnosti se nic nemění. Mění se pouze 
rozsah a obsah činností. 
 
K otázce řízků konopí pro léčebné použití je 
třeba uvést, že se nejedná návykové látky, a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBMJK7FKC)



Stránka 51 (celkem 62) 

vysoce návykových látek („adaptace poskytování zdravotních služeb na 
podmínky 21. století“). Předkladatel uvádí, že „v  případě, že nebude 
provedena změna legislativy v oblasti předepisování léčivých přípravků 
s obsahem návykové látky z přílohy č. 1 nebo č. 5 nařízení vlády č. 
463/2013 Sb., existuje riziko ryze věcné povahy, a to, že nebude provedena 
modernizace českého zdravotnictví, která zabezpečí osobám využívající 
služby českého zdravotnictví péči srovnatelnou s hospodářsky 
nejvyspělejšími státy.“ Návrh však tento cíl naplňuje pouze částečně a 
bylo by vhodné požadovat jeho doplnění (viz zásadní připomínky 5 až 
9). 

tudíž není daná oblast upravena zákonem o 
návykových látkách.  
 

Úřad na 
ochranu 
osobních údajů 
 
legislativa@uoo
u.cz 
 

Část důvodové zprávy - 8. Dopady ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů (dále jen „DPIA“) je nutné doplnit.  
 
Navrhovatel v rámci DPIA opomněl popsat některé dopady, které tento 
návrh přináší. Příkladem zpracování osobních údajů budiž část druhá bod 
10., kdy je nově umožněn přístup pracovníkům krajských úřadů do systému 
eRecept za účelem kontroly. V tomto případě se jedná o změn v okruhu 
subjektů, které budou mít k zpracovávaným, mnohdy citlivým osobním 
údajům přístup. DPIA jako takový by to tudíž měla reflektovat. Navrhovateli 
je tvorbu DPIA konzultovat se svými pověřencem pro ochranu osobních 
údajů a postupovat podle návodu zveřejněného např. 
zde:https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-
udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344. 
  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Zapracováno do obecné části důvodové 
zprávy do bodu 8. „Dopady ve vztahu k 
ochraně soukromí a osobních údajů“. 
  

Ministerstvo 
financí 
 
zdenka.krejcova
@mfcr.cz 
 

Zásadní připomínky:  
 
K navrhovanému § 24f – požadujeme z tohoto ustanovení vypustit 
odstavec 5 a odstavec 6.  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv je organizační složka státu a příjmy z její 
činnosti mají být příjmem státního rozpočtu a výdaje na její činnost mají být 
výdaji hrazenými ze státního rozpočtu. Tedy se zřizováním žádného 
zvláštního účtu zásadně nesouhlasíme. 
 

ROZPOR 
 
Akceptováno jinak 
 
Předkladatel upravil ustanovení § 24f a § 24g 
tak, aby odpovídaly jiné obdobné úpravě již 
schválené vládou, a to § 62 a § 63 návrhu 
zákona o zdravotnických prostředcích 
(sněmovní tisk 696).  
 
„Náhrada výdajů za provedení odborných 
úkonů 
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§ 24f 
 

(1) Za provedení odborných úkonů 
provedených Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv na žádost je žadatel 
povinen Státním ústavem pro kontrolu 
léčiv uhradit náhradu výdajů.  

 
(2) Žadatel je povinen hradit náhrady 

výdajů za odborné úkony Státnímu 
ústavu pro kontrolu léčiv spojené s 

j) žádostí o udělení licence 
k pěstování rostlin konopí pro 
léčebné použití podle § 24b 
odst. 2, 

k) žádostí o prodloužení platnosti 
licence k pěstování rostlin 
konopí pro léčebné použití 
podle § 24c odst. 3 nebo 

l) žádostí o změnu licence 
k pěstování rostlin konopí pro 
léčebné použití podle § 24c 
odst. 5. 

 
(3) Specifikaci odborných úkonů, způsob 

stanovení výše náhrady výdajů na 
provedení odborných úkonů v rámci 
jednotlivých činností, maximální výši 
náhrady výdajů na provedení 
odborných úkonů v rámci jednotlivých 
činností a výši záloh na náhrady 
výdajů na provedení odborných úkonů 
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v rámci jednotlivých činností stanoví 
prováděcí právní předpis. Výše 
náhrady výdajů na provedení 
odborných úkonů v rámci jednotlivých 
činností se stanoví tak, aby pokryla 
výdaje na provedení těchto odborných 
úkonů v nezbytné výši.  

  
 

§ 24g 

(1) Osoba, na jejíž žádost se odborné 
úkony mají provést, je povinna 
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv 
předem složit zálohu na náhradu 
výdajů, je-li zřejmé, že odborné úkony 
budou provedeny. V případě 
odborných úkonů podle § 27f odst. 2 
písm. a) až c) Státní ústav pro kontrolu 
léčiv zveřejňuje na svých 
internetových stránkách obvyklou 
časovou náročnost jednotlivých úkonů. 

(2) Státní ústav pro kontrolu léčiv vrátí 
žadateli na jeho žádost náhradu 
výdajů  

a) v plné výši, pokud žadatel 
zaplatil náhradu výdajů, aniž k 
tomu byl povinen,  

b) v plné výši, pokud požadovaný 
odborný úkon nebyl zahájen, 
nebo  

c) ve výši odpovídající poměrné 
části zaplacené náhrady výdajů 
za odborné úkony, které nebyly 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBMJK7FKC)



Stránka 54 (celkem 62) 

provedeny.  

(3) Žadatel doplatí rozdíl mezi zálohou na 
úhradu výdajů podle odstavce 1 a 
skutečnou výší úhrady výdajů v 
případě, že skutečná výše úhrady 
výdajů převyšuje zálohu, a to ve lhůtě 
stanovené Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv ve výzvě k úhradě 
doplatku na úhradu výdajů. 

(4) Náhrady výdajů podle § 27f nejsou 
příjmem státního rozpočtu podle 
jiného právního předpisu, jsou 
příjmem Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv a jsou vedeny na zvláštním účtu, 
který je součástí rezervního fondu 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 
Státní ústav pro kontrolu léčiv používá 
tyto prostředky pro zajištění své 
činnosti prováděné podle tohoto 
zákona nebo podle jiných právních 
předpisů, nelze-li tuto činnost zajistit v 
potřebném rozsahu z rozpočtových 
zdrojů. 

(5) Rozhodne-li tak vláda, převede Státní 
ústav pro kontrolu léčiv z prostředků 
účtu vedeného podle odstavce 4 na 
příjmový účet státního rozpočtu České 
republiky zřízený pro Ministerstvo 
zdravotnictví částku ve výši stanovené 
vládou.“ 

 
Pokud by v průběhu legislativního procesu došlo k tomu, že výše uvedená 
připomínka nebude vzata v úvahu a zvláštní účet bude zřízen, pak trváme 
na tom, aby příslušný zvláštní účet nebyl součástí rezervního fondu a jeho 
tvorbu a použití upravil zákon o návykových látkách. 

ROZPOR 
 
Akceptováno jinak – viz odůvodnění 
předchozí připomínky 
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K důvodové zprávě: materiál ve všech navržených variantách (vyjma 
současného stavu) předpokládá nutnost dodatečného navýšení 
personálních kapacit pro státní organizaci SÚKL. Potřeba není žádným 
způsobem kvantifikována, což považujeme za nedostatečné.  
 
S ohledem na aktuálně rezervovanou politiku vlády v oblasti navyšování 
nových tabulkových míst však požadujeme, aby materiál nepředurčoval k 
jakémukoliv navýšení personálních kapacit a byl primárně stavěn 
způsobem, aby případná restrukturalizace agendy byla realizovatelná v 
rámci dosavadních personálních limitů a objemu prostředku na platy v 
kapitole Ministerstvo zdravotnictví, a to například využitím neobsazených 
míst, kdy neobsazenost zejména v mimorozpočtové části SÚKL dosahuje 
stále významných hodnot (k 3. čtvrtletí 2019 cca 74 míst), či optimalizací a 
úpravou vnitřních personálních procesů a racionalizací agend. Z materiálu 
je navíc patrné, že ačkoliv předkladatel v případě přijetí každé z navržených 
variant uvádí potřebu navýšení míst na kontrolu, již nebere v úvahu úsporu 
agendy zavedené v současném stavu (výkup a dodej prostřednictvím 
smluvních distributorů, případně zajištění likvidace neprodaného konopí).   
 
Veškeré relevantní části materiálu tak požadujeme doplnit o 
jednoznačný výrok, že s navrhovanou právní úpravou nejsou spojeny 
požadavky na navýšení limitu počtu míst a objemu prostředků na platy 
v kapitole Ministerstvo zdravotnictví. 

Akceptováno 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv upustil od 
svého požadavku na navýšení personálních 
kapacit. Důvodová zpráva bude doplněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

K části třetí - změna zákona o správních poplatcích – čl. IV: 
V zákoně o správních poplatcích má být provedena pouze jedna změna, 
požadujeme proto ve smyslu čl. 55 Legislativních pravidel vlády uvést 
úvodní větu takto: „Položka 99A přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění zákona č. 50/2013 Sb., zní:“. 

Akceptováno 

Jako odkaz k položce 99A požadujeme využít stávající poznámku pod čarou 
č. 59 k položce 100, která také odkazuje na zákon č. 167/1998 Sb., ovšem 
bez bližší specifikace ustanovení zákona. Odkazy na konkrétní ustanovení 
zákona jsou nadbytečné a tím, že poznámky pod čarou se samostatně 
nenovelizují, stávají se neaktuálními v důsledku následných změn v zákoně, 
U této již existující poznámky navíc nehrozí, že bude v dalším legislativním 
procesu nahrazena zněním vztahujícím se k jinému zákonu (viz poznámka 
pod čarou č. 76). 

Akceptováno 
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Poznámku pod čarou č. 76 nelze zrušit, neboť zákonem č. 281/2013 Sb., 
kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, 
jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně 
některých dalších zákonů, byla ke dni 30. 9. 2013 nahrazena novým zněním 
a stala se součástí položky 103 sazebníku zákona o správních poplatcích. 

Akceptováno 

K čl. IV: Vzhledem ke skutečnosti, že aktuální znění zákona o správních 
poplatcích obsahuje tři různé odkazy na poznámku č. 76 v různých 
položkách a aktuální znění poznámky č. 76 se váže k jiné položce než té, 
která je novelizována, se požaduje z novelizačního bodu vypustit větu 
„Poznámka pod čarou č. 76 se zrušuje.“. Pro úplnost lze uvést, že 
poznámka č. 76 je v systému ASPI uvedena chybně třikrát, přičemž je 
aktuální pouze znění poznámky podle zákona č. 127/2014 Sb., které se 
váže k položce č. 49. 
 
S ohledem na skutečnost, že se poznámky pod čarou zpravidla 
nenovelizují, a tím pádem zastarávají a snižují tak přehlednost právního 
předpisu, požaduje se z novelizačního bodu zároveň vypustit všechny nově 
zaváděné poznámky pod čarou, tedy poznámky č. 86, 87 a 88. Právě 
zmíněné problémy u poznámky pod čarou č. 76 dobře ilustrují snížení 
přehlednosti a srozumitelnosti právního předpisu v důsledku zavádění 
poznámek pod čarou, přestože jejich účelem je naopak přehlednost a 
srozumitelnost právního předpisu zvýšit. Je-li třeba odkázat na jiný právní 
předpis, je vhodné tak učinit normativním odkazem (tedy „podle zákona 
upravujícího návykové látky“). 
 
V návaznosti na výše uvedené důvody pro eliminaci poznámek pod čarou a 
ustanovení čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády se požaduje 
přeformulovat novelizační bod tak, aby zněl například takto: 
„Položka 99A přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., zákona o správních 
poplatcích, ve znění zákona 50/2013 Sb. zní takto: 
 
Přijetí žádosti o 
„a) vydání licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití Kč 2 000 
b) prodloužení licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití Kč 2 
000 
c) změnu licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití Kč 2 000“. 

Akceptováno 
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Doporučující připomínky: 

 
K důvodové zprávě - obecně: pro větší přehlednost doporučujeme ve 
zvláštní části důvodové zprávy uvádět i body předkládaného materiálu, 
nikoli pouze paragrafy novelizovaných ustanovení. 

Akceptováno  

Doporučujeme do odůvodnění zahrnout odůvodnění účinnosti novely 
zákona. 

Akceptováno 

K bodu 26, § 24b odst. 1 a 4: doporučujeme uvádět slučovací spojku „a“ 
mezi poslední dvě obligatorní náležitosti žádosti dle §24b odst. 1 a 4. 
Obdobně rovněž § 24b odst. 5 písm. b) v případě bodů 2 a 3, § 24c odst. 1. 

Akceptováno 

K bodu 27, § 24c odst. 5: doporučujeme přeformulovat novelizační bod 
tak, aby neoznačený text, který navazuje na výčet změn údajů, nebyl 
samostatně na novém řádku, ale byl součástí ustanovení před samotným 
výčtem, případně navrhujeme celý odstavec rozdělit na dva samostatné 
odstavce. 

Neakceptováno 
 
Formulaci ustanovení za použití závětí 
považujeme za nutný s ohledem na 
srozumitelnost ustanovení. 

K bodu 27, § 24d písm. b): doporučujeme slovo „minimálně“ nahradit 
slovem „nejméně“. 

 

Akceptováno 

K bodu 27, § 24d písm. f): doporučujeme slovo „kdykoli“ neuvádět pro 
nadbytečnost. 

Neakceptováno 

K bodu 27, § 24d písm. h): doporučujeme slovo „ustanoveními“ neuvádět 
pro nadbytečnost. 

Akceptováno 

K bodu 27, § 24e odst. 1: doporučujeme první větu odstavce za slovy 
„držitel licence“ z důvodu přehlednosti rozčlenit do pododstavců 
následujícím způsobem: 
a) uznán vinným ze spáchání zvlášť závažného přestupku podle tohoto 
zákona 
b) dopustí se více než jednoho přestupku podle tohoto zákona, nebo 
c) pokračuje v jednání, za které byl uznán vinným ze spáchání přestupku 
podle tohoto zákona. 
Druhou a třetí větu doporučujeme uvést jako samostatný odstavec. 
Odstavce 2 až 6 by pak bylo nutno přečíslovat. 

Akceptováno jinak 
 
Byla zvoleno znění navržené Ministerstvem 
vnitra. 
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K bodu 27, § 24e odst. 1: doporučujeme za číslem 
 „10 000 000“ vypustit čárku s pomlčkou. 

Akceptováno 

K bodu 27, § 24f odst. 1, 4 a 5: V uvedených ustanoveních je třeba vypsat 
celý název orgánu – není možné používat pouze slovo „Ústav“, neboť pro 
Státní ústav pro kontrolu léčiv nebyla zavedena legislativní zkratka. 

Akceptováno 

K bodu 42, § 36 odst. 6 písm. k): Doporučujeme nahradit slovo „jednal“ 
slovem „jednala“. 

Akceptováno jinak 
 
„k) pěstuje rostliny konopí pro léčebné použití 
v rozporu s § 24d písm. d),“. 

K bodu 54: Doporučujeme doplnit paragrafovou značku před číslo „44c“. 
Obdobně rovněž bod 58. 

Akceptováno 

Čl. II, Přechodná ustanovení: Bod 4 doporučujeme formulovat takto "4. 
Povolení k …..vydané podle zákona č. 167/1998 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona vztahuje také na produkci konopí pro léčebné použití.". 
Současně konstatujeme, že spojení „povolení k zacházení ke zpracování…“ 
nepovažujeme za formulačně vhodné (a zákon ho v této podobě ani 
neobsahuje). Doporučujeme toto spojení vyjádřit vhodněji (např. „povolení k 
zacházení vztahující se…“). 

 

Připomínky GŘC nad rámec zákona č. 167/1998 Sb., o návykových 
látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o NV“), se navrhuje: 
 
v § 20 odstavec 5 formulovat takto:  
„(5) Při vývozu návykových látek a přípravků z území České republiky do 
jiného než členského státu Evropské unie musí být jeden stejnopis 
vývozního povolení předán celnímu úřadu, který rozhoduje o propuštění 
zboží v zásilce do navrženého celního režimu. Tento celní úřad v něm 
vyznačí údaje o zboží v zásilce a zašle jej Ministerstvu zdravotnictví. 

Akceptováno 

v § 21 odstavec 3 formulovat takto:  
„(3) Při dovozu návykových látek a přípravků na území České republiky 
z jiného než členského státu Evropské unie vyznačí celní úřad, který 
rozhoduje o propuštění zboží v zásilce, na stejnopisu dovozního povolení 

Akceptováno 
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údaje o zboží v zásilce a datum propuštění a zašle jej Ministerstvu 
zdravotnictví.“. 
 
Odůvodnění: S ohledem na vymezení pojmu v § 2 písm. f) zákona o NV, 
kdy se rozumí vývozem nebo dovozem návykových látek, přípravků je 
obsahujících a makoviny jejich fyzické přemístění z jednoho státu do 
druhého je nutné upravit textaci obdobně jako je tomu v zákoně č. 38/1994 
Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. 
v § 22 odstavec 5 a 6 formulovat takto: 
„(5) Při vývozu návykových látek a přípravků z území České republiky do 
jiného než členského státu Evropské unie se celní prohlášení na propuštění 
zboží do celního režimu vývozu předkládá včetně vývozního povolení podle 
§ 20 tohoto zákona, pokud musí být podle tohoto zákona vydáno. 
(6) Při dovozu návykových látek a přípravků na území České republiky 
z jiného než členského státu Evropské unie se celní prohlášení na 
propuštění zboží do celního režimu volného oběhu nebo zvláštního celního 
režimu předkládá včetně dovozního povolení podle § 21 tohoto zákona, 
pokud musí být podle tohoto zákona vydáno.“.  
 
Odůvodnění: Navržené změny vyplývají z aktuálního znění zákona o NV, a 
to konkrétně v odstavci 5 vypuštěním odkazů na § 20a a § 20b, které byly 
zrušeny zákonem č. 273/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Rovněž tak s ohledem na vymezení pojmu v § 2 písm. 
f) zákona o NV, kdy se rozumí vývozem nebo dovozem návykových látek, 
přípravků je obsahujících a makoviny jejich fyzické přemístění z jednoho 
státu do druhého je nutné upravit textaci obdobně jako je tomu v zákoně č. 
38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Navíc uvádíme, že stávající text § 22 odstavců 5 a 6 není v souladu 
s ustanovením čl. 159 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění, kde je 

Akceptováno 
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uvedeno, že celním úřadem příslušným k propuštění zboží do určitého 
celního režimu je celní úřad, do jehož působnosti spadá místo, v němž bylo 
zboží předloženo celnímu úřadu s návrhem na propuštění do celního 
režimu“ a nikoliv, jak je uvedeno v platném znění zákona o NV, že 
příslušným pro propuštění návykových látek a přípravků do celního režimu 
je celní úřad místně příslušný podle bydliště nebo místa podnikání fyzické 
osoby nebo sídla právnické osoby. 

Česká 
lékárnická 
komora 
 
jmarsik@outlook.
cz 
 

V zákoně č. 167/1998 Sb. v § 13 odst. 1 doplnit písmeno d) ve znění: 
„žádanku v elektronické podobě (dále jen „elektronická žádanka“) s 
označením „vysoce návyková látka“ zaslanou předepisujícím lékařem 
lékárně v rámci lokální počítačové sítě téhož poskytovatele zdravotních 
služeb, podepsanou elektronickým podpisem.“ 
V zákoně č. 167/1998 Sb. v § 44c odst. 1 písm. a) bod 1 a písm. e) bod 1 za 
slova „na žádanku označenou modrým pruhem“ doplnit slova „, 
elektronickou žádanku“. 
V zákoně č. 378/2007 Sb. v § 79a odst. 4 za slova „na základě žádanky 
s modrým pruhem“ doplnit slova „nebo elektronické žádanky s označením 
„vysoce návyková látka““ a v § 80 odst. 1 písm. e) za slova „v listinné 
podobě“ doplnit slova „nebo elektronickou žádanku s označením „vysoce 
návyková látka““. 
Cílem návrhů je využít elektronizace i u žádanek, zjednodušit práci s nimi a 
připravit se tak i na elektronické opiátové knihy. 
 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Návrh změny zákona není nastaven na tak 
rozsáhlou změnu v oblasti předepisování 
léčivých přípravků. S ohledem na 
elektronizaci předepisování léčivých přípravků 
s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 
nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových 
látek lze konstatovat, že na elektronizaci 
receptů je již nastaven fungující systém, který 
spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Avšak 
na elektronizaci žádanek žádný systém 
nastavený není, přičemž se jedná o 
koncepční záležitost, která se dotkne mnoha 
subjektů, a proto nelze provádět změnu 
předepisování v rámci připomínkového řízení. 

V zákoně č. 167/1998 Sb. v § 5 odst. 2 písm. h) odstranit slova „za 
podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci“. 
Připravované léčivé přípravky obsahující uvedené látky kategorie 1 nemají 
rozhodnutí o registraci, a byly by tak z dosahu ustanovení vyloučeny. 
 
Tato připomínka je zásadní 
  

Akceptováno jinak 
 
Připravované léčivé přípravky s obsahem 
uvedené látky kategorie 1 jsou připravovány 
na základě receptu a tudíž se na ně vztahuje 
ta část ustanovení, která se týká receptu. 
Rozhodnutí o registraci se vztahuje 
k hromadně vyráběným léčivým přípravkům, 
které jsou vydávány bez receptu, ale 
s omezením, které je uvedeno právě 
v registraci daných přípravků.  
 
Ustanovení bude znít: 
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„h) nabývat, a to i v zastoupení, na základě 
receptu vystaveného podle zákona o 
léčivech (dále jen „recept“), nabývat na 
základě vybavení poskytovatelem zdravotních 
služeb podle zákona o léčivech, nabývat 
v případě registrovaných léčivých 
přípravků s obsahem uvedené látky 
kategorie 1 za podmínek stanovených 
v rozhodnutí o registraci, uchovávat a 
používat podle vydaného receptu nebo podle 
pokynu lékaře, pro vlastní potřebu fyzické 
osoby,“ 

§ 81g odst. 7 zákona č. 378/2007 Sb. 
Jde o ustanovení přenesené ze zákona č. 167/1998 Sb., které bylo vždy 
vykládáno tak, že u léčivých přípravků s návykovou látkou nelze vystavit 
opakovací recept a následně provádět opakovaný výdej, tedy výdej na 
opakovací recept počínaje prvním a dalším opakováním. Tomu vždy 
odpovídalo znění vyhlášky č. 54/2008 Sb. a odpovídá tomu i znění § 5 odst. 
1 písm. c) bod 1 vyhl. č. 329/2019 Sb.: „„opakovací recept“ s uvedením 
celkového počtu výdejů v případě, že jde o elektronický recept s 
předepsaným léčivým přípravkem, jehož výdej se má opakovat (dále jen 
„opakovací recept“); opakovaný výdej nelze použít u léčivých přípravků 
obsahujících návykovou látku podle právního předpisu upravujícího 
zacházení s návykovými látkami, nebo u léčivých přípravků obsahujících 
látku kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího prekursory drog,“. Naopak tomu neodpovídá výklad, který je 
obsažen v důvodové zprávě k návrhu zákona: „Je zaváděno nové 
ustanovení, které bylo do zákona o léčivech převzato ze zákona o 
návykových látkách. Vzhledem k tomu, že zákon o návykových látkách nově 
neupravuje výdej léčivých přípravků s obsahem všech návykových látek 
nebo uvedených látek kategorie 1, bylo nutné danou povinnost přesunout 
do zákona o léčivech, který daný výdej obsahuje. Dané ustanovení stanoví 
zákaz výdeje uvedených léčivých přípravků opakovaně na jeden recept. 
Jedná se o případy, kdy lékárna nemá k dispozici dostatečné množství 
předmětných léčivých přípravků a měla by proto pacientovi nebo jeho 
zástupci vydat pouze část předepsaného množství a vystavit výpis, na který 
by mělo být vyzvednuto zbývající množství léčivého přípravku. Ve vztahu 

Akceptováno jinak 
 
Výdej léčivého přípravku s obsahem 
návykové látky nebo uvedené látky kategorie 
1 podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího prekursory drog 

nebude moct být předepsán na opakovací 
recept. 
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k uvedeným léčivým přípravkům je takový postup zakázán.“. Autor 
důvodové zprávy se zjevně pokouší tvrdit, že ustanovení nezakazuje 
opakovaný výdej ve smyslu výdeje na opakovací recept, ale zakazuje něco, 
co opakovaným výdejem není, tedy výdej předepsaného počtu balení na 
neopakovacím receptu ve více dnech v době platnosti receptu. Proto 
navrhujeme, aby ustanovení znělo takto: 
„Výdej léčivého přípravku s obsahem návykové látky117) nebo uvedené látky 
kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
prekursory drog20) se nesmí opakovat, vystavil-li lékař opakovací recept.“ 
 
Tato připomínka je zásadní 
Aby měl elektronický recept a elektronická žádanka smysl, navrhujeme 
novelizaci vyhlášky č. 123/2006 Sb., na základě které by bylo možné vést 
elektronické opiátové knihy v lékárenských informačních systémech. 
 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno částečně  
 
Změna evidenční vyhlášky se nebude týkat 
elektronických žádanek s ohledem na 
vypořádání připomínek výše uvedených. 

V Praze 13. 2. 2020 
Vypracoval: Mgr. Petr Davídek, Mgr. Jakub Rinke Podpis: 
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