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I V .  

O D Ů V O D N Ě N Í  
 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů, 

zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů (dále jen 

„zákon“) v § 44c odst. 1 a odst. 2 zmocňuje vládu k vyhlášení seznamu omamných  

a psychotropních látek. Toto ustanovení provádí nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech 

návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“). 

 

Nařízení vlády rozděluje seznam návykových látek na omamné a psychotropní látky rozčleněné 

do 7 skupin podle systematiky členění používané Jednotnou Úmluvou o omamných látkách  

z roku 1961, Úmluvou o psychotropních látkách z roku 1971 a Protokolem o změnách Jednotné 

úmluvy o omamných látkách z roku 1961. Toto členění se v praxi ukázalo jako vyhovující  

a dokáže spolehlivě zajistit různé režimy kontroly nad těmito látkami při současné potřebě 

dostupnosti léčivých přípravků s obsahem návykových látek. 

 

Nejpřísnějším opatřením z pohledu zákona jsou podrobeny omamné látky uvedené v příloze  

č. 3 a psychotropní látky uvedené v příloze č. 4 k nařízení vlády. Zákon připouští použití těchto 

látek a přípravků s jejich obsahem pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi 

omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení vydaným Ministerstvem 

zdravotnictví. Zákon tak nepřipouští jejich běžné terapeutické použití a osoby, které mají 

v úmyslu s těmito látkami zacházet, musejí mít k těmto činnostem povolení k zacházení  

a dodržovat přísná pravidla vedení písemné evidence a skladování při zacházení s těmito 

látkami. Toto opatření dopadá i na většinu subjektů, které ze zákona nemusejí mít při činnostech 

s ostatními skupiny návykových látek povolení k zacházení, tedy např. i pro poskytovatele 

zdravotních služeb či veterinární lékaře. U této skupiny látek není reálný důvod jejich nabývání 

fyzickými osobami. 

 

Další skupinou jsou omamné látky uvedené v příloze č. 1 a psychotropní látky uvedené 

v příloze č. 5 k nařízení vlády. U této skupiny látek zákon sice připouští jejich terapeutické, 

vědecké, výukové, veterinární nebo i jiné účely použití na základě povolení k zacházení avšak 

při splnění přísných podmínek vedení písemné evidence a skladování. Některé subjekty, jako 

např. poskytovatelé zdravotních služeb, lékárenské péče či veterinární lékaři jsou zákonem 

osvobozeny od povinnosti mít povolení k zacházení při činnostech s těmito látkami či přípravky 

s jejich obsahem. Fyzickým osobám mohou být léčivé přípravky s obsahem těchto návykových 

látek vydány pouze na základě receptu s modrým pruhem. 

 

Poslední skupinou jsou omamné látky uvedené v příloze č. 2 a psychotropní látky uvedené 

v přílohách č. 6 a 7 k nařízení vlády. Pro tuto skupinu návykových látek zákon připouští  

u některých subjektů výjimky z nutnosti povolení k zacházení při činnostech s těmito látkami  

a přísných podmínek vedení evidence a skladování. Fyzické osoby mohou přípravky s obsahem 

těchto látek nabývat na základě receptu. 

 

Změna v přílohách nařízení vlády pak ve svém důsledku vede k režimovým změnám při 

legálním zacházení s dotčenými návykovými látkami, které se dotýkají například povolení 
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k zacházení s těmito látkami, vedení evidence, skladování a režimu výdeje těchto návykových 

látek. Vedle legálního zacházení mají změny v přílohách nařízení vlády též dopad do oblasti 

trestního práva, kdy nelegální zacházení s těmito látkami může být kvalifikováno jako 

přestupek či trestný čin. 

 

Vzhledem k tomu, že drogový trh nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii neustále 

zaplavují nové syntetické drogy, které jsou syntetizovány s cílem vyhnout se chemickým 

strukturám, jež spadají pod kontrolní režim omamných či psychotropních látek, je nezbytné 

těmto tendencím čelit. Z tohoto důvodu se sešla pracovní skupina Systému včasného varování 

před novými syntetickými drogami – Early warning system (dále jen „EWS“), která pracuje při 

Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti, s cílem vyhodnotit současnou situaci 

v oblasti nových drog v České republice. Pracovní skupina EWS shromažďuje a vyhodnocuje 

data o výrobě, distribuci a užívání nových psychoaktivních látek v České republice a zajišťuje 

rychlou výměnu informací jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Cílem EWS je 

zprostředkovat co nejrychlejší a nejkvalitnější informace o výskytu a užívání nových 

psychoaktivních látek v České republice a rozvíjet spolupráci v rámci Evropské unie v oblasti 

drog.  

 

V rámci činnosti pracovní skupiny EWS byl zpracován návrh na zařazení dalších 49 nových 

látek mezi omamné a psychotropní látky, jejichž seznamy jsou stanoveny Nařízením vlády  

č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. Navrhované látky jsou uvedeny v následující 

tabulce. Tyto nové látky byly vytipovány zejména s ohledem na výskyt v České republice 

a v sousedních zemích, zdravotní rizika spojená s užíváním těchto látek, strukturní podobnost 

s již zařazenými látkami, pravděpodobnost rozšíření těchto nových látek v České republice 

a dopadů opatření na legální zacházení s látkami. Vedle primárního cíle, kterým je zejména 

ochrana zdraví obyvatel České republiky před nežádoucími účinky nových drog a zabránění 

masivnímu rozšíření těchto nových látek na nelegálním trhu, přináší toto opatření také 

sekundární efekt. Tím je fakt, že Česká republika nebude legální vstupní branou těchto látek na 

společný evropský trh. Většina uvedených látek je totiž cíleně dovážena do Evropské unie přes 

zemi, kde nejsou zavedena opatření nad těmito látkami a následně převážena do zemí, kde sice 

jsou nad danou látkou zavedena kontrolní opatření, ale vzhledem k absenci kontroly 

na hranicích a volnému pohybu osob a zboží nelze tomuto problému prakticky efektivně 

zabránit.  

Všechny zařazované látky kromě dvou (Bentazepam a Cinazepam) jsou chemické speciality, 

které nemají průmyslové ani terapeutické využití. V současné chvíli je známé pouze jejich 

zneužití jako nelegálních drog. U většiny níže uvedených látek nacházíme strukturní podobnost 

s psychotropními látkami uvedenými v příloze č. 3 a 4 k nařízení vlády. Jedná se tak o analogy 

těchto látek.  

 

Na základě transpozice směrnice EU 2020/1687 o zařazení isotonitazenu mezi kontrolované 

látky do českých právních předpisů a vzhledem k záchytům nových syntetických drog v České 

republice a v okolních evropských zemích je nutné provést odpovídající legislativní změny do 

3. června 2021. Hlavním cílem předkládaného návrhu je reagovat na vydanou směrnici EU 

2020/1687 a podnět pracovní skupiny EWS, která ve spolupráci s Národním monitorovacím 

střediskem pro drogy a závislosti doporučuje zařazení 49 nových látek na seznam návykových 

látek.  

 

S ohledem na sjednocení řazení psychoaktivních látek do jednotlivých skupin s mezinárodními 

úmluvami a na základě strukturní analogie s fentanylem se zároveň přesouvá 23 opioidů 

z Přílohy č. 4 do Přílohy č. 3.  Z hlediska tohoto opatření nedojde tímto krokem k žádným 
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dopadům na hospodářské subjekty ani na orgány státní správy, neboť režimová opatření 

nastavená zákonem pro tyto dvě skupiny jsou totožná. 

 

Tabulka 1 uvádí přehled 23 opioidů přesunutých z Přílohy č. 4 do Přílohy č. 3 s uvedením 

chemické skupiny a návrhem cílové přílohy nařízení vlády. 

 

 

 

 

Tabulka 1 – Přehled 23 opioidů přesunutých z Přílohy č. 4 do Přílohy č. 3 

Číslo Název Skupina Příloha č. 

1 AH-7921 Opioidy 3 

2 4-Chlorisobutyrfentanyl Opioidy 3 

3 Cyklopentylfentanyl Opioidy 3 

4 Cyklopropylfentanyl Opioidy 3 

5 Despropionyl-2-fluor fentanyl Opioidy 3 

6 Despropionyl-4-fluor fentanyl Opioidy 3 

7 Fentanyl butanamid analog Opioidy 3 

8 4-Fluor-butyrfentanyl Opioidy 3 

9 2-Fluorfentanyl Opioidy 3 

10 3-Fluorfentanyl Opioidy 3 

11 4-Fluorisobutyrfentanyl Opioidy 3 

12 Furanylfentanyl Opioidy 3 

13 (iso)Butyryl-F-fentanyl N-benzyl analog Opioidy 3 

14 Methoxyacetylfentanyl Opioidy 3 

15 4-Methoxybutyr fentanyl Opioidy 3 

16 -Methylfentanyl butanamid analog Opioidy 3 

17 MT-45 Opioidy 3 

18 OCfentanyl Opioidy 3 

19 Tetrahydrofuranfentanyl Opioidy 3 

20 U-47700 Opioidy 3 

21 U-49900 Opioidy 3 

22 U-51754 Opioidy 3 

23 Valerylfentanyl Opioidy 3 

 

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se proto navrhuje zařazení 49 nových psychoaktivních 

látek, z toho: 
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26 nových opioidů zařazených do Přílohy č. 3; (Tabulka 2) 

21 nových psychotropních látek do Přílohy č. 4; (Tabulka 3) 

2 nové psychotropní látky do Přílohy č. 7. (Tabulka 4) 

 

Toto opatření se jeví jako logické a systémové nejen z pohledu legálního zacházení s těmito 

látkami, ale též z pohledu trestního práva. 

 

Tabulka 2 uvádí přehled nově zařazovaných 26 opioidů do Přílohy č. 3 s uvedením chemické 

skupiny a návrhem cílové přílohy nařízení vlády. 

 

 

 

Tabulka 2 – Přehled 26 opioidů nově zařazených do Přílohy č. 3 

Číslo Název Skupina Příloha č. 

1 Acetylbenzylfentanyl Opioidy 3 

2 AP-237 Opioidy 3 

3 Benzodioxol-fentanyl Opioidy 3 

4 Benzoylbenzylfentanyl Opioidy 3 

5 Benzoylfentanyl Opioidy 3 

6 Benzylfentanyl Opioidy 3 

7 Benzylfuranylfentanyl Opioidy 3 

8 Bromadolin Opioidy 3 

9 3-fenylpropanoylfentanyl Opioidy 3 

10 4-fluor-cyklopropylbenzylfentanyl Opioidy 3 

11 4-fluorfuranylfentanyl Opioidy 3 

12 3-fluormethoxyacetylfentanyl Opioidy 3 

13 4-hydroxybutyrfentanyl Opioidy 3 

14 Isopropyl-U-47700 Opioidy 3 

15 Isotonitazen Opioidy 3 

16 Krotonylfentanyl Opioidy 3 

17 2-methylacetylfentanyl Opioidy 3 

18 2-methyl-AP-237 Opioidy 3 

19 3,4-methylendioxy-U-47700 Opioidy 3 

20 3-methylkrotonylfentanyl Opioidy 3 

21 N-methyl U-47931E  Opioidy 3 

22 Piperidylthiambuten Opioidy 3 

23 Tetramethylcyklopropanfentanyl Opioidy 3 
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Číslo Název Skupina Příloha č. 

24 Thiofenfentanyl Opioidy 3 

25 U-48800 Opioidy 3 

26 U-50488 Opioidy 3 

 

 

 

Tabulka 3 uvádí přehled nově zařazovaných 21 psychotropních látek do Přílohy č. 4 s uvedením 

chemické skupiny a návrhem cílové přílohy nařízení vlády. 

 

 

Tabulka 3 – Přehled 21 psychotropních látek nově zařazených do Přílohy č. 4 

Číslo Název Skupina Příloha č. 

1 25I-NBF fenethylaminy 4 

2 2-Fluordeschlorketamin arylcyklohexylaminy 4 

3 3,4-Dichlormethylfenidát Piperidiny & pyrrolidiny 4 

4 3-Fluorethamfetamin  fenethylaminy 4 

5 4’-ethyl-α-PVP kathinony 4 

6 4F-MDMB-BICA syntetické kanabinoidy 4 

7 4F-MDMB-BINACA syntetické kanabinoidy 4 

8 5F-A-P7AICA syntetické kanabinoidy 4 

9 5F-EDMB-PINACA syntetické kanabinoidy 4 

10 5F-JWH-398 syntetické kanabinoidy 4 

11 5F-MDMB-PICA syntetické kanabinoidy 4 

12 Deschlor-N-ethyl-ketamin arylcyklohexylaminy 4 

13 Efenidin ostatní látky 4 

14 Flualprazolam benzodiazepiny 4 

15 Hexylon kathinony 4 

16 Klonazolam benzodiazepiny 4 

17 MDMB-4en-PINACA syntetické kanabinoidy 4 

18 N-ethylheptedron kathinony 4 

19 N-ethylhexedron kathinony 4 

20 Pentylon kathinony 4 

21 THJ-2201 syntetické kanabinoidy 4 
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Tabulka 4 uvádí přehled nově zařazovaných 2 psychotropních látek do Přílohy č. 7 s uvedením 

chemické skupiny a návrhem cílové přílohy nařízení vlády. 

 

 

Tabulka 4 – Přehled 2 psychotropních látek nově zařazených do Přílohy č. 7 

Číslo Název Skupina Příloha č. 

1 Bentazepam benzodiazepiny 7 

2 Cinazepam benzodiazepiny 7 

 

Neřešení stávající situace a nepřijetí potřebných legislativních změn by mohlo vést ke stavu, 

kdy by orgány činné v trestním řízení nemohly legálně reagovat a postihovat obchod s novými 

syntetickými drogami, což by ve svém konečném důsledku mohlo vést k ohrožení zdraví 

občanů. 

 

Zvláště alarmující jsou případy dovozu polohových izomerů již kontrolovaných látek, kdy 

orgány Celní správy České republiky nemohou efektivně zabránit dovozu těchto nových 

potenciálně nebezpečných látek. Jedinou v současné době schůdnou cestou je tedy neustálé 

doplňování seznamu návykových látek tak, aby reagoval na aktuální situaci. Vedle těchto cílů 

je novelizace nařízení vedena též snahou, aby nedošlo k masivnímu rozšíření některé nové 

syntetické drogy, jejímu etablování na drogovou scénu a vzniku epidemie jejího zneužívání, 

tak jak ji známe ze zneužívání metamfetaminu v České republice. Jedině včasnou reakcí lze 

této situaci předcházet.  

 

Dopisem předsedy Legislativní rady vlády č.j. 46570/2020-UVCR ze dne 23. prosince 2020 

bylo rozhodnuto v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády o udělení výjimky 

z vypracování hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o technický předpis, bude návrh nařízení vlády oznámen 

v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 

o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby 

informační společnosti. 

 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Návrh novelizace nařízení vlády je zcela v souladu se zákonem stejně jako se zmocněním 

uvedeným v § 44c odst. 1 a odst. 2 zákona, k jehož provedení se navrhuje. 

 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

a mezinárodními úmluvami 

 

Návrh novelizace nařízení vlády je slučitelný s mezinárodními úmluvami, kterými jsou: 

 Jednotná úmluva OSN o omamných látkách z roku 1961 

 Úmluva OSN o psychotropních látkách z roku 1971 
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a dále s právními akty Evropské unie: 

 

 čl. 34 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, 

 rozhodnutí Rady 1999/615/SVV ze dne 13. září 1999, kterým se definuje 4-MTA jako 

nová syntetická droga, která musí být podrobena kontrolním opatřením a trestům, 

 rozhodnutí Rady 2002/188/SVV ze dne 28. února 2002 o kontrolních opatřeních  

a trestních sankcích v souvislosti s novou syntetickou drogou PMMA, 

 rozhodnutí Rady 2003/847/SVV ze dne 27. listopadu 2003 o kontrolních opatřeních  

a trestních sankcích ve vztahu k novým syntetickým drogám 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7  

a TMA-2, 

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

rizika a kontrole nových psychoaktivních látek, 

 rozhodnutí Rady 2008/206/JVV ze dne 3. března 2008 o vymezení 1-benzylpiperazinu 

(BZP) jako nové psychoaktivní látky, která má podléhat kontrolním opatřením  

a trestněprávním ustanovením, 

 rozhodnutí Rady 2010/759/EU ze dne 2. prosince 2010 o podrobení 4-

methylmethkatinonu (mefedronu) kontrolním opatřením, 

 prováděcí rozhodnutí Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/1873 ze dne 8. října 2015 

o podrobení 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-aminu (4,4′-DMAR) a 1-

cyklohexyl-4-(1,2-difenylethyl)-piperazinu (MT-45) kontrolním opatřením, 

 prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/1874 ze dne 8. října 2015 o podrobení 4-

metamfetaminu kontrolním opatřením, 

 prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/1875 ze dne 8. října 2015 o podrobení 4-jod-2,5-

dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylaminu (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-

(dimethylamino)cyklohexyl]methyl]benzamidu (AH-7921), 3,4-methylendioxypyro-

valeronu (MDPV) a 2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyklohexanonu (methox-

etaminu) kontrolním opatřením, 

 prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/1876 ze dne 8. října 2015 o podrobení 5-(2-

aminopropyl)indolu kontrolním opatřením,  

 prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/1070 ze dne 27. června 2016 o podrobení látky 

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerofenon, α-PVP) kontrolním 

opatřením,  

 prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/369 ze dne 27. února 2017 o podrobení látky 

methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát 

(MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením, 

 Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1774 ze dne 25. září 2017 o podrobení látky N-

(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením, 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015D1875&qid=1473860847870&rid=6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015D1875&qid=1473860847870&rid=6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015D1875&qid=1473860847870&rid=6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015D1875&qid=1473860847870&rid=6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015D1876&qid=1473860847870&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015D1876&qid=1473860847870&rid=5
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 Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/2170 ze dne 15. listopadu 2017 o podrobení N-

fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanylu) kon- 

trolním opatřením, 

 Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/748 ze dne 14. května 2018 o podrobení nové 

psychoaktivní látky 1-(4-kyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karbox- 

amid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolním opatřením, 

 Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/747 ze dne 14. května 2018 o podrobení nové 

psychoaktivní látky N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmet-

hyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) kontrolním opatřením a 

 Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1463 ze dne 28. září 2018 o podrobení nových 

psychoaktivních látek N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]cyklopropan karbox- 

amid (cyklopropylfentanyl) a 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-

yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl) kontrolním opatřením. 

 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1687 ze dne 2. září 

2020, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757 / SVV, pokud jde 

o zahrnutí nové psychoaktivní látky N, N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)fenyl] 

methyl] -5-nitro-lH-benzimidazol-l-ethanamin (isotonitazen) v definici návyková látka 

Navrhovaná právní úprava je podle odůvodnění návrhu technickým předpisem ve smyslu 

směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 

poskytování informací v oblasti technických předpisů v oblasti technických předpisů a předpisů 

pro služby informační společnosti. Návrh nařízení vlády má z tohoto důvodu podstoupit 

notifikační proces podle této unijní úpravy. 

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 

prostředí 

 

Návrh novelizace nařízení vlády s ohledem na úzké využití zařazovaných látek nepředpokládá 

hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a na ostatní veřejné rozpočty.  

 

U nových látek, zařazených na podnět Národního monitorovacího střediska pro drogy 

a závislosti, se jedná o chemické speciality, které nemají žádné terapeutické uplatnění a není 

ani známo jejich použití v ostatních oblastech chemického průmyslu České republiky. Případné 

zacházení s těmito látkami pro velmi omezené vědecké použití bude znamenat administrativní 

zátěž pouze v podobě nutnosti evidence těchto látek, obdržení povolení k zacházení, a případně 

povolení k vývozu či dovozu a s tím spojenou agendou ohlašovací povinností. 

 

Předkládaný návrh novelizace nařízení vlády s ohledem na svůj charakter nemá žádné negativní 

sociální dopady ani nemá žádné dopady na specifické skupiny obyvatel. 

 

Předkládaný návrh novelizace nařízení vlády nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 
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Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem diskriminace. 
 

 

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

 

Navrhovaná právní úprava se nedotýká zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

Zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. 

 

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

 

 

 
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K Čl. I 

k bodu 1 

 

 

Látka Acetylbenzylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku 

na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl 

dosud hlášen ve Švédsku, kde je látka i kontrolovaná. V souvislosti s touto látkou nebyly 

zaznamenány případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka AP-237 se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 

rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl dosud hlášen 

v Německu. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. 

V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka Benzodioxol-fentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku 

na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl 

dosud hlášen v zemích Norsko, Německo, Švédsko a Slovinsko. Látka je kontrolovaná 

v zemích Dánsko, Finsko a Švédsko. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy 

fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka Benzoylbenzylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku 

na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl 

dosud hlášen v Polsku. Látka je kontrolovaná v zemích Dánsko a Švédsko. V souvislosti s touto 
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látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky 

nebyl hlášen. 

 

Látka Benzoylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 

základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl dosud 

hlášen v zemích Maďarsko, Francie, Velká Británie a Švédsko. Látka je kontrolovaná v zemích 

Kypr, Dánsko, Finsko, Litva a Švédsko. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány 

případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka Benzylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 

základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl dosud 

hlášen v zemích Litva, Polsko, Slovinsko a Velká Británie. Látka je kontrolovaná v Německu. 

V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. V České 

republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka Benzylfuranylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku 

na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl 

dosud hlášen v zemích Německo a Velká Británie. Látka je kontrolovaná v Německu. V 

souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. V České republice 

výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka Bromadolin se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 

rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl dosud hlášen 

v zemích Švédsko, Německo a Slovinsko. Látka je kontrolovaná ve Švédsku. V souvislosti 

s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této 

látky nebyl hlášen. 

 

Látka 3-fenylpropanoylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním 

pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky 

byl dosud hlášen ve Švédsku. Látka je kontrolovaná v zemích Kypr, Dánsko, Finsko, Litva 

a Švédsko. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. 

V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka 4-fluor-cyklopropylbenzylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády 

v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  

Výskyt látky byl dosud hlášen v Německu. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány 

případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka 4-fluorfuranylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku 

na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl 

dosud hlášen v Itálii. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních 

intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka 3-fluormethoxyacetylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním 

pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky 

byl dosud hlášen v České republice a Slovinsku. V souvislosti s touto látkou nebyly 

zaznamenány případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky byl hlášen. 

 

Látka 4-hydroxybutyrfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním 

pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBXMDFZVV)



11 
 

byl dosud hlášen ve Švédsku. Látka je kontrolovaná ve Švédsku. V souvislosti s touto látkou 

nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl 

hlášen. 

 

Látka Isopropyl-U-47700 se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 

základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl dosud 

hlášen v zemích Švédsko a Slovinsko. Látka je kontrolovaná ve Švédsku. V souvislosti s touto 

látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky 

nebyl hlášen. 

 

Látka Isotonitazen se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 

rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl dosud hlášen 

v šesti členských státech EU. Látka je kontrolovaná v pěti členských státech EU a v Norsku. 

V souvislosti s touto látkou byly zaznamenány dva případy fatálních intoxikací. V České 

republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka Krotonylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 

základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky nebyl 

dosud v EU hlášen. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních 

intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka 2-methylacetylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku 

na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl 

dosud hlášen v Polsku. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních 

intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka 2-methyl-AP-237 se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 

základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl dosud 

hlášen ve Švédsku. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních 

intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka 3,4-methylendioxy-U-47700 se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním 

pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky 

byl dosud hlášen v Polsku. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních 

intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka 3-methylkrotonylfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním 

pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky 

byl dosud hlášen v Německu. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy 

fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka N-methyl U-47931E se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku 

na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl 

dosud hlášen v Německu. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních 

intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka Piperidylthiambuten se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku 

na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl 

dosud hlášen ve Slovinsku. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních 

intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
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Látka Tetramethylcyklopropanfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády 

v abecedním pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  

Výskyt látky byl dosud hlášen ve Švédsku. Látka je kontrolovaná v zemích Dánsko, Finsko, 

Litva a Švédsko. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. 

V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

Látka Thiofenfentanyl se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 

základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl dosud 

hlášen v Polsku. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. 

V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka U-48800 se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 

rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl dosud hlášen 

v zemích Slovinsko, Německo, Švédsko a Velká Británie. Látka je kontrolovaná 

v zemích Lotyšsko, Litva a Švédsko. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy 

fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka U-50488 se zařazuje do přílohy č. 3 k nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 

rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny opioidů.  Výskyt látky byl dosud hlášen 

ve Švédsku. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. 

V České republice výskyt této látky nebyl hlášen.  

 

k bodu 2:  
 

Látka 25I-NBF se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 

rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny fenylethylaminů.  Výskyt látky byl dosud 

hlášen v zemích Česká republika, Španělsko, Maďarsko a Slovinsko. Látka je kontrolovaná 

v zemích Finsko, Francie, Maďarsko, Slovinsko a Švédsko. V souvislosti s touto látkou nebyly 

zaznamenány případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této látky byl hlášen. 

 

Látka 2-Fluordeschlorketamin se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 

pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny arylcyklohexylaminů.  

Výskyt látky byl dosud hlášen ve 12 zemích EU. Látka je kontrolovaná v zemích Litva 

a Švédsko. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. 

V České republice výskyt této látky byl hlášen. 

 

Látka 3,4-Dichlormethylfenidát se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 

pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny skupina piperidiny 

a pyrrolidiny. Výskyt látky byl dosud hlášen ve 14 zemích EU. Látka je kontrolovaná 

v zemích Maďarsko, Litva, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie, Japonsko a Čína. V souvislosti 

s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této 

látky byl hlášen. 

 

Látka 3-Fluorethamfetamin se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku 

na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny fenethylaminů.  Výskyt látky 

byl dosud hlášen v 9 zemích EU. Látka je kontrolovaná v Dánsku a Švédsku. V souvislosti 

s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních intoxikací. V České republice výskyt této 

látky byl hlášen. 
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Látka 4’-ethyl-α-PVP se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 

základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny kathinony.  Výskyt látky byl 

dosud hlášen v Maďarsku. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány případy fatálních 

intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka 4F-MDMB-BICA se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 

základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů.  

Výskyt látky byl dosud hlášen ve 11 zemích EU. Látka je kontrolovaná v 12 zemích EU 

a Norsku. V souvislosti s touto látkou bylo zaznamenáno 21 případů fatálních intoxikací. 

V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka 4F-MDMB-BINACA se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku 

na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů.  

Výskyt látky byl dosud hlášen ve 14 zemích EU. Látka je kontrolovaná ve Francii, Finsku 

a Švédsku. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány fatální intoxikace. V České 

republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka 5F-A-P7AICA se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 

základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů.  

Výskyt látky byl dosud hlášen v Německu. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány 

fatální intoxikace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka 5F-EDMB-PINACA se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku 

na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů.  

Výskyt látky byl dosud hlášen ve Francii a Maďarsku. Látka je kontrolovaná v Litvě, Maďarsku 

a Finsku. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány fatální intoxikace. V České 

republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka 5F-JWH-398 se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 

základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů.  

Výskyt látky byl dosud hlášen v Německu. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány 

fatální intoxikace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka 5F-MDMB-PICA se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 

základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů.  

Výskyt látky byl dosud hlášen v 17 zemích EU. Látka je kontrolovaná v Dánsku, Litvě 

a Švédsku. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány fatální intoxikace. V České 

republice výskyt této látky byl hlášen. 

 

Látka Deschlor-N-ethyl-ketamin se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním 

pořádku na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny arylcyklohexylaminů.  

Výskyt látky byl dosud hlášen v 11 zemích EU. Látka je kontrolovaná v Litvě. V souvislosti 

s touto látkou byly zaznamenány hromadné intoxikace v Číně. V České republice výskyt této 

látky byl hlášen. 

 

Látka Efenidin se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 

rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny ostatních látek.  Výskyt látky byl dosud 

hlášen v zemích Francie, Estonsko, Německo, Dánsko, Španělsko a Švédsko. Látka je 

kontrolovaná v Dánsku, Estonsku, Francii, Litvě a Švédsku. V souvislosti s touto látkou nebyly 

zaznamenány fatální intoxikace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 
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Látka Flualprazolam se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 

základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny benzodiazepinů.  Výskyt látky 

byl dosud hlášen v 9 EU. Látka je kontrolovaná ve Švédsku. V souvislosti s touto látkou nebyly 

zaznamenány fatální intoxikace. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka Hexylon se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 

rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny kathinonů.  Výskyt látky byl dosud hlášen 

v Německu. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány fatální intoxikace. V České 

republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka Klonazolam se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 

rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny benzodiazepinů.  Výskyt látky byl dosud 

hlášen ve 14 zemích EU. Látka je kontrolovaná v Dánsku, Estonsku, Litvě, Švédsku a Finsku. 

V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány fatální intoxikace. V České republice výskyt 

této látky byl hlášen. 

 

Látka N-ethylheptedron se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 

základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny kathinonů.  Výskyt látky byl 

dosud hlášen v zemích Slovensko, Česká republika a Maďarsko. V souvislosti s touto látkou 

nebyly zaznamenány fatální intoxikace. V České republice výskyt této látky byl hlášen. 

 

Látka N-ethylhexedron se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na 

základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny kathinonů.  Výskyt látky byl 

dosud hlášen téměř ve všech státech EU. Látka je kontrolovaná v zemích Dánsko, Francie, 

Maďarsko, Litva, Polsko a Švédsko. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány fatální 

intoxikace. V České republice výskyt této látky byl hlášen. 

 

Látka Pentylon se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 

rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny kathinonů. Výskyt látky byl dosud hlášen 

ve 12 zemích EU. Látka je kontrolovaná ve 14 zemích EU. V souvislosti s touto látkou nebyly 

zaznamenány fatální intoxikace. V České republice výskyt této látky byl hlášen. 

 

Látka THJ-2201 se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 

rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů. Výskyt látky 

byl dosud hlášen téměř ve všech státech EU. Látka je kontrolovaná ve Švédsku, Švýcarsku, 

Maďarsku, Finsku, Estonsku a Lotyšsku. V souvislosti s touto látkou byly zaznamenány fatální 

intoxikace. V České republice výskyt této látky byl hlášen. 

 

Látka MDMB-4en-PINACA se zařazuje do přílohy č. 4 k nařízení vlády v abecedním pořádku 

na základě rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny syntetických kanabinoidů. 

Výskyt látky byl dosud hlášen ve 21 státech EU a v Norsku. Látka je kontrolovaná ve 14 zemích 

EU a v Norsku. V souvislosti s touto látkou byla zaznamenána čtyři úmrtí a 11 akutních 

intoxikací. V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

k bodu 3:  
 

Látka Bentazepam se zařazuje do přílohy č. 7 k nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 

rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny benzodiazepinů. Výskyt látky byl dosud 

hlášen ve Švédsku. Látka je kontrolovaná ve Švédsku¨, ve Španělsku se jedná o registrované 
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léčivo. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány fatální intoxikace. V České republice 

výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

Látka Cinazepam se zařazuje do přílohy č. 7 k nařízení vlády v abecedním pořádku na základě 

rozhodnutí pracovní skupiny EWS a patří do skupiny benzodiazepinů. Výskyt látky byl dosud 

hlášen ve Švédsku a Norsku. Látka je kontrolovaná ve Finsku a Litvě, na Ukrajině se jedná 

o registrované léčivo. V souvislosti s touto látkou nebyly zaznamenány fatální intoxikace. 

V České republice výskyt této látky nebyl hlášen. 

 

 

K Čl. II 

Vzhledem k tomu, že se jedná o technický předpis, je třeba jej 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 zaslat k notifikaci. 

 

 

K Čl. III 

Vzhledem k potřebě zabránit průniku látek uvedených v návrhu nařízení vlády na náš trh v co 

možná nejkratší době a s ohledem na nutnost splnění požadavků plynoucích pro Českou 

republiku z transpozice směrnice EU 2020/1687 do českých právních předpisů, navrhuje se 

účinnost předpisu stanovit na 3. června 2021.  
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