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

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

18. května 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl dotazy 

k zákonu o návykových látkách, uvádíme následující: 

Ad 1) 

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

zákon přijatý před vstupem ČR do EU notifikací podle směrnice 98/34 dodatečně 

neprošel. Technicky to ani není možné, protože notifikací procházejí pouze návrhy 

budoucích předpisů a zpětně notifikaci provést nelze. 

 

Zákon č. 141/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony, notifikován nebyl. 

 

Ad 2) 

Zákon č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů byl schválen na základě návrhu skupiny poslanců (Miroslava 

Němcová, Pavel Bém, Milada Emmerová, Zuzka Bebarová Rujbrová, Jiří Skalický, 

Radek John, Jiří Štětina, Jiří Koskuba, Michal Janek). Notifikace návrhu podle směrnice 

98/34 neproběhla, v databázi TRIS není vedena, v příslušné důvodové zprávě k návrhu 

se autoři novely o notifikaci nevyjadřují.  

Z hlediska MZ není za stávajícího systému legislativního procesu a nutnosti tříměsíčního 

přerušení legislativních prací na návrhu, který byl k notifikaci odeslán, ani časově 

zvládnutelné poslanecký návrh k notifikaci odeslat a zároveň vyhovět podmínkám 

stanoveným směrnicí, a to ani v případě, že by byl autory o návrhu zpraven dříve, než je 

návrh předložen, což se nestalo. 

 

Ad 3) 

Zákon 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, a některé další 
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zákony, byl v roce 2012 notifikován podle směrnice 98/34 pod č. 329 (2012/329/CZ). 

Touto novelou bylo do zákona č. 167/1998 Sb. vloženo nové znění § 1. K dalším 

změnám znění ustanovení § 1 již nedošlo, takže znění § 1 zákona č.167/1998 Sb. je 

podle směrnice 98/34 notifikováno. 

 

Ad 4) 

Ustanovení § 2 zákona č. 366/2021 Sb., 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, byl novelizován na základě 

písemného poslaneckého pozměňovacího návrhu poslance Vyzuly, nebylo proto 

notifikováno ze stejných důvodů jako uvedených v bodu 2. 

 

 

 

S pozdravem 

 
 
 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
 


