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Sdělení Ministerstva zdravotnictví k žádosti o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 

V návaznosti na Vaši žádost o informace ze dne 20. července 2021 podané podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), které jste podal v rámci probíhajícího 

správního řízení ohledně žádosti na základě zákona č. 167/1998 Sb., o návykových 

látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 167/1998 Sb.“), sdělujeme následující stanovisko k jednotlivým dotazům: 

1) Žadatel žádá o zaslání takového dokumentu nebo odkazu na jiné paragrafové znění, 

či důvodovou zprávu nebo obdobný dokument, z nějž vyplývá definice omezeného 

výzkumného a vědeckého účelu a na základě kterého správní orgán posuzuje, zda účel 

žadatele odpovídá definici § 3 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb. 

Upozorňujeme na skutečnost, že slovní spojení „omezený výzkumný a vědecký účel“ je 

nutné podle právní teorie považovat za neurčitý právní pojem. Zda jsou naplněny 

podmínky pro splnění předmětného účelu je následně třeba posuzovat v rámci každého 

konkrétního správního řízení o žádosti o vydání povolení k zacházení. Definice 

předmětného neurčitého právního pojmu není s ohledem na širokou problematiku 

zacházení s návykovými látkami pevně stanovena. Vzhledem k podstatě neurčitého 

právního pojmu tak neexistuje dokument, který by mohl být žadateli předložen 

2) Žadatel žádá o zaslání dokumentu nebo např. odkazu na konkrétní paragrafové znění, 

z nějž vyplývá, o jaké činnosti lze žádat a jaké aktivity lze uvádět do kolonky „upřesnění 

činnosti“ v žádosti o vydání povolení k zacházení podle zákona č. 167/1998 Sb. 

Žadatel žádá o argumentaci k obsahu podání žádosti o vydání povolení k zacházení. 

Jedná se tedy o žádost o výklad právních předpisů (zákona č. 167/1998 Sb.  

a vyhlášky č. 53/2014 Sb., o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách). 

Žádost tak lze podřadit pod § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., konkrétně dotaz na 

názor, který Ministerstvo zdravotnictví doposud nevytvořilo, přičemž povinnost 

poskytovat takové informace se povinných subjektů netýká. 

3) „Žadatel si dovoluje poukázat na rozpor, a sice činnosti „dovoz“ a „vývoz“. Tyto 

činnosti nejsou činnostmi, které by spadaly do definice zacházení, a tedy dle názoru 

žadatele nemůže správní orgán na žádost o vydání povolení k zacházení požadovat 

právě tuto činnost. Nicméně žadatel nemá takové znalosti dané legislativy, a tak žádá, 

aby vyjádření správního orgánu k tomuto odstavci“. 
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Žadatel argumentuje nad výkladem zákona a požaduje po Ministerstvu zdravotnictví,  

aby svůj výklad právních povinností vytvořilo. Jedná se tedy o žádost o výklad právních 

předpisů. Žádost tak lze podřadit pod § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., konkrétně 

dotaz na názor, který Ministerstvo zdravotnictví doposud nevytvořilo, přičemž povinnost 

poskytovat takové informace se povinných subjektů netýká. 

4) Žadatel žádá o zaslání dokumentu nebo odkazu na něj, z nějž vyplývají náležitosti 

„popisu technologie zamýšlené výroby“. 

S ohledem na skutečnost, že se technologie výroby se u jednotlivých návykových látek 

liší, nebyl vytvořen jednotný dokument, který by předmětný pojem vymezoval, ale jedná 

se o neurčitý právní pojem, který musí být posuzován v každém konkrétním správním 

řízení týkajícím se žádosti o povolení k výrobě návykové látky nebo přípravku.   

Neexistuje tudíž dokument, který by obsahoval náležitosti požadované předmětné 

přílohy k žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami, a který by mohl 

být žadateli předložen.  

5) Žadatel žádá o zaslání legislativního materiálu (nebo materiálu s právní relevancí), 

z nějž vyplývá, že správní orgán může vyžadovat přílohu „charakteristika přípravku“ 

v rámci správního řízení. 

Příloha „Charakteristika přípravku“ je podpůrným dokumentem, který má zjednodušit 

komunikaci mezi žadatelem a správním orgánem. Předmětný dokument je v rámci 

správního řízení požadován na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, kdy správní orgán opatřuje podklady pro vydání rozhodnutí. 

Požadovaným legislativním materiálem je tudíž zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a je dohledatelný na veřejně přístupných internetových 

stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) pod sekcí legislativa.    

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka Kanceláře ministra 
podepsáno elektronicky 
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