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159

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. června 2022,

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

Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/
/2013 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech ná-
vykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015
Sb., nařízení vlády č. 46/2017 Sb., nařízení vlády
č. 30/2018 Sb., nařízení vlády č. 242/2018 Sb. a na-
řízení vlády č. 184/2021 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 3 se
na samostatném řádku doplňuje věta
„Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU)
2021/802 ze dne 12. března 2021, kterou se mění
příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV,
pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek
methyl 3,3-dimethyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-
-indazol-3-karbonyl]amino}butanoát (MDMB-4en-
-PINACA) a methyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-
-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (4F-
-MDMB-BICA) do definice drogy.“.

2. Příloha č. 1 zní:
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4. V tabulce přílohy č. 7 se pod řádek, ve kte-
rém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechrá-
něný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo
„Tetrazepam“, vkládá nový řádek, ve kterém je ve
sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název
(INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Tofiso-
pam“, ve sloupci „Další mezinárodní nechráněný ná-
zev nebo obecný název“ jsou uvedena slova „Gran-
daxin, Emandaxin, EGYT 341 Nodeprine, Seriel,
TF“ a ve sloupci s názvem „Chemický název podle
IUPAC“ je uvedeno slovo „1-(3,4-dimethoxyfenyl)-
-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-5H-2,3-benzodia-
zepin“.

Čl. II

Technický předpis

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při posky-
tování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. června 2022,

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných
pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů,

rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6
a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona
č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona
č. 421/2009 Sb., zákona č. 25/2015 Sb. a zákona
č. 128/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech
a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů,

rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů
dobrovolných svazků obcí, ve znění vyhlášky č. 363/
/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb., vyhlášky č. 347/
/2015 Sb., vyhlášky č. 395/2016 Sb., vyhlášky č. 466/
/2017 Sb., vyhlášky č. 344/2019 Sb. a vyhlášky
č. 514/2021 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 bodu 10 se věta poslední zru-
šuje.

2. V příloze č. 6 bodu 5 se za slovo „skladbou“
vkládají slova „a bodem 14“.

3. V příloze č. 6 bod 14 zní:
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4. V příloze č. 6 ve vzoru FIN 2-12 M Výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu územních samo-
správných celků a dobrovolných svazků obcí části
X.a a X.b znějí:

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Při vypracování finančních výkazů za kalen-
dářní měsíce předcházející dni nabytí účinnosti této
vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky.

2. Části X.a a X.b Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu územních samosprávných celků

a dobrovolných svazků obcí se sestavují a předávají
podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti této vyhlášky, poprvé za kalen-
dářní měsíc srpen roku 2022.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2022.

Ministr financí:

Ing. Stanjura v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2022

o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 8a
odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 39/2022 Sb.:

§ 1

Oznámení o nařízení izolace
nebo karanténního opatření

Oznámení o nařízení izolace nebo karanténního
opatření osobě, která je povinna podrobit se izolaci
nebo karanténnímu opatření k ochraně před one-
mocněním COVID-19, se provádí prostřednictvím
datové zprávy zasílané datovou schránkou. Pokud
osoba podle věty první nevlastní datovou schránku,
provádí orgán ochrany veřejného zdraví oznámení
prostřednictvím

a) textové zprávy zasílané veřejnou mobilní tele-
fonní sítí,

b) datové zprávy zasílané elektronickou poštou,
nebo

c) telefonního hovoru.

§ 2

Oznámení prostřednictvím datové zprávy
zasílané datovou schránkou

(1) Datová zpráva zasílaná z datové schránky
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle
§ 1 písm. a) musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické
osoby, které se izolace nebo karanténní opatření
nařizuje,

b) číslo pojištěnce fyzické osoby, které se izolace
nebo karanténní opatření nařizuje, přičemž
z něj mohou být explicitně uvedeny pouze
4 náhodně vybrané číslice; to neplatí v případě
postupu podle odstavce 2, kdy se v datové
zprávě uvede celé číslo pojištěnce, nebo, nemá-
-li fyzická osoba, které se izolace nebo karan-

ténní opatření nařizuje, přiděleno číslo pojiš-
těnce, datum jejího narození.

c) informaci, že datová zpráva bude uchována po
dobu 5 let,

d) informaci, jaký druh opatření se nařizuje,

e) počátek a konec běhu izolace nebo karantén-
ního opatření a

f) poučení o právu požádat o prošetření důvod-
nosti nařízení izolace nebo karanténního opa-
tření včetně informace, jakým způsobem tak
lze učinit.

(2) V případě nařízení izolace nebo karan-
ténního opatření k ochraně před onemocněním
COVID-19 osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí
svobody, zabezpečovací detence nebo trestního opa-
tření odnětí svobody je datová zpráva zaslána do
datové schránky Vězeňské služby České republiky,
která zajistí přijetí příslušných opatření a předání in-
formace osobě, které se izolace nebo karanténní opa-
tření nařizuje.

§ 3

Oznámení prostřednictvím textové zprávy
zasílané veřejnou mobilní telefonní sítí

Textová zpráva podle § 1 písm. b) musí obsa-
hovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické
osoby, které se izolace nebo karanténní opatření
nařizuje,

b) číslo pojištěnce fyzické osoby, které se izolace
nebo karanténní opatření nařizuje, je-li známo,
přičemž z něj mohou být explicitně uvedeny
pouze 4 náhodně vybrané číslice,

c) identifikaci orgánu ochrany veřejného zdraví,
který izolaci nebo karanténní opatření nařizuje,

d) informaci, že textová zpráva bude uchována po
dobu 5 let,

e) informaci, jaký druh opatření se nařizuje,
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f) počátek a konec běhu izolace nebo karantén-
ního opatření,

g) unikátní alfanumerický kód pro ověření, že izo-
lace nebo karanténní opatření byly fyzické
osobě nařízeny orgánem ochrany veřejného
zdraví, a informaci o tom, že tento kód lze ově-
řit na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví, a

h) poučení o právu požádat o prošetření důvod-
nosti nařízení izolace nebo karanténního opa-
tření včetně informace, jakým způsobem tak
lze učinit.

§ 4

Oznámení prostřednictvím datové zprávy
zasílané elektronickou poštou

Datová zpráva podle § 1 písm. c) musí obsaho-
vat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické
osoby, které se izolace nebo karanténní opatření
nařizuje,

b) číslo pojištěnce fyzické osoby, které se izolace
nebo karanténní opatření nařizuje, je-li známo,
přičemž z něj mohou být explicitně uvedeny
pouze 4 náhodně vybrané číslice,

c) identifikaci orgánu ochrany veřejného zdraví,
který izolaci nebo karanténní opatření nařizuje,

d) informaci, že datová zpráva bude uchována po
dobu 5 let,

e) informaci, jaký druh opatření se nařizuje,
f) počátek a konec běhu izolace nebo karantén-

ního opatření,
g) unikátní alfanumerický kód pro ověření, že izo-

lace nebo karanténní opatření byly fyzické
osobě nařízeny orgánem ochrany veřejného
zdraví, a informaci o tom, že lze tento kód ově-
řit na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví, a

h) poučení o právu požádat o prošetření důvod-
nosti nařízení izolace nebo karanténního opa-

tření včetně informace, jakým způsobem tak
lze učinit.

§ 5

Oznámení prostřednictvím telefonního hovoru

(1) V rámci telefonního hovoru uskutečněného
prostřednictvím mobilního telefonu nebo pevné
linky podle § 1 písm. d) musí zaměstnanec orgánu
ochrany veřejného zdraví

a) identifikovat se fyzické osobě přijímající hovor
v rozsahu jméno, příjmení, číslo služebního
průkazu a služební zařazení,

b) sdělit, že hovor je nahrávaný a že záznam ho-
voru bude uchován po dobu 5 let,

c) identifikovat fyzickou osobu přijímající hovor
dotazem na jméno, příjmení a 4 náhodně vy-
brané číslice z čísla pojištěnce, je-li známo,

d) sdělit, jaký druh opatření se nařizuje,

e) sdělit počátek a konec běhu izolace nebo karan-
ténního opatření,

f) sdělit, kde a jakým způsobem si může fyzická
osoba ověřit, že izolace nebo karanténní opa-
tření jí byly nařízeny orgánem ochrany veřej-
ného zdraví, a

g) poučit fyzickou osobu o právu požádat o pro-
šetření důvodnosti nařízení izolace nebo karan-
ténního opatření včetně informace, kde tak lze
učinit.

(2) V případě, že je při identifikaci fyzické oso-
by přijímající hovor zjištěno, že se nejedná o fyzic-
kou osobu nebo osobu zákonného zástupce nebo
opatrovníka osoby, které mají být izolace nebo ka-
ranténní opatření nařízeny, se odstavec 1 písm. d)
až g) nepoužijí a hovor se ukončí.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2022.

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
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