
ISSN 1211-8834

SDĚLENÍ | COMMUNICATION

58

Jak dlouho již v čele tohoto oddělení působíte 
a v jaké oblasti jste se předtím profesně pohy-
boval?
Slovo dlouholetý vedoucí bych si určitě nedovolil po-
užít, a to s ohledem na to, jak dlouho se ve vedoucích 
pozicích pohybovali moji předchůdci. V čele Inspek-
torátu omamných a  psychotropních látek (IOPL) 
jsem od června 2015. Je ale pravdou, že na IOPL 
působím od roku 2000. Dříve jsem nějakou dobu 
pracoval v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd 
České republiky a na Vysoké škole chemicko-tech-
nologické, kterou jsem také vystudoval. Na VŠCHT 
jsem se věnoval problematice technologie organic-

kých výrob, kde jsem také přičichl k  farmakologii 
a farmakochemii. Zpočátku jsem se na IOPL věnoval 
především problematice prekurzorů drog, pěstování 
máku a  obchodování s  makovinou. Postupem času 
jsem se pak seznamoval i s dalšími oblastmi naší čin-
nosti.

Co vnímáte jako zásadní kompetence Vašeho 
úřadu?
Hlavním poslání IOPL je nastavení a vymáhání pra-
videl pro legální zacházení s návykovými látkami a lé-
čivými přípravky s jejich obsahem. Prakticky tedy jde 
v  oblasti návykových látek o  transpozici podmínek 
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Inspektorát omamných a psychotropních látek Ministerstva zdravotnictví ČR je 
stěžejním orgánem v oblasti kontroly dodržování povinností a omezení týkají-
cí se návykových látek, a  pro Národní protidrogovou centrálu představuje vý-
znamného partnera zejména na úseku kontroly prekurzorů drog a nelegálního 
obchodu s léčivy. O rozhovor k historii úřadu i aktuálním tématům a plánům do 
budoucna jsme požádali toho nejpovolanějšího, Ing. Petra Nováka, dlouholeté-
ho vedoucího oddělení.
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stanovených Jednotnou úmluvou OSN o omamných 
látkách z  roku 1961 a  Úmluvou OSN z  roku 1971 
o psychotropních látkách. Tyto mezinárodní právní 
akty jsou pro oblast legálního zacházení s  omam-
nými a  psychotropními látkami v  České republice 
adaptovány zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových 
látkách a  o  změně některých dalších zákonů, kte-
rý byl již mnohokrát novelizován. Nutno připustit, 
že tato oblast by si již zasloužila zákon zcela nový. 
K tomuto zákonu je celá řada prováděcích právních 
předpisů. Z  hlediska činnosti Národní protidrogo-
vé centrály bych ale určitě zmínil nařízení vlády č. 
463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, které 
je poměrně často novelizováno a na seznam omam-
ných a psychotropních látek jsou tak neustále dopl-
ňovány další chemické struktury.

Vedle oblasti návykových látek se věnujeme 
také oblasti legálního zacházení s prekurzory drog. 
Vzhledem k tomu, že Úmluvu OSN proti nedovole-
nému obchodu s omamnými a psychotropními lát-
kami z roku 1988, která řeší také problematiku pre-
kurzorů drog, přijala Evropská unie jako celek, platí 

pro celou Evropskou unii jednotná přímo použitelná 
pravidla pro legální zacházení s těmito látkami. Jde 
celkem o čtyři nařízení. Základním nařízením, které 
upravuje podmínky pro obchodování s  prekurzory 
drog uvnitř Evropské unie, je nařízení č. 273/2004 
a  pravidla pro obchodování mezi Evropským spo-
lečenstvím a třetími zeměmi pak upravuje nařízení 
č. 111/2005. Do českého právního systému jsou pak 
tato nařízení adaptována zákonem č. 272/2013 Sb., 
o prekurorezch drog, který má též několik provádě-
cích právních předpisů ve formě vyhlášek a nařízení 
vlády.

Dále byly Inspektorátu omamných a  psychot-
ropních látek před dvěma lety nově svěřeny proble-
matiky rezortní koordinace protidrogové politiky 
kontroly alkoholu a  tabáku a  obecně závislostního 
chování. Legislativně je tato oblast upravena záko-
nem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivý-
mi účinky návykových látek, který je v gesci IOPL.

Jak tedy vyplývá z  výše uvedeného, IOPL je 
v  současné chvíli gestorem všech zásadních práv-
ních předpisů v oblasti návykových látek a prekur-
zorů drog, včetně obecné problematiky ochrany 
před škodami působenými alkoholem a  tabákem. 
S tím také souvisí jedna z jeho základních činností, 
kterou je vyjednávání na mezinárodní úrovni (ať na 
úrovni OSN, WHO či na úrovni Evropské Komise) 
s cílem dosažení vhodného nastavení mezinárodní-
ho právního rámce, kterým se pak Česká republika 
musí řídit. V praxi je to zejména účast a hlasování 
na jednání Komise pro omamné látky při OSN (za-
řazování nových omamných a psychotropních látek 
na mezinárodní seznamy), jednání expertní skupiny 
pro prekurzory drog při Evropské Komisi, jednání 
Horizontální pracovní skupiny pro drogy při Radě 
EU či jednání expertní skupiny při Evropské Komisi 
pro politiku v oblasti tabáku. Je však ještě celá řada 
dalších mezinárodních pracovních skupin, kde je 
IOPL aktivním členem.

Vedle ovlivnění mezinárodních právních aktů je 
pak samozřejmě naší povinností úprava národní le-
gislativy, ať již reaguje na mezinárodní změny či na 
problémy na národní úrovni. Za zmínku určitě stojí 

▼ Obr.1 - Hlasování Mezinárodní komise pro omamné 
látky v OSN (zdroj: archiv ing. Novák)
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fakt, že v současné chvíli je v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky připravena k  projed-
nání novelizace zákona o návykových látkách, která 
se primárně věnuje úpravě podmínek pro pěstování 
konopí pro léčebné použití a  elektronizaci receptů 
s  modrým pruhem. Vedle této novely jsme též za-
hájili legislativní proces novelizace nařízení vlády 
o seznamech návykových látek s cílem reagovat na 
aktuální vývoj a doplnit do seznamu návykových lá-
tek další omamné a psychotropní látky.

V oblasti legálního zacházení s omamnými a psy-
chotropními látkami a  prekurzory drog pak zajišťu-
jeme také naplňování podmínek stanovených touto 
legislativou. Jde tedy zejména o vystavování povolení 
k  zacházení a  licencí pro činnosti s  těmito látkami, 
či vystavování jednotlivých dovozních či vývozních 
povolení, shromažďování údajů o  činnosti s  těmito 
látkami a následné plnění ohlašovací povinnosti smě-
rem k  Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu omam-

ných látek při OSN či směrem k  Evropské Komisi. 
Tato činnost tvoří jakési srdce IOPL a jde o naprosto 
nezbytnou činnost právě s ohledem na mezinárodní 
závazky, kterými je Česká republika vázána.

Vedle vlastních správních řízení citovaných 
výše se věnujeme též kontrolní činnosti dodržování 
podmínek stanovených právními předpisy při čin-
nostech s  návykovými látkami či prekurzory drog 
a s tím souvisejícím udělováním a vymáháním sank-
cí za jejich porušení.

Věc bych tedy shrnul tak, že jeden tým lidí se sna-
ží ovlivňovat mezinárodní právní rámec, na jehož 
základě pak stejný tým lidí předkládá návrh úpravy 
národní legislativy, podle které se pak stejný tým lidí 
řídí při jejím naplňování a také vymáhání. V tomto 
spatřuji jedinečnost našeho pracoviště.

Když se podíváte zpětně, zůstává poslání in-
spektorátu stále stejné? Můžete nám přiblížit 
jeho historii, kdy a za jakým účelem vznikl a jak 
se vyvíjel?

Jak jsem již zmiňoval, tak zásadní změnou pro 
IOPL v poslední době bylo začlenění rezortní koordi-
nace protidrogové politiky problematiky kontroly al-
koholu a tabáku a obecně řešení problematiky závis-
lostního chování do našeho oddělení. V tomto směru 
se fyzicky jedná o sloučení agend původně dvou od-
dělení Ministerstva zdravotnictví do jednoho odděle-
ní. Vedle obrovského šíře, kterou tato problematika 
svým spojením představuje, jde také o rozličný sys-
tém práce související právě i s rozdílným přístupem 
a nastavením pravidel daných legislativou.

V  případě omamných a  psychotropních látek, 
kdy jejich zacházení je legislativou velice limitová-
no pouze na použití v  medicíně nebo pro vědecké 
účely, se IOPL věnuje sledování toku těchto látek od 
výrobce či dovozce přes distributora až téměř ke ko-
nečnému spotřebiteli. V tomto smyslu jsme z velké 
části „dělníci správního řízení“. Je to velké papíro-
vání. Za rok jde na IOPL něco okolo 6 000 podá-
ní. Vyhodnocujeme velké množství dat, ze kterého 
někdy vypadnou zajímavé případy. Tato činnost se 
v některých ohledech dá přirovnat k policejní práci.

▼ Obr. 2 - Delegace České republiky v rámci 
ministerského segmentu 62. zasedání CND ve Vídni 
(zdroj: archiv ing. Nováka)
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Vedle toho problematika kontroly tabáku a ome-
zování škod působených alkoholem má svoje rozdíl-
ná specifika daná především tím, že se jedná o  le-
gální návykové látky, a tato agenda má na IOPL více 
koncepční a koordinační charakter. Nelze tedy pro 
tuto oblast automaticky přijímat stejné přístupy je-
jich regulace jako pro omamné či psychotropní lát-
ky. V oblasti tabáku a alkoholu se IOPL významně 
podílí na dostatečném začlenění této problematiky 
do integrované protidrogové politiky. Ve srovnání 
s kontrolou legálního zacházení s omamnými a psy-
chotropními látkami jde o výrazně političtější téma.

Nicméně i v minulosti se poslání IOPL postup-
ně měnilo. Od prvotního nastavení věnujícího se 
výhradně sledování legálního obchodování s návy-
kovými látkami a přípravky s jejich obsahem s cí-
lem naplňovat statistická data byly postupně přijí-
mány další výzvy nad rámec běžné činnosti. IOPL 
se například zapojil do mezinárodních operací pod 
hlavičkou OSN pro sledování obchodu s mangani-
stanem draselným (OPERATION PURPLE). Dále 
následovalo zapojení do mezinárodní operace pro 
sledování obchodování s  acetanhydridem (OPE-
RATION TOPAZ). Tyto dvě operace byly následně 
spojeny do společné akce OPERATION COHESI-
ON. Zejména v  rámci mezinárodních operací vě-
nujících se obchodování s  acetanhydridem IOPL 
vždy úzce spolupracoval s Národní protidrogovou 
centrálou a dalšími kompetentními orgány. V rám-
ci národních aktivit stojí za zmínku participace na 
nastavení pravidel pro výdej volně prodejných lé-
čivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu, jako 
zdrojové látky pro nelegální výrobu metamfetami-
nu. Vedle této aktivity šlo také o sledování distribu-
ce efedrinu do lékáren. Následně se IOPL v rámci 
přípravy zákona o prekurzorech drog zaměřilo na 
nastavení parametrů pro sledování obchodování 
s červeným fosforem jako pomocné látky při nele-
gální výrobě metamfetaminu.

Naprosto samostatnou kapitolou se pak stala 
oblast konopí, a to jak konopí pro průmyslové úče-
ly, tak konopí pro léčebné použití. Bohužel nás tato 
problematiky z hlediska svého rozsahu a dynamic-

kého vývoje v současné chvíli zaměstnává až nad rá-
mec našich možností. Ale to je téma na samostatný 
článek.

Pokud se mě ptáte na historii Inspektorátu OPL, 
tak moje paměť sahá pouze do roku 2000. Nicméně 
z dostupných materiálů vyplývá, že již v  roce 1993 
existoval IOPL jako samostatné oddělení. Vznik 
samostatného Inspektorátu OPL si vyžádaly přede-
vším změny ekonomických poměrů v porevolučním 
vývoji. Šlo hlavně o  privatizaci státních podniků 
z oblasti farmaceutické výroby a distribuce léčivých 
přípravků, které se týkaly i návykových látek. Bylo 
patrné, že s  rozvojem konkurenčního prostředí 
bude docházet k decentralizaci výroby a distribuce 
návykových látek a  léčiv. Dochází tak k  velmi vý-

▲ Obr. 3 – Z kontrolní činnosti Inspektorátu OPL 
(sklad léčivých přípravků s obsahem návykových látek 
u distributora léčiv) (Zdroj: archiv ing. Nováka)

▲ Obr.4 – Z kontrolní činnosti Inspektorátu OPL (sklad 
chemikálií u prodejce) (Zdroj: archiv ing. Nováka)
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znamnému nárůstu počtu subjektů, které zachází 
s návykovými látkami, a bylo patrné, že tato oblast 
vyžaduje personální navýšení. Současně s rozvojem 
obchodních vztahů bylo třeba věnovat zvýšenou 
pozornost též rostoucím obchodům se zahraničím. 
Patrně i díky pozitivnímu náhledu na nutnost řeše-
ní této problematiky ze strany vedení Ministerstva 
zdravotnictví pak byl umožněn vznik samostatného 
oddělení. Tuto potřebnost poté ještě podtrhoval též 
společenský vývoj a s tím související zhoršující se si-
tuace se zneužíváním návykových látek.

Před vznikem IOPL byla na Ministerstvu zdravot-
nictví řešena problematika legálního zacházení s ná-
vykovými látkami v rámci odboru farmacie. Nicméně 
vznik IOPL byl zcela jistě důležitým milníkem a hlav-
ně zajištěním této problematiky v rámci Ministerstva 
zdravotnictví. A právě s ohledem na zachování jisto-
ty pro všechny tuzemské i zahraniční spolupracující 
kompetentní orgány dochází následně k  ukotvení 
Inspektorátu OPL jako organizační součásti Minis-
terstva zdravotnictví v  rámci zákona č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných správních orgánů stát-
ní správy České republiky. Jde o naprosto unikátní 
a  nadčasový krok, který v  současných podmínkách 
služebního zákona poskytuje nezbytnou minimální 
jistotu fungování našeho útvaru.

Co Vás v  současné době nejvíc zaměstnává, 
jaká porušení zákona nejčastěji řešíte? Případ-
ně s  čím se nejvíce potýkáte, ať už se to týká 
systému práce, personální situace či aktuální 
legislativy?
Musím jednoznačně konstatovat, že v  současné 
době nás naprosto zaměstnává problematika konopí 
a produktů z konopí. Jde především o oblast CBD. 
Dovoluji si tvrdit, že tato problematika v  současné 
chvíli představuje možná třetinu naší práce, co se 
týče času. Dá se očekávat, že i  nadále se bude ob-
last konopí pro léčebné použití, a hlavně produktů 
z  konopí, nadále dynamicky vyvíjet. Bohužel naše 
personální nároky, které jsme v minulosti s predikcí 
tohoto vývoje předkládali, nebyly vyslyšeny. Spíše 
naopak. Lze konstatovat, že problematika konopí 

tak odčerpává lidské zdroje, které by bylo třeba vě-
novat ostatním návykovým látkám. Bohužel právě 
v oblasti konopí řešíme celou řadu porušení zákona 
a nelze proto tuto oblast pomíjet.

Vedle problematiky konopí se též intenzivně věnu-
jeme společnostem zacházejícím s červeným fosforem. 
Zde se nám právě ve spolupráci s  Národní protidro-
govou centrálou, Generálním ředitelství cel a sloven-
skými kolegy podařilo změnit evropskou legislativu 
a začlenit červený fosfor mezi prekurzory drog katego-
rie 2, podkategorie 2A. Nyní na nás leží povinnost spo-
čívající v převedení nových legislativních opatření do 
praxe, což znamená provést nové registrace subjektů, 
které si o tuto činnost požádají a dosáhnou na nastave-
né podmínky. Nově se bude povinnost registrace týkat 
též konečných uživatelů červeného fosforu s  ročním 
množstevním limitem 100 g.

Nezanedbatelnou je též oblast obchodování 
s acetanhydridem. Zde se věnujeme především mě-
síčnímu sledování a vyhodnocování jednotlivých do-
dávek acetanhydridu. I v této oblasti úzce spolupra-
cujeme nejen s  Národní protidrogovou centrálou, 
ale i s Mezinárodním úřadem pro kontrolu návyko-
vých látek ve Vídni. I tuto oblast je třeba bedlivě sle-
dovat, neboť zde v určitých časových cyklech dochází 
k pokusům o odklonění dodávek z legálního řetězce 
do nelegálních kanálů.

Stále větší administrativní zátěž pro nás předsta-
vuje také problematika následných vývozů léčivých 
přípravků založená na principu „levně koupit – dra-
ze prodat“. Ta se bohužel nevyhýbá ani oblasti návy-
kových látek a představuje stále narůstající problém.

Významně nás v současné době zaměstnává též 
zadání projektu pro elektronizaci úkonů podání 
žádostí a hlášení, které na našem útvaru zpracová-
váme. Cílem by pak bylo nahrazení papírové komu-
nikace za elektronickou a též možnost elektronické 
výměny informací mezi jednotlivými orgány.

Z oblasti legislativy bych pak zmínil zahájení le-
gislativního procesu novelizace nařízení vlády o se-
znamech návykových látek. V souvislosti se změnou 
evropských nařízení týkajících se červeného fosforu 
pak bude nutné změnit též národní legislativní úpra-
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vu. Též se dá očekávat, že v souvislosti s novelizací 
zákona o návykových látkách bude třeba se vypořá-
dat s  případnými poslaneckými návrhy na úpravu 
této novelizace. Zde máme jasně vytyčenou nepře-
kročitelnou linii, kterou je zabránění snahám o  le-
galizaci pěstování a  užívání konopí mimo lékařské 
a vědecké účely. V této souvislosti nás zcela jistě čeká 
složitá diskuze. V  návaznosti na novelizaci zákona 
o návykových látkách pak bude třeba úpravy něko-
lika prováděcích právních předpisů.

Jaké máte plány do budoucna a na co se těšíte?
Současná doba je pro celé Ministerstvo zdravotnic-
tví extrémně náročná. Myslím, že všichni se přede-
vším těšíme na normalizaci stavu. Ze splnitelných 
plánů bych chtěl hlavně dokončit zmiňovaný proces 
elektronizace. Vzhledem k  tomu, že jsme o  tento 
krok usilovali zhruba 7 let, vnímám spuštění toho-
to projektu jako významný krok, který by nás mohl 
rychle posunout do 21. století a  tím nám zcela zá-
sadně ulehčit práci. Z velkých plánů či snů bych si 
pak velice přál posílení role IOPL v rámci Minister-
stva zdravotnictví. V minulosti byl Inspektorát OPL 
odborem, což významně napomáhalo jeho prestiži. 
Právě po sloučení s dalším oddělením a problemati-
kou alkoholu, tabáku, rezortní koordinací protidro-
gové politiky už se skutečně jedná o útvar, který by 
si, dle mého názoru, zasluhoval, s ohledem na takto 
širokou kompetenci a  problematiku, členění mini-
málně na dvě oddělení. Té myšlenky se nevzdávám 
a pevně věřím, že přijde čas, kdy budou moci být tato 
přání realizována.

Národní protidrogová centrála letos (2021) 
slaví 30 let své existence, jak byste shrnul vzá-
jemnou spolupráci a  co byste našemu útvaru 
popřál do dalších let?
Inspektorát OPL dle vyjádření pamětníků spolupra-
coval s  Národní protidrogovou centrálou od doby 
svého vzniku. Spolupráce s Vámi a celními orgány 
je pro nás klíčovou záležitostí. Nešlo a nejde přitom 
jenom o pouhé naplňování vzájemných kompeten-
cí a  oznamovacích povinností stanovených legisla-

tivou, ale často jde o předávání cenných informací 
důležitých pro činnost nás všech. Velice si vážím 
především otevřenosti, s  kterou k  nám přistupuje-
te, a jsem velice rád, že spolupráce probíhá na všech 
úrovních od vedení útvaru až po jednotlivé přísluš-
níky a ve všech oblastech, které máme společné, a to 
s vysokou profesionalitou. Vždy jsem cítil, že oblast 
zneužívání návykových látek vnímáme obdobně a se 
stejnou mírou závažnosti problému, přestože vývoj 
ve společnosti se v poslední době snaží o relativizo-
vání tohoto problému a zpochybňování negativních 
dopadů jak na celou společnost, tak na jednotlivého 
člověka. O to víc si vážím vašeho vyrovnaného a kon-
stantního přístupu k této problematice. Velice bych 
si přál, aby takto byla vnímána i spolupráce s naším 
Inspektorátem.

Do budoucna bych vám chtěl popřát zejména po-
kračující pochopení pro vaši práci ze strany vašeho 
vedení, a  to i  v  podmínkách neustále se měnícího 
společenského klimatu. Současně bych vám chtěl 
popřát zachování současného zdravého a vyvážené-
ho přístupu při řešení protidrogové problematiky, 
která spadá do gesce policie a která je též od vašeho 
útvaru očekávána. Dobře vím, že věci, které jsou ve 
vaší moci, si při vaší dlouholeté praxi dokážete dobře 
nastavit sami. V záležitostech, které nemůžete ovliv-
nit, vám pak přeji potřebnou dávku štěstí.

Děkuji Vám za rozhovor a  přeji mnoho úspě-
chů, štěstí a radosti v osobním i profesním ži-
votě.
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