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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. prosince 2009 č. 1550 

 
o nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje 

za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek,   
psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů 

 
 
 
             Vláda 
 
             I. schvaluje návrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku      
stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek,    
psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, s úpravami podle připomínek, 
obsažených ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády; 
 
            II. ukládá 
 
                1. ministryni spravedlnosti 
 
                    a) vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení, 
 
                    b) předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1a tohoto usnesení předse-
dovi vlády k podpisu, 
 
                2. ministryni spravedlnosti vyhodnotit ve spolupráci s ministrem vnitra,   
ministryní zdravotnictví, ministrem pro lidská práva a vedoucím Úřadu vlády dopady 
nařízení vlády schválených usnesením vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1515, o naříze-
ní vlády,  kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za                  
nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce 
užitkových rostlin, usnesením vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1516, o nařízení vlády, 
kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují 
za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich 
množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, usnesením vlády ze dne              
7. prosince  2009  č. 1517, o  nařízení  vlády, kterým se pro  účely  trestního  zákoníku  
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stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je 
jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku, považuje za metodu    spo-
čívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody     s do-
pingovým účinkem, a nařízení vlády schváleného v bodě I tohoto usnesení a vládě do 
31. března 2011 předložit výsledky tohoto vyhodnocení. 
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
ministryně spravedlnosti, 
zdravotnictví, 
ministr vnitra, 
ministr pro lidská práva, 
vedoucí Úřadu vlády 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Jan Fischer, CSc., v. r. 

 
 
 


