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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 75

Rozeslána dne 22. června 2022

Cena Kč 84,–

O B S A H:
159. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších
předpisů
160. V y h l á š k a , 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
161. V y h l á š k a o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření
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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 návykových 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 nařízení 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:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.
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3. Přílohy č. 3 a 4 znějí:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.
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4. V tabulce přílohy č. 7 se pod řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný 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 „Tofisopam“, ve sloupci „Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název“ jsou uvedena slova „Grandaxin, 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-benzodiazepin“.
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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 poskytování 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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160
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 rozpočtových 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 zrušuje.
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 samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí části
X.a a X.b znějí:

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Při vypracování finančních výkazů za kalendářní 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 kalendářní měsíc srpen roku 2022.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.
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161
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 onemocněním 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 telefonní sítí,
b) datové zprávy zasílané elektronickou poštou,
nebo
c) telefonního hovoru.
§2
Oznámení prostřednictvím datové zprávy
zasílané datovou schránkou

ténní opatření nařizuje, přiděleno číslo pojištěnce, 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 karanténního opatření a
f) poučení o právu požádat o prošetření důvodnosti nařízení izolace nebo karanténního opatření včetně informace, jakým způsobem tak
lze učinit.
(2) V případě nařízení izolace nebo karanténního opatření k ochraně před onemocněním
COVID-19 osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí
svobody, zabezpečovací detence nebo trestního opatření odnětí svobody je datová zpráva zaslána do
datové schránky Vězeňské služby České republiky,
která zajistí přijetí příslušných opatření a předání informace osobě, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje.
§3
Oznámení prostřednictvím textové zprávy
zasílané veřejnou mobilní telefonní sítí
Textová zpráva podle § 1 písm. b) musí obsahovat

(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,

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,

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-

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 karanténního opatření,
g) unikátní alfanumerický kód pro ověření, že izolace nebo karanténní opatření byly fyzické
osobě nařízeny orgánem ochrany veřejného
zdraví, a informaci o tom, že tento kód lze ověřit na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví, a
h) poučení o právu požádat o prošetření důvodnosti nařízení izolace nebo karanténního opatření včetně informace, jakým způsobem tak
lze učinit.
§4
Oznámení prostřednictvím datové zprávy
zasílané elektronickou poštou
Datová zpráva podle § 1 písm. c) musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické
osoby, které se izolace nebo karanténní opatření
nařizuje,

Strana 1543

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 hovoru bude uchován po dobu 5 let,
c) identifikovat fyzickou osobu přijímající hovor
dotazem na jméno, příjmení a 4 náhodně vybrané číslice z čísla pojištěnce, je-li známo,
d) sdělit, jaký druh opatření se nařizuje,
e) sdělit počátek a konec běhu izolace nebo karanténního opatření,

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,

f) sdělit, kde a jakým způsobem si může fyzická
osoba ověřit, že izolace nebo karanténní opatření jí byly nařízeny orgánem ochrany veřejného zdraví, a

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

g) poučit fyzickou osobu o právu požádat o prošetření důvodnosti nařízení izolace nebo karanténního opatření včetně informace, kde tak lze
učinit.

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 karanténního opatření,
g) unikátní alfanumerický kód pro ověření, že izolace nebo karanténní opatření byly fyzické
osobě nařízeny orgánem ochrany veřejného
zdraví, a informaci o tom, že lze tento kód ověřit na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví, a
h) poučení o právu požádat o prošetření důvodnosti nařízení izolace nebo karanténního opa-

(2) V případě, že je při identifikaci fyzické osoby přijímající hovor zjištěno, že se nejedná o fyzickou osobu nebo osobu zákonného zástupce nebo
opatrovníka osoby, které mají být izolace nebo karanténní opatření nařízeny, se odstavec 1 písm. d)
až g) nepoužijí a hovor se ukončí.
§6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Strana 1544

Sbírka zákonů 2022

Částka 75

22

8 591449 075015
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2022 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead
Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky –
knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice:
ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční podmínky
předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů
a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace:
informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

