
VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

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

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 26. 1. 2021, 
s termínem dodání stanovisek do 16. 2. 2021. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 
 
opl@mzv.cz 
 
tel. 22418 2758
             

1. K úvodní větě materiálu: 
Je třeba v čl. I doplnit úvodní větu ve smyslu čl. 55 legislativních pravidel 
vlády, tj. větu znějící „Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech 
návykových látek, ve znění nařízení vlády č. (k doplnění výčtu nařízení 
vlády, která předmětný předpis novelizovala), se mění takto:“.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

Hlavní město 
Praha 
 
magdalena.vejvo
dova@praha.eu 
 
tel.: 236 003 205 

1. K úvodní větě materiálu 
V souladu s čl. 55 odst. 1 a 2 a čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doplnit úvodní větu: „Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech 
návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb., nařízení vlády 
č. 46/2017 Sb., nařízení vlády č. 30/2018 Sb. a nařízení vlády č. 242/2018 
Sb., se mění takto:“  
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

2. K bodu 1 (příloha č. 3) 
V souladu s čl. 57 Legislativních pravidel vlády na konci doplnit uvozovky 
nahoře a tečku. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

 
Akceptováno. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

3. K bodu 2 (příloha 4) 
V souladu s čl. 57 Legislativních pravidel vlády na konci doplnit tečku. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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4. K bodu 3 (příloha 7) 
V souladu s čl. 57 Legislativních pravidel vlády na konci doplnit uvozovky 
nahoře a tečku. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

ÚVČR - OKOM 
 
 
rendek.pavol@vl
ada.cz 
 

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

Srovnávací tabulka k směrnici 2020/1687 uvádí u čl. 1 dané směrnice, 
v příslušné buňce pro text transpozičních ustanovení, mj. následující text: 
„Seznam č. 4 psychotropních látek“. Návrh přitom látku Isatonitazen 
doplňuje do přílohy č. 3. 

Srovnávací tabulka k směrnici 2020/1687 dále uvádí u čl. 1 rovněž § 2 
odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., ve znění nařízení vlády č. 
242/2018 (včetně poznámky pod čarou č. 3). Pokud jde o § 2 odst. 1 
(nařízení vlády bylo oznámeno jako technický předpis), máme za to, že 
uvedené ustanovení by nemělo být vykazováno ani na tomto, ani na jiném 
místě ve srovnávací tabulce. Oznamování technických předpisů se týká 
neharmonizované sféry. Pokud jde o § 2 odst. 2 (nařízení vlády 
zapracovává příslušné předpisy Evropské unie) a poznámku pod čarou č. 
3, máme za to, že by měly být spíše vykázány vůči čl. 2 druhému 
pododstavci směrnice 2020/1687, nikoliv vůči čl. 1. 

Nadto bude nutné doplnit do příslušné minitabulky na konci srovnávací 
tabulky 2020/1687 název návrhu a jeho ID. ID bude dále nutné doplnit i 
pod označení přílohy č. 3 nařízení vlády č. 463/2013 Sb. v sloupci „Číslo 
Sb./ID“ (v příslušné buňce u čl. 1) a v návaznosti na naši připomínku o 
odstavec výše i pod označení § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 463/2013 Sb. v 
příslušné buňce u čl. 2. 

Dále upozorňujeme, že do přílohy č. 3 (návrh nahrazuje původní znění 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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přílohy jejím novým zněním) jsou nově z přílohy č. 4 přesouvány některé 
látky, na které se vztahuje některé z rozhodnutí Rady uvedených 
v seznamu níže a také buď směrnice 2017/2103, nebo směrnice 2019/369 
(jedná se o látky AH-7921, MT-45, Furanylfentanyl a 
Methoxyacetylfentanyl). S ohledem na tuto skutečnost měl předkladatel 
předložit spolu s návrhem i srovnávací tabulky k směrnici 2017/2103 a 
směrnici 2019/369, ve kterých by uvedením ID návrhu v příslušné buňce u 
Přílohy směrnice 2017/2103 a příslušné buňce u čl. 1 směrnice 2019/369 
naznačil, že hodlá doplnit za text „Seznam č. 4 psychotropních látek“ další 
text, a totiž „Seznam č. 3 omamných látek“. Nadto považujeme za vhodné, 
aby předkladatel v odůvodnění návrhu výslovně upozornil na přesun látek, 
na které se vztahuje některý z právních aktů EU, z přílohy č. 4 do přílohy 
č. 3, a doplnil to konstatováním, že není dotčena stávající míra 
implementace. 
 
K odůvodnění 

V části odůvodnění „Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a 
obecnými právními zásadami práva Evropské unie a mezinárodními 
úmluvami“ postrádáme v tam uvedeném seznamu právních aktů Evropské 
unie rozhodnutí Rady 2004/757/SVV a také dvě ze tří jeho novel – 
směrnici 2017/2103 a směrnici 2020/1687. Požadujeme doplnit. 
V seznamu předkladatel uvádí i k 22. listopadu 2018 zrušené rozhodnutí 
Rady 2005/387/JVV - nutno ze seznamu odstranit. Překladatel také 
nevyhodnotil slučitelnost návrhu s právem EU jako celkem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

K Čl. I návrhu: 

V návrhu postrádáme novelizaci poznámky pod čarou č. 3 nařízení vlády 
č. 463/2013. Jednak již v jejím stávajícím znění postrádáme název 
směrnice 2019/369. Nutno doplnit. Také s ohledem na transpozici 
směrnice 2020/1687, kterou provádí samotný návrh, je potřebné doplnit do 
uvedené poznámky pod čarou název směrnice 2020/1687. Obě směrnice 
stanoví, že transpoziční předpisy musí obsahovat odkaz na směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení (viz čl. 2 odst. 1 
druhý pododstavec směrnice 2019/369 a čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec 

Akceptováno. 
Doplněn nový bod 1: 
„1.Na konci poznámky pod čarou č. 3 se na 
nové řádky doplňují věty: 

„Směrnice Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2019/369 ze dne 13. prosince 2018, 
kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí 
Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí 
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směrnice 2020/1687). 

Tato připomínka je zásadní. 

nových psychoaktivních látek do definice drogy. 

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-1H-
benzimidazol-1-ethanamin (isotonitazen) do 
definice drogy.“.“. 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

Česká 
lékárnická 
komora 
 
jmarsik@outlook.
cz 
 
 

1. V řádku "Konopí extrakt a tinktura" v příloze 1: 
 
Druhý sloupec (Chemický název podle IUPAC) - nechat prázdný (nyní je 
zde text "Extrakt a tinktura z konopí"). 
 
Třetí sloupec (Poznámka) - doplnit "Extrakt a tinktura z konopí pro léčebné 
účely" (nyní je pole prázdné). 
 
Odůvodnění: 
Oprava chyby v zařazení textu do správného sloupce, nejde o chemický 
název. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Neakceptováno  
 
"Extrakt a tinktura z konopí pro léčebné účely" 
není definován v zákonu o návykových látkách 
č. 167/1998 Sb. a prozatím tento výraz zákon 
neumožňuje, je předmětem diskuse při 
novelizaci výše uvedeného zákona. 
 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

2. Přidat nový řádek "Opium extrakt a tinktura" do přílohy 1: 
 
Druhý sloupec (chemický název podle IUPAC) by měl být prázdný. 
 
Třetí sloupec (poznámka) - doplnit "Extrakt a tinktura z opia". 
 
Odůvodnění: 
pokud je v nařízení jmenovitě uveden extrakt a tinktura z konopí, tak by 
zde měla být vyjmenovaná i opiová tinktura, používaná v lékárnách a 

Neakceptováno  
 
Od účinnosti zákona č. 167/1998 Sb. jsou 
extrakt a tinktura z opia v rámci metodiky 
ročních hlášení pro OSN za Českou republiku 
přepočítávány na obsah opia, které je na 
seznamu omamných látek; zařazení názvu 
"Extrakt a tinktura z opia" na seznam 
návykových látek se nám tedy jeví jako 
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uvedená v lékopise. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

nadbytečné. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

ÚV ČR - VÚV 
 
horackova.kateri
na@vlada.cz,  
 
tel. 720 950 062 

Text na obálce 
 

Požadujeme úpravu textu na obálce. Navrhovaná změna textu se 
zvýrazněnou úpravou zní: 
 
Důvod předložení: 
Návrh je předkládán z důvodu potřeby reakce na závěry pracovní skupiny 
Systému včasného varování před novými psychoaktivními látkami – 
Early warning system EWS(EWS), která ve spolupráci s je 
koordinována Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti 
Odboru protidrogové politiky, a která doporučuje zařazení 49 nových látek 
na seznam návykových látek vzhledem k záchytům nových syntetických 
drog v České republice a v okolních evropských zemích. 
 
V této souvislosti upozorňujeme na chybný text týkající se formulace u 
„pracovní skupiny Systému včasného varování před novými 
psychoaktivními látkami – Early warning system (EWS), která je 
koordinována Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti 
Odboru protidrogové politiky“, který se vyskytuje i v dalších materiálech 
předložených v rámci mezirezortního připomínkového řízení, a to v 
předkládací zprávě a v odůvodnění (I. obecná část, s. 2). 
 
Zdůvodnění: 
 
Odbor protidrogové politiky ÚV ČR (dále „OPK“) požaduje úpravu textu 
týkající se Systému včasného varování před novými drogami (Early 
warning system, EWS) a pracovní skupiny Systému včasného varování 
před novými psychoaktivními látkami, která tvoří základní platformu pro 
rychlou výměnu informací o nových psychoaktivních látkách a hodnocení 
dopadů s nimi spojených. Výstupy této pracovní skupiny však nevznikají 
na základě spolupráce s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a 
závislosti Odboru protidrogové politiky (dále „NMS“), ale skupina je přímo 
koordinovaná  NMS. 

Akceptováno  
 
Obálka a odůvodnění bude upraveno. 
 
 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 

Ministerstvo 
vnitra 
 
klara.stepankova
@mvcr.cz 

Připomínka legislativně technická: 
 
K čl. III: 

Doporučujeme pod označení článku III vložit nadpis „Účinnost“. 
 

Akceptováno. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 
Vypracoval: Mgr. Petr Davídek Podpis: 
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