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Drogový prekurzor je látka, ktorú možno zneuži ť na 
nezákonnú výrobu omamnej látky alebo psychotropnej l átky 
(ide o látky ur čené tzn. sú uvedené v zoznamoch a k týmto 
látkam sa vz ťahujú povinnosti pod ľa komunitárnej 
legislatívy a látky neur čené, ku ktorým sa obvykle uzatvára 

dobrovo ľná spolupráca)

Právna úprava ES

- Nariadenie EP a Rady (ES) č. 273/2004 - umiestňovanie na trh vnútri EÚ
- Nariadenie Rady (ES) č. 111/2005 - obchod medzi členskými a tretími 

krajinami
- Nariadenie Komisie č. 1277/2005 – vykonávací predpis k vyššie uvedeným

Všetky sú účinné od 18.8.2005 a od tohto dátumu sú zrušené a nahradené:

� Nariadenie Rady (EHS) č. 3677/90 v znení neskorších zmien a doplnkov 
(obchod medzi členskými a tretími krajinami – faktická úprava podmienok 
vývozu určených látok)

- Nariadenie Komisie č. 3769/92  v znení neskorších zmien a doplnkov 
(vykonávací predpis vyššie uvedeného)

- Smernica Rady  92/109/ EHS v znení neskorších zmien a doplnkov 
(umiestňovanie na trh vnútri EÚ – transponovaná do práva jednotlivých 
členských štátov – u nás zákon č. 219/2003 Z. z. a jeho vykonávacia vyhláška 
MH SR č. 349/2003 Z. z. v znení vyhlášky MHSR č. 101/2004 Z.z.)
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Dôvody zmienDôvody zmienDôvody zmienDôvody zmien

� Za účelom efektívneho zabezpečenia toho, aby všetky členské štáty 
súčasne uplatňovali zosúladené predpisy podľa čl. 12 Dohovoru OSN
týkajúce sa monitorovania výroby a distribúcie prekurzorov medzi 
členskými štátmi, sa nariadenie považovalo za vhodnejšie ako 
existujúca smernica;

� V súvislosti s rozšírením Európskej únie bolo dôležité nahradiť
smernicu 92/109/EHS nariadením, pretože každá úprava tejto 
smernice a jej príloh  vyvolávala potrebu vnútroštátnych 
vykonávacích opatrení v 25 členských štátoch;

� Možnosť prijať v súlade so zmluvou o založení EÚ efektívnejšie 
opatrenia na monitorovanie obchodu s prekurzormi drog 
a zabránenie ich zneužívaniu na nezákonnú výrobu syntetických 
drog a psychotropných látok V rámci spoločenstva ako v samotných 
členských štátov;

� Potreba zosúladenia požiadaviek ustanovení upravujúcich 
zahraničný obchod s drogovými prekurzormi s požiadavkami 
upravujúcimi ich uvádzanie do voľného obehu vnútri únie.

Dôsledky pre slovenský prDôsledky pre slovenský prDôsledky pre slovenský prDôsledky pre slovenský práááávny vny vny vny 
systsystsystsystéééém pre drogovm pre drogovm pre drogovm pre drogovéééé prekurzoryprekurzoryprekurzoryprekurzory

� Zrušenie smernice prevzatej do slovenského práva zákonom 
219/2003 Z. z. a jeho vykonávacím predpisom znamenala 
nutnosť zrušiť predmetné slovenské predpisy

� Celková záväznosť a priama uplatniteľnosť nariadení ES v 
členských štátoch znamenala, že slovenské právne predpisy 
nesmú riešiť duplicitne tie ustanovenia nariadení, ktoré majú
normatívny charakter

� zákonom č. 331/2005 Z. z., s účinnosťou od 18.8.2005 sa 
zrušil zákon č. 219/2003 Z. z.. Nový zákon rieši výkon štátnej 
správy tak, že určuje jednotlivým správnym orgánom, podľa 
ktorých článkov predmetných nariadení konajú, okrem toho 
procedurálne upravuje kontrolu prevádzkovateľov a sankcie 
za porušenie ustanovení predmetných nariadení ES
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DôleDôleDôleDôležžžžititititéééé povinnosti prevpovinnosti prevpovinnosti prevpovinnosti preváááádzkovatedzkovatedzkovatedzkovateľľľľa pri a pri a pri a pri 
uvuvuvuváááádzandzandzandzaníííí ururururččččených lených lených lených láááátok na trh v tok na trh v tok na trh v tok na trh v ččččlenských lenských lenských lenských 
ššššttttáááátoch (toch (toch (toch (Nariadenie EP a R Nariadenie EP a R Nariadenie EP a R Nariadenie EP a R čččč. 273/2004. 273/2004. 273/2004. 273/2004))))

� Vlastniť povolenie na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1 
alebo byť registrovaný ako prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s 
určenými látkami kategórie 2 (ak ročné množstvo uvedené na trh 
presiahne stanovený limit Príloha II) –čl. 3

� Uvádzať určené látky na trh iba pre prevádzkovateľa, ktorý poskytne 
vyhlásenie o použití – čl. 4

� Viesť obchodnú dokumentáciu a archivovať ju pre potreby kontroly 
uskutočňovanej príslušnými orgánmi štátnej správy  - čl. 5

� Označovať určené látky iba s použitím názvov a kódových označení
podľa prílohy I Nariadenia – čl. 7

� Poskytovať príslušným orgánom štátnej správy pravidelné hlásenia 
ako aj oznamy o podozrivých transakciách – čl. 8

� Umožniť vykonanie kontroly vo svojich prevádzkach - čl. 10 

DôleDôleDôleDôležžžžititititéééé povinnosti prevpovinnosti prevpovinnosti prevpovinnosti preváááádzkovatedzkovatedzkovatedzkovateľľľľa pri a pri a pri a pri 
vývoze urvývoze urvývoze urvývoze urččččených lených lených lených láááátok do trettok do trettok do trettok do tretíííích krajch krajch krajch krajíííín a n a n a n a 
dovoze z tretdovoze z tretdovoze z tretdovoze z tretíííích krajch krajch krajch krajíííín (n (n (n (Nariadenie Rady Nariadenie Rady Nariadenie Rady Nariadenie Rady čččč. . . . 

111/2005111/2005111/2005111/2005))))

� Vlastniť povolenie na zaobchádzanie (so špecifikáciou  vývoz, dovoz 
alebo sprostredkovanie vývozu a/alebo dovozu ) s určenými látkami 
kategórie 1alebo byť registrovaný ako prevádzkovateľ, ktorý 
zaobchádza s určenými látkami kategórie 2 resp. vyváža určené
látky kategórie 3 v množstvách vyšších ako sú stanovené ročné
limity – čl. 6 –7 (limity viď príloha II Nariadenia Komisie (ES) 
č.12772005)

� Viesť obchodnú dokumentáciu o transakciách s určenými látkami a 
archivovať ju pre potreby kontroly uskutočňovanej príslušnými 
orgánmi štátnej správy - čl. 3- 4 

� Označovať určené látky iba s použitím názvov a kódových označení
podľa prílohy –čl. 5

� Poskytovať príslušným orgánom štátnej správy pravidelné hlásenia 
ako aj oznamy o podozrivých transakciách - čl. 9 – 10

� Získať povolenie na vývoz konkrétnej určenej látky – čl. 12 – 19
� Získať povolenie na dovoz konkrétnej určenej látky kategórie 1- čl. 

20 – 25
� Umožniť vykonanie kontroly vo svojich prevádzkach – čl. 26
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OrgOrgOrgOrgáááány ny ny ny ššššttttáááátnej sprtnej sprtnej sprtnej spráááávy SR podvy SR podvy SR podvy SR podľľľľa a a a 
zzzzáááákona 331/2005 Z. z.kona 331/2005 Z. z.kona 331/2005 Z. z.kona 331/2005 Z. z.

� Štátny ústav pre kontrolu lie čiv – vydávanie povolení na 
zaobchádzanie a registrácie, kontrola

� MH SR – vývozné a dovozné povolenia, preberanie a 
spracovanie hlásení prevádzkovate ľov o použití ur čených látok 
a kontakt s EK, kontrola, ukladanie sankcií za poruše nie 
ustanovení nariadení ES

� MV SR a CR SR (Spolo čné pracovisko), CKÚ, CÚ – dobrovo ľná
spolupráca s prevádzkovate ľmi za ú čelom prevencie, kontrola, 
prepúš ťanie látok do požadovaných režimov

� POZOR!!!
nelegálne vlastni ť drogové prekurzory je trestný čin práve tak, 
ako nelegálne vlastni ť omamné alebo psychotropné látky

Ministerstvo hospodMinisterstvo hospodMinisterstvo hospodMinisterstvo hospodáááárstva podrstva podrstva podrstva podľľľľa za za za záááákona kona kona kona 
331/2005 Z. z.331/2005 Z. z.331/2005 Z. z.331/2005 Z. z.

� Predvývozné oznámenia, vývozné a dovozné povolenia
� Kontrola prevádzkovateľov a ukladanie pokút za porušovanie 

ich povinností ustanovených vyššie spomínanými 
nariadeniami ES

� Evidencia a vyhodnocovanie hlásení prevádzkovateľov podľa 
čl. 17 až 19 Nariadenia Komisie (ES) č. 1277/2005 vrátane 
spracovania výročných správ pre EK

� Spolupráca so ŠÚKL, Spoločným pracoviskom, ostatnými 
zainteresovanými orgánmi štátnej správy a podľa potreby 
orgánmi činnými v trestnom konaní

� Podrobnosti viď § 4, § 6, § 7, § 9 zákona
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PovinnPovinnPovinnPovinnéééé rorororoččččnnnnéééé hlhlhlhláááásenia prevsenia prevsenia prevsenia preváááádzkovatedzkovatedzkovatedzkovateľľľľovovovov

� Formulár hlásenia podľa čl. 17 Nariadenia Komisie (ES) č. 
1277/2005 je uvedený v prílohe Vyhlášky MH SR č. 380/2005 
Z. z.

� Hlásenie o vývoze a dovoze určených látok sa spracuje v 
rozsahu uvedenom v čl. 18 Nariadenia Komisie (ES) č. 
1277/2005

� Obidve hlásenia sa zasielajú na MH SR najneskôr do 15.2. 
každoročne za obdobie 1.1. – 31.12. predchádzajúceho roku 
(čl. 19 Nariadenia Komisie (ES) č. 1277/2005)

� Porušenie vyššie uvedených povinností môže byť pokutované
do výšky 2 mil. Sk

Usmernenia pre vyplnenie hlUsmernenia pre vyplnenie hlUsmernenia pre vyplnenie hlUsmernenia pre vyplnenie hláááásenia podsenia podsenia podsenia podľľľľa a a a 
prprprpríííílohylohylohylohy vyhlvyhlvyhlvyhlášášášášky ky ky ky 

čččč. 380/2005Z. z.. 380/2005Z. z.. 380/2005Z. z.. 380/2005Z. z.

� Dôležité upozornenie – hlásenie sa podáva aj v prípade, že prevádzkovateľ s 
povolením resp. registrovaný prevádzkovateľ v danom roku s určenými 
látkami, pre ktoré má oprávnenie, nezaobchádzal (po troch takýchto 
negatívnych rokoch totiž môže byť povolenie zrušené – čl. 11 ods.1 písm. c) 
Nariadenia Komisie (ES) č. 1277/2005)

� Pre spracovateľov určených látok, ktoré nie sú pri spracovaní chemicky 
zmenené, ale sú zapracované do prípravkov, resp. výrobkov, ktoré majú
charakter zmesi je dôležité, aby boli vyplnené súčasne kolónky spotrebované, 
vyrobené aj dodané inému .. vo formulári podľa prílohy k vyhláške č. 
380/2005 Z. z. (v kolónke vyrobené sa potom uvedie množstvo vyrobenej 
zmesi a hmotnostné percento určenej látky v nej obsiahnutej, čo platí aj pre 
kolónku dodané inému..)

� Ak pri spracovaní dochádza k prevádzkovým stratám, je ich potrebné
osobitne vyznačiť v kolónke spracované

� Dôležitá poznámka pri hlásení podľa prílohy Vyhlášky MH SR č. 380/2005 Z. 
z. si treba uvedomiť nutnosť platnosti nasledovnej rovnice vlastnené na 
začiatku + nakúpené + vyrobené = spotrebované + predané + zostatok na 
konci


