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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  
 
Dne 22. června 2022 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx s prodlouženou lhůtou přípisem MZ č.j. xxx. 
 
Předmětným podáním jste požádal o odpovědi na 5 dotazů k notifikaci technických 
předpisů zákona o návykových látkách. 
 
K Vaší žádosti uvádím: 
 
Ad dotazy č. 1 a č. 2 
Ministerstvo zdravotnictví – věcně příslušný Inspektorát omamných a psychotropních 
látek, by s ohledem na obsah přijímaného předpisu navrhoval notifikovat legislativní 
předpis jako takový celý v případě, že by jej předkládal, neboť toto posouzení by mu jako 
věcnému předkladateli příslušelo. Ne jinak by tomu bylo i v případě obsahu poslanecké 
iniciativy, která do zákona doplnila zmiňované výjimky z obsahu látek ze skupiny 
tetrahydrokanabinolů do 1 %. Tato nová ustanovení považuje Inspektorát OPL za 
ustanovení, která podléhají notifikačnímu procesu podle směrnice EU 2015/1535. 
Nicméně poslanecká iniciativa, která tuto legislativní změnu provedla neobsahovala 
ustanovení o provedení technické notifikace, a tudíž tato doplněná ustanovení nebyla 
notifikována dle směrnice EU 2015/1535. Bohužel s ohledem na pravidla a specifika 
způsobu přijímání právních předpisů v ČR nemělo MZ již možnost tento nedostatek zhojit. 

 
Ad dotaz č.  3 a č. 4 
a) Předpokládáme, že se žadatel ptá, jaké novely ustanovení týkající se "konopí 
nadlimitním obsahem THC" zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 
některých dalších zákonů, Sb., proběhly po vstupu ČR do EU. 
b) Není nám však zřejmé, co žadatel míní "nadlimitním obsahem" - předpokládáme,  
že tazatel má na mysli ono 1% vložené zákonem 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. 
 
Ad a)  
Zákonem č. 273/2013 Sb., kterým byl zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách  
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony, novelizován. Zákon byl ve fázi návrhu odeslán k notifikaci podle směrnice 98/34 
v roce 2012, a to 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. Směrnice 
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2015/1535/EU je kodifikovaným zněním směrnice předchozí 98/34/ES (vstup ČR do EU 
1.5.2004). 
 
Ad b)  
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, bylo novelizováno na základě písemného 
poslaneckého pozměňovacího návrhu poslance Vyzuly, kterým byla vložena výjimka  
"s výjimkou roztoku nebo směsi s obsahem látky konopí extrakt a tinktura, který obsahuje 
nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů; látku konopí extrakt a tinktura musí 
roztok nebo směs obsahovat v takovém množství, že tuto látku nelze z roztoku nebo směsi 
zneužít nebo snadno dostupnými nebo hospodárnými prostředky extrahovat. Takovýto 
roztok nebo směs musí splňovat podmínku bezpečnosti podle zákona o obecné 
bezpečnosti výrobků," nebylo notifikováno podle směrnice 2015/1535.  
 
Z hlediska MZ není za stávajícího systému legislativního procesu a nutnosti tříměsíčního 
přerušení leg. 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 autorem o návrhu zpraven dříve, než je návrh 
předložen, což se nestalo. 
 
 
Ad dotaz č. 5 
Ano 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 
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 celé 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. 
 
Dotazovaný odst. 2 § 1) - tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací 
v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti,  
v platném znění. Je povinné ustanovení oznámení o provedení notifikace podle směrnice 
98/34/ES. 
 

 

S pozdravem  
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


