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Abstrakt
Východiska: Nové psychoaktivní látky, jsou látky, které nejsou kontrolovány
stávající legislativou a jsou vytvářeny za účelem náhrady již zakázaných návykových látek,
od kterých jsou mnohdy odvozeny. Náhrady je dosaženo změnou jejich chemické struktury,
pak to již nejsou látky uvedené na seznamech kontrolovaných látek a tím se na ně nevztahují
legislativní opatření. Po změně struktury není znám jejich přesný mechanismus působení
a účinky na organismus. Tím mohou představovat riziko pro uživatele potažmo společnost.
Cíle: Cílem této práce je popsat aktuální legislativní přístupy k novým
psychoaktivním látkám v Evropské unii a v České republice a navrhnout možná legislativní
řešení do budoucna a vhodné adiktologické intervence pro oblast nových psychoaktivních
látek.
Metody: K vytvoření práce byla použita především analýza dostupných informací
o legislativních přístupech a odborných článků. Následně bylo dle získaných informací
navrženo budoucí možné legislativní řešení NPS.
Výsledky: Z analýzy dostupných informací je patrné, že v rámci Evropské unie je
vytvořený tzv. tříkrokový postup, který umožňuje poměrně rychle reagovat na výskyt NPS
v Evropě. Česká republika využívá pro regulaci NPS především Nařízení vlády 463/2013
Sb., o seznamech návykových látek, kam jsou nově zakázané látky přiřazovány.
Závěr: Mnou navrhované řešení je vytvoření další přílohy ve vládním nařízení, která
by obsahoval seznam s dočasně kontrolovanými NPS, které by zde byly po dobu, než by se
získal dostatek informací o míře jejich rizikovosti. Na základě získaných informací by se
látka z takového seznamu odstranila nebo by byla přesunuta do jiné přílohy a tím by byla
považována za omamnou a psychotropní látku. Jako adiktologické intervence uvádím
především posílení prevence, informovanosti veřejnosti a harm reduction přístupu.
Klíčová slova: nové syntetické drogy, regulace, Evropská unie, právo, legislativa,
3 krokový postup

Abstract
Backround: New psychoactive substances are substances that are not controlled by
existing legislation and are created to replace already banned addictive substances, from
which they are often derived. New substances are created by changing their chemical
structure of already banned addictive substances, then they are no longer substances on the
lists of controlled substances and thus they are not subject to legislative measures. After the
change of the structure, their exact mechanism of action and effects on the organism is not
known. This can pose a risk to users and therefore to society.
Aim: The aim of this work is to describe the current legislative approaches to new
psychoactive substances in the European Union and in the Czech Republic and to suggest
possible legislative solutions for the future and appropriate addictological interventions for
new psychoactive substances.
Methods: To create this thesis, The analysis of available information on legislative
approaches and expert articles was used to create the work. Subsequently, according to the
information obtained, the future possible legislative solution of the NSS was proposed.
Results: The analysis of the available information shows that a 3 step approach has
been created within the European Union, which enables a relatively quick response to the
occurrence of NPS in Europe. The Czech Republic primarily uses Government Regulation
463/2013 Coll., on lists of addictive substances, to which newly banned substances are
assigned, for the regulation of NPS.
Conclusion: My proposed solution is to create another annex in the goverment
regulation, which would contain a list of temporarily inspected NPS which would be there
for certain period of time, before sufficient information was obtained on the degree of their
risk. Based on the information obtained, the substances would be removed from the list of
moved to another annex and would be considere a narcotic an psychotropic substances. As
addictological interventions I mention mainly the strenghtening of prevention, public
awareness and har reduction approach.
Key words: new psychoactive substances, regulation, European Union, law, 3 step
approach
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1 Úvod
Podle historické definice je droga látka živočišného nebo rostlinného původu, která
je používána jako léčivo (Klimeš, 1985). V dnešní době je pojem droga spíše chápán jako
omamná nebo psychotropní látka, která má potenciál ke vzniku závislosti a při nadměrném
a dlouhodobém užívání škodí. Jak uživateli samotnému, tak společnosti. Pro účely této práce
používám termín droga tak, jak je chápán v dnešní době a považuji ho významově
rovnocenný s pojmem návyková látka a také s pojmem omamná a psychotropní látka.
Omamné a psychotropní látky jsou na mezinárodní úrovni kontrolován
prostřednictvím třech úmluv Organizace spojených národů. Jde se o Jednotnou úmluvu
o omamných látkách z roku 1961, Úmluvu o psychotropních látkách z roku 1971 a Úmluvu
o nedovoleném obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988. V rámci těch
to úmluv existují seznamy obsahující kontrolované látky, které jsou rozděleny do 4 kategorií
dle jejich možného terapeutického a vědeckého využití, případného rizika zneužití
a hrozícího poškození zdraví. Tyto úmluvy se staly součástí národních legislativ členských
států OSN (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislost, 2017b).
V posledních přibližně 20 letech se objevily tvz. nové syntetické drogy (NSD).
V anglicky psané literatuře nazývané také jako nové psychoaktivní látky (new psychoactive
substatnce, NPS).
Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), které
je klíčovým orgánem ve sledování NPS v Evropě, definuje nové syntetické drogy jako „nové
omamné nebo psychotropní látky, v čisté formě nebo ve formě přípravku, které nejsou
kontrolovány drogovými úmluvami OSN, a které mohou představovat ohrožení veřejného
zdraví srovnatelné s tím, jaké představují látky uvedené v těchto úmluvách“ (EMCDDA,
2020a).
Tyto látky jsou v dnešní době chápány jako látky, které jsou připravovány především
za účelem obejití legislativy a jako náhrada za již zakázané drogy. Jsou vytvářeny
odvozením od dnes již zakázaných látek, mnohdy nepatrnou změnou chemické struktury.
Tím vzniká defacto látka „nová“, na kterou se nevztahují dosavadní pravidla. Proto je
skupina nových syntetických drog tak různorodá a vytváří problémy jak na legislativní
úrovni, tak při jejich analytickém stanovení.
Nové syntetické drogy lze rozdělit do několika skupin, podle toho, od jaké látky jsou
odvozeny. V literatuře lze nejčastěji najít dělení na fenetylaminy, tryptaminy, piperaziny,
syntetické katinony a syntetické kanabinoidy. Zahrnout do této supiny lze také syntetické
opioidy a nové benzodiazepiny (King & Kicman, 2011).
V literatuře jsou dostupné informace, že tyto látky jsou vyráběny v zahraničních
chemických a farmaceutických laboratořích, především v Číně. Odtud jsou přepravovány do
Evropy, kde se dále zpracovávají a prodávají (Mravčík et al., 2019).
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Nové syntetické drogy se dříve prodávaly především ve specializovaných
kamenných obchodech. Dnes je tato možnost volného prodeje v některých zemích omezená,
ale i přesto mohou být tyto látky prodávány skrytě. S rozvojem internetu se naskytla možnost
prodávat tyto látky online a je možné je vyhledat pomocí vyhledávacích portálů, které jsou
dostupné pro všechny uživatele internetu. Existují také různá diskuzní fóra, kde si uživatelé
mohou sdělovat účinky a dávkování těchto látek (Chavant, Boucher, Le Boisselier, Deheul,
& Debruyne, 2015). Tyto látky jsou mnohdy prodávány pod nenápadnými názvy jako „bath
salt, plant fertilization“ a jsou také nazývány jako „reaserch chemicals“ nebo „legal highs“.
To může u lidí vyvolat touho vyzkoušet něco jiného a nového.
Také syntetické opioidy a nové benzodiazepiny jsou mnohdy nelegálně prodávány
jako náhrada za běžně předepisovaná opioidní analgetika a benzodiazepiny a představují
problém především problém v USA a Kanadě. Záchyt nových syntetických opiodů
a benzodiazepinů však narůstá i v Evropě (EMCDDA, 2019a).
Uživatelé těchto látek se nijak neliší od uživatelů látek již zakázaných. Jedná se
o rekreační i problémové uživatele a tyto látky jsou využívány také k sebe medikaci či
zlepšení výkonů. Přidanou hodnotou těchto látek je jejich novost a s tím spojená touha okusit
něco nového.
NPS jsou, jako jiné látky, stimulační nebo tlumivé. Významnou komplikací produkce
těchto látek je, že není dostatek ověřených informací o jejich účincích a dopadech na
organismus, a tudíž není známa ani jejich rizikovost. Proto tyto látky představují v dnešní
době problém, vzhledem k výše popsanému, čímž se činí i těžko zařaditelné na seznamy
látek v rámci mezinárodních úmluv OSN (Mravčík, Grohmannová, Štefunková, Beláčková
& Zábranský, 2016). To vedlo k vytvoření legislativních opatření na evropské i národní
úrovni.
Nové psychoaktivní látky se začaly objevovat především kolem roku 2000 a jejich
množství postupně přibývalo. Prodej a záchyt těchto látek dosáhl největší intenzity v letech
2014 a 2015, od té doby poklesl a situace se celkem ustálila (EMCDDA, 2019a). I přesto je
nadále žádoucí tyto látky sledovat a reagovat na jejich produkci.
Práci jsem si vybrala z důvodu, že mě zajímalo, jaké jsou postupy pro regulaci NPS
vzhledem k tomu, že jsou tyto látky produkovány za účelem obejití legislativy. Zajímalo mě,
jaké legislativní potupy se uplatňují k omezení jejich produkce a šíření a tím i k ochraně
veřejnosti před škodlivými účinky. Právě současnost toho tématu byla pro mě motivem
k prozkoumání tohoto tématu.
Cílem této práce je popsat aktuální legislativní přístupy k novým pychoaktivním
látkám v Evropské unii a v České republice a navrhnout možná legislativní řešení do
budoucna a vhodné adiktologické intervence pro oblast nových psychoaktivních látek.
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2 Nové psychoaktivní látky
V úvodu již zmiňuji, že NPS mohou představovat zdravotní riziko především proto,
že není známý jejich přesný mechanismus působení, účinky na organismu a jejich závislostní
potenciál. Z těchto důvodů mohou být tyto látky nebezpečné pro uživatele a následně i celou
společnost, a proto je snaha tyto látky kontrolovat. Další komplikací těchto látek je, že se
poměrně rychle obměňují, což znesnadňuje získávání informací o jejich působení a také
jejich identifikaci prostřednictvím analytických metod. Informace o účincích jsou mnohdy
zprvu získávány od uživatelů, kteří si své zkušenosti vyměňují na diskuzních fórech
(Pantano, Graziano, Pacifici, Busardò, & Pichini, 2019).
NPS lze stejně jako již zakázané látky rozdělit na stimulační, tlumivé a halucinogeny.
V závislosti na typu látky a velikosti dávky se mohou objevovat různé vedlejší účinky, mezi
které patří úzkost, nervozita a rozrušení, arytmie, hypertenze a hypertermie. Ve vážnějších
případech se mohou objevovat záchvaty, problémy s dechem a s ledvinami. Zároveň při
dlouhodobém užívání může vzniknout závislost (Tracy, Wood, & Baumeister, 2017).
V důsledku požití NPS došlo také již k opakovaným úmrtím, a to v důsledku požití
nadměrného množství NPS nebo v kombinaci s jinou látkou. To se týká nejvíce nových
syntetických opiodů, syntetických kanabinodů a syntetických katinonů, to jsou také skupiny
látek, které jsou nejčastěji užívány (Hockenhull, Murphy, & Paterson, 2016; Kraemer,
Boehmer, Madea, & Maas, 2019).
Vzhledem k novosti těchto látek probíhá mnoho výzkumů, které studují mechanismy
jejich působení, jejich farmakologické, farmakokinetické a toxikologickým vlastnosti a míru
závislostního potenciálu (Nugteren-van Lonkhuyzen, van Riel, Brunt, & Hondebrink, 2015;
Zwartsen, Hondebrink, & Westerink, 2018).
Výzkumy se také zaměřují právě na možnosti regulace NPS, vzhledem k tomu, že
každá země přistupuje k jejich regulaci odlišně, což je odrazem jejich postoje k užívání
návykových látek (Neicun et al., 2019) a dále se výzkumy zaměřují na míru jejich užívání
v populaci.
V České republice probíhal v roce 2013 a 2014 výzkum sledující užívání NPS mezi
problémovými uživateli. Autoři průzkumu (Beláčková et al., 2016) například zjistili, že
uživatelé, kteří brali NPS opakovaně byli častěji muži žijící na ulici, bez zaměstnání,
vydělávající si nelegální činností a návykové látky užívali injekčně. Motivem k užití byla
především touha zkusit něco nového, dostupnost těchto látek, doporučení nebo že žádná jiná
omamná látka nebyla právě dostupná, případně jim NPS byly nabídnuty jako jiná látka.
Legalita těchto látek jako motiv k užití byl zastoupen málo. Z výzkumu je také patrné, že
míra užívání mezi těmito uživateli se v letech 2013 a 2014 nijak nezměnila a také, že NPS
nejsou v ČR drogou první volby i přesto, že mezi problémovými uživateli jde zřídka
o jednorázovou záležitost. V článku uvádějí, že uživatelé mnohdy nevědí, jaké aktivní látky
NPS obsahují, to může působit potíže při dávkování nebo při užití současně s jinou látkou.
Proto by bylo vhodné zavést testování složení drog nejen mezi problémovými uživateli
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a také poskytovat více harm reduction přístupu a lepší výměnu informací o těchto látkách
mezi uživateli a pracovníky v adiktologických službách
NPS se na českém trhu začaly objevovat především od roku 2010. Prevalence užívání
NPS v posledních 12 měsících v ČR pro věkovou skupinu 15–64 let se od roku 2011 do roku
2018 nijak výrazně nemění, pohybuje se v rozmezí od 0,2 % (rok 2017) do 1,3 % (rok 2015).
Celoživotní prevalenci se pohybují se v rozmezí od 0,6 % (rok 2012, 2013) do 1,7 % (rok
2017). Z uvedeného je patrné, že užívání NPS není v ČR nijak výrazné a ani se nemění v čase
(Mravčík et al., 2012; Mravčík et al., 2013; Mravčík et al., 2014; Mravčík et al., 2015;
Mravčík et al., 2016b; Mravčík et al., 2017; Mravčík et al., 2018; Mravčík et al. 2019).
Od roku 2010 zemřelo v ČR ve spojitosti s NPS 5 lidí, z toho 4 v souvislosti se
syntetickými opiody a 1 člověk zemřel při nadměrném požití alkoholu v kombinaci se
syntetickými kanabinoidy.
V evropské zprávě o drogách za rok 2018 se o prevalenci užívání NPS odkazují na
rok 2016, ve kterém se užití NPS v posledních 12 měsících pohybovalo v rozmezí od 0,1 %
do 3,2 %. Tato data se týkají skupiny tzv. mladých dospělých (15–34 let). V ČR je v roce
2016 prevalence užívání v posledních 12 měsících pro tuto skupinu 0,3 %. V evropské
zprávě za rok 2017 je prevalence užití NPS v posledních 12 měsících pro skupinu mladých
dospělých v rozmezí od 0,2 % do 1,7 %, v ČR je prevalence za rok 2017 pro tuto skupinu
0,0 %. Z toho lze vyvodit, že užívání NPS není v ČR nijak veliké (EMCDDA, 2019a;
EMCDDA, 2018C; Mravčík et al., 2017; Mravčík et al., 2018)
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3 Právní úprava drog a nových syntetických drog
v České republice
Legislativa upravující oblast návykových látek je součástí právního řádu České
republiky, jehož tvoří právní normy, které jsou platné a účinné na území České republiky.
Vzhledem k tomu, že je Česká republika členem Evropské Unie, platí pro ni také legislativa
vytvořená touto organizací (Janků et al., 2016). Nicméně legislativa vytvořená patřičnými
subjekty Evropské Unie v souvislosti s NPS je popsána v následující kapitole.
Zvláštní postavení v právním řádu České republiky má evropské právo, jehož normy
musí být v souladu s legislativou členského státu. V případě, že se vnitrostátní norma
nachází v rozporu s evropskou normou, platí pravidlo přednosti, tedy že má přednost norma
evropská (Janků et al., 2016).
Problematika návykových látek, tedy i nových syntetických drog je velmi široké
a obsáhlé téma, a tudíž je upraveno ve velkém množství právních předpisů.
Mezi hlavní předpisy upravující návykové látky patří zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a změně některých dalších zákonů (dále jen „ZoNL“), zákon
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon
č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o léčivech“). Mezi další předpisy,
obecnější, které spadají do výše uvedené oblasti patří například zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník spolu s zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád. Trestní zákoník spolu s trestním řádem
jsou nezbytnými předpisy zajišťující odhalování a stíhání drogové kriminality, a to ve
spolupráci s příslušnými státními orgány. Mezi další obecný právní předpis lze uvést zákon
č. 273/2008 Sb., o Polici České republiky (Národní monitorovací středisko, 2017c).
Mezi předpisy, které patří pod zákony a jež upravují návykové látky patří hlavně
Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, či například Nařízení vlády
č. 455/2009 Sb., 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.
Tyto právní normy slouží ke snižování nabídky drog, čehož se dosahuje zejména
postihem a zamezováním organizovaného zločinu a pouliční kriminality. Potírají také
trestnou činnost s neoprávněnou výrobou, distribucí drog. Tímto se snaží omezovat
dostupnost nelegálních i legálních drog. Zároveň slouží k ochraně zdraví a bezpečnosti
jednotlivce i celé společnosti před škodlivými účinky drog, ať už ve spojitosti s trestnou
činností spojenou s výrobou a distribucí drog, tak i v důsledku jejich užívání. Slouží také
k ochraně mravního vývoje dětí, mladistvých a celé společnosti (Zeman et al., 2015).
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3.1 Zákon o návykových látkách
Hlavním předpisem, definující pro potřeby českého práva zacházení s návykovými
látkami je již výše zmíněný zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Uvedený zákon
upravuje zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,
dále také upravuje, zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku a léčivými
přípravky. Dále také upravuje pěstování máku a koky a vývoz, dovoz a zneškodňování
makoviny. Zákon v § 44c zmocnil vládu k vydání nařízení 463/2013 Sb., o seznamech
návykových látek a pod pojmem omamné a návykové látky se tento zákon odkazuje na látky
uvedené v přílohách tohoto vládního nařízení, které je popsáno níže.
Dále určuje, že zacházením s NL se myslí výzkum, výroba, dodávání, zpracování,
skladování, odběr a používání návykových látek a přípravků a dále také jejich prodej
a koupě. Zákon stanovuje, že pro zacházení s NL je potřeba povolení, vyjma výjimek
uvedených v § 5. Například v případě provozu lékárny se mohou NL nabývat, pozbývat
a skladovat. Dále se mohou v lékárnách využívat k přípravě lékových forem, a to pouze pod
dohledem lékárníka. Další výjimkou, kdy není potřeba povolení k zacházení je např. při
poskytování zdravotních nebo veterinárních služeb. Dále zákon stanovuje, jak postupovat
při žádosti o výjimku k zacházení, podmínky skladování, dopravu a obchod.
Léčivé přípravky obsahující NL lze vydat osobě, která nemá povolení k zacházení
s těmito látkami pouze na recept, recept s omezením nebo žádanku. V zákoně je také
definováno zneškodňování návykových látek a přípravků je obsahující. Dále je zakázáno
zasílat NL poštou, prostřednictvím poštovních schránek a neoprávněným osobám. Zakázána
je také reklama na návykové látky. Zákon dále stanovuje způsobilost k zacházení s látkami,
zdravotní i odbornou.
Dále se zákon věnuje úpravě vývozu, dovozu a tranzitu návykových látek a přípravků
je obsahující. Stejně jako v případě zacházení s návykovými látkami i pro vývoz a dovoz
jsou v zákoně stanoveny výjimky, které jsou v § 20 a § 21. Zákon se také specificky věnuje
konopí, koce, máku setému a makovině. Dále určuje ohlašovací povinnost ve vztahu
k návykovým látkám o jejich výrobě, pěstování, spotřebě, dovozu a dalších.
V zákoně jsou také definovány přestupky, kterých se mohou fyzické či právnické
osoby dopustit v souvislosti s nakládáním s návykovými látkami. A dále jsou stanoveny
výše možných pokut, např.: v případě, že fyzická osoba neoprávněně přechová návykovou
látku v malém množství pro vlastní potřebu, může jí být uložena pokuta až ve výši 15.000
Kč.
Tento zákon je důležitým předpisem pro oblast trestního práva, protože stanovuje, co
se považuje za omamné látky, psychotropní látky, přípravky obsahující omamnou nebo
psychotropní látku, prekursory používané pro nezákonnou výrobu omamných nebo
psychotropních látek. V trestním zákoníku na tento zákon odkazuje § 289 odstavec 1. ZoNL
v § 44c) zmocňuje vládu k vydání nařízení, které obsahuje seznamy návykových látek. Lze
tedy říct, že tento zákon spolu s vládním nařízením určují, které látky spadají pod uvedené
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pojmy, a tudíž lze za jejich např.: výrobu či přechovávání postihnut trestnými činy
uvedenými v paragrafech § 283–287, trestního zákoníku.

3.2 Vládní nařízení 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
V České republice jsou zakázané návykové látky zařazeny na seznam omamných
a psychotropních látek (seznam OPL). Tento seznam byl dříve součástí ZoNL. Aby mohl
být seznam OPL rozšířen o další návykové látky, ať už na popud OSN, EU nebo orgánů ČR,
muselo dojít k novelizaci zákona. Novelizace zákona je vždy poměrně náročný a zdlouhavý
proces. Se zvyšujícím se výskytem a prodejem NPS bylo potřeba rychlejší reakce na tento
nový trend. Proto vzniklo nařízení vlády 463/2013 Sb., kam byl přesunut seznam OPL
(Ministerstvo zdravotnictví, 2013).
Rychlejší potřeba zařazování NPS na seznam OPL byla také potřeba z hlediska práce
orgánů činných v trestním řízení, vzhledem k tomu, že ty mohou vést trestní řízení pouze
v případech, kdy došlo k nezákonnému nakládání s návykovými látkami, tedy látkami, které
jsou na seznamu OPL. Dále také kvůli časovým lhůtám, určenými OSN a EU, pro zařazování
nových návykových látek na tento seznam. Právě tato legislativní změna v ČR byla reakcí
na rozšiřující se trend nových syntetických drog (Ministerstvo zdravotnictví, 2013).
Součástí nařízení 463/2013 Sb. je 8 příloh. Každá příloha obsahuje jmenovitý seznam
návykových látek, které jsou rozděleny podle určitých parametrů a také podle toho, do
jakého seznamu v rámci úmluv OSN jsou zařazeny.
Látky jsou roztříděny podle rozsahu jejich zneužívání, bezprostředního nebo
nepřímého ohrožení zdraví, zda potřebují povolení k zacházení a zda mohou být vydávány
pouze na recept nebo žádanku s modrým pruhem.
V příloze č. 1 jsou zařazeny omamné látky, které bezprostředně nebo nepřímo
ohrožují zdraví, látky, s nimiž lze zacházet pouze na základě povolení, léčivé látky, které
obsahují omamné látky s cílem vydávání těchto látek pouze v lékárně, látky, které lze získat
na žádanku s modrým pruhem. Příkladem je fentanyl, kokain, metadon.
V příloze č. 2 lze nalézt seznam omamných látek, jejichž zneužívání bezprostředně
nebo nepřímo ohrožuje zdraví a je nutné, aby tyto léčivé látky, obsahující omamné látky,
byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo na žádanku s modrým pruhem. Příkladem je
kodein.
V příloze č. 3 lze nalézt omamné látky, které bezprostředně nebo nepřímo ohrožují
zdraví a je nutné zabezpečit, aby látky a přípravky obsahující omamné látky byly užívány
pouze k omezených výzkumných, vědeckým a terapeutickým účelům, vymezeným
v povolení k zacházení. Příkladem je heroin, konopí.
V příloze č. 4 lze nalézt psychotropní látky, které bezprostředně nebo nepřímo
ohrožují zdraví a zajistit, aby tyto látky, obsahující psychotropní látky, byly užívány pouze
k omezeným výzkumným, vědeckým a omezeným terapeutickým účelům. Příkladem je
meskalin, mefedron, MDPV.
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V příloze č. 5 lze nalézt psychotropní látky, které bezprostředně nebo nepřímo
ohrožují zdraví a u kterých je nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení a je nutné
zabezpečit, aby tyto látky, obsahující psychotropní látky, byly vydávány v lékárně pouze na
recept nebo žádanku s modrým pruhem. Příkladem je amfetamin, metamfetamin,
buprenorfin.
V příloze č. 6 lze nalézt seznam psychotropních látek. Příkladem je cyklobarbital.
V příloze č. 7 lze nalézt psychotropní látky, které bezprostředně nebo nepřímo
ohrožují zdraví a u kterých je nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení a je nutné
zabezpečit, aby tyto látky, obsahující psychotropní látky, byly vydávány v lékárně pouze na
recept nebo žádanku s modrým. Příkladem je diazepam, ketamin, zolpidem.
V příloze č. 8 lze nalézt seznam přípravků. Tento seznam také obsahuje podmínky,
které určují množství účinné látky, jenž nesmí být přesáhnuto. Příkladem je kokain, opium,
kodein.
Za dobu existence, bylo toto nařízení několikrát novelizováno. V rámci novelizací se
přidávají omamné a psychotropní látky do příloh obsahující seznam, dle výše popsaných
parametrů. Od doby nabití účinnosti tohoto nařízení (leden 2014) proběhlo již 5 novelizací.
Poslední novela (nařízení 242/2018 Sb.) byla v roce 2018.
V rámci každé novelizace tohoto nařízení, byla vždy aktualizována příloha č. 4
a případně i jiné přílohy. Do přílohy č. 4 jsou zařazovány právě NPS a seznam těch to látek
je tak nejobsáhlejším v tomto nařízení. Což také svědčí o rychlosti produkce a výskytu těchto
látek.
Látky jsou na seznam přidávány po schválení vládou. V souvislosti s novými
syntetickými drogami, vytipovává a navrhuje látky, které mají být na seznam zařazeny
především pracovní skupina Systému včasného varování, která je popsána v další kapitole.
Látky jsou vytipovávány podle jejich výskytu jak v České republice, tak i v okolních zemích.
Dále se na seznam zařazují látky, které vyhodnotí jako nebezpečné OSN nebo Evropská
unie. Proces vyhodnocování nebezpečnosti látky v rámci EU je popsán v další kapitole
(Ministerstvo zdravotnictví České Republiky, 2017).

3.3 Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek
Zákon upravuje prostředky sloužící k ochraně před škodami způsobenými užíváním
návykových látek a dále působnost správních orgánů. V zákoně je stanoveno, co se míní
podpojmem návyková látka. Jedná se o alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a také
o látky s psychoaktivními účinky. V důsledku užívání těchto látek hrozí riziko vzniku
závislosti, rozvoje duševních poruch a poruch chování. Zákon je zaměřen především na
omezování užívání, prodeje a výrobu alkoholu a tabákových výrobků, byť se v § 2 zmiňuje,
že pod pojmem návyková látka se míní také omamné a psychotropní látky a látky
s psychoaktivními účinky
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3.4 Zákon o prekursorech
Tento zákon, spolu s nařízeními Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004
o prekursorech drog, (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu
s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, (ES) č. 1277/2005 kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004
o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro
sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, upravuje
povinnosti fyzických a právnických osob a dále orgánů státní správy, které provozují činnost
s látkami, které jsou uvedeny ve 3 kategoriích ve výše zmíněném nařízení o prekursorech
drog. Nařízení stanovuje postupy pro kontrolu látek, často využívaných k produkci
omamných a psychotropních látek a znemožnit jejich zneužití a dále kontrolu těchto látek
při obchodu mezi EU a třetími zeměmi. Zákon také definuje přestupky a sankce za porušení
toho předpisu.

3.5 Zákon o léčivech
Tento zákon v souladu s vydanými předpisy Evropské unie, které se vztahují
k úpravě humánních a veterinárních léčivých přípravků a dále v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie upravuje výzkum, výrobu, kontrolu a distribuci léčivých
látek a přípravků. Dále upravuje mezinárodní spolupráci v rámci zajištění ochrany veřejného
zdraví a vytváření společného trhu léčiv EU. Zákon definuje pojem léčivo jako látku nebo
kombinaci látek, které mají léčebné či preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí či
zvířat. Definuje je také jako látky, které lze podat lidem či zvířatům za účelem vhodného
ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím působení těchto látek v organismu nebo za
účelem stanovení diagnózy. V zákoně je stanoveno, co se považuje za léčivé přípravky.
Jedná se o léčiva, která lze podat lidem, označovaná tedy jako humánní léčiva. Dále se jedná
o léčiva, která lze podat zvířatům, tedy veterinární léčiva. Zákon definuje, že látkou se myslí
cokoliv bez ohledu na její původ, ten může být lidský, rostlinný, živočišný a chemický.
Především se tím ale rozumí léčivá látka, která je určena k použití pro výrobu léčiva, čímž
se následně stane účinnou složkou léčivého přípravku. V zákoně je dále stanoveno používání
léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb a veterinární péče, např.:
předepisovat nebo používat pouze registrovaná humánní léčiva, pokud není stanoveni jinak.
Dále jsou v zákoně uvedeny orgány státní správy, které slouží mimo jiné ke kontrole
a zabezpečování léčiv. Zákon dále stanovuje, kdo je způsobilý zacházet s léčivy, ve většině
případů osoby starší 18 let, které jsou způsobilé k právním úkonům. A dále jsou zde
stanoveny odborné předpoklady pro klinické hodnocení humánních a veterinárních
přípravků. Zákon stanovuje povinnosti a oprávnění provozovatele při zacházení s léčivy,
příkladem je postup při výskytu nežádoucích účinků nebo závady léčiva. Dále jsou v zákoně
uvedeny podmínky a postupy pro registraci léčiva, která je nutností při uvedení léku na trh
v České republice, pokud není stanoveno jinak. V rámci registračního řízení léčivého
přípravku je stanoveno, zda bude léčivý přípravek prodáván pouze na lékařský předpis.
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Zákon dále stanovuje označení na obalu léčivého přípravku a podmínky nutnosti příbalové
informace. V zákoně jsou také uvedeny pravidla pro klinické hodnocení humánních
a veterinárních léčivých přípravků. Dále pravidla pro výrobu, přípravu a distribuci léčivých
přípravků a s tím spojené povinnosti a také předepisování, výdej a odstraňování léčiv. Zákon
také definuje přestupky a sankce při porušení toho předpisu.
Tento zákon zde uvádím z toho důvodu, že je v něm upravena oblast zacházení
s léčivy, která obsahují omamné a psychotropní látky. Příkladem je předepisování a výroba
léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné účely nebo předepisování a výdej léčiv
obsahující omamnou nebo psychotropní látku na recept s modrým pruhem. To je obzvlášť
důležité pro substituční léčbu, vzhledem k tomu, že metadon i buprenorfin jsou uvedeny na
seznamu návykových látek.

3.6 Trestní zákoník
Trestní zákoník je důležitým zdrojem trestního práva hmotného. Je rozdělen na část
obecnou a zvláštní. V rámci trestního zákoníku jsou popsány trestné činy nebo skupiny
trestných činů. Zároveň trestně právní předpisy jsou chápány jako ultima ratio, tedy
v případě jejich použití se jedná o nejzazší možnost (Hendrych et al., 2009).
V souvislosti s návykovými látkami, pokud pomineme alkohol a tabák, jsou důležité
§ 283–286 TZ. V těchto paragrafech uvedené trestné činy se týkají nedovolené výroby
a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283), přechovávání
omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284), nedovoleného pěstování rostlin obsahujících
omamnou nebo psychotropní látku (§ 285) a výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě
omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286). Z názvů těchto trestných činů je zřejmé, že se
pojí s omamnými a psychotropními látkami, tedy látkami, které jsou uvedeny na seznamech
návykových látek ve vládním nařízení 463/2013 Sb. To v trestním zákoníku upravuje § 289,
odstavec 1, který říká, že „zákon stanoví, co se považuje za omamné látky, psychotropní
látky, přípravky obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekurzory používané pro
nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních látek“. Dle komentáře k tomuto
paragrafu se daným zákonem míní ZoNL, která je podrobněji popsán výše (Šámal et al.,
2012). Z výše popsaného tedy vyplývá, že trestné činy uvedené v § 283–286 TZ se týkají
pouze látek, které jsou uvedeny na seznamu návykových látek. Pro oblast návykových látek
je v trestním zákoníku důležitý také trestný čin v § 287 TZ zvaný šíření toxikomanie.
Z prvního odstavce tohoto ustanovení „kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky
než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívá takové látky jinak podněcuje nebo
šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti“ vyplývá, že se
v takovém případě jedná o návykovou látku dle § 130 TZ. Návyková látka je definována
v trestním zákoníku v § 130 jako alkohol, omamná látka, psychotropní látka a jiná látku,
které jsou schopné nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo
rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. Je důležité uvést, že dle komentáře k § 130
jsou omamné a psychotropní látky takové látky u kterých je nebezpečí chorobného návyku
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a ovlivňují psychiku člověka, tyto látky jsou uvedeny ve vládním nařízení o seznamech
návykových látek (Šámal et al., 2012). Pod pojmem jiná látka se myslí látky, které jsou
způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka a jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti
nebo sociální chování. A právě v návaznosti na § 130 lze trestný čin šíření toxikomanie
použít na NPS, pokud je dotyčná osoba nebude mít pouze pro vlastí potřebu.
Drogové trestné činy jsou upraveny v hlavě VII. zvláštní části trestního zákoníku
zvané trestné činy obecně nebezpečné. Jedná se o trestné činy ohrožující život, zdraví více
lidí (nejméně 7) či cizí majetek ve velkém rozsahu. Pro tyto trestné činy je charakteristický
velký rozsah nebezpečí. K jejich dokonání postačí pouhé ohrožení chráněného zájmu (Šámal
et al., 2012).
V důsledku užití drogy mohou být páchány trestné činy i přestupky. Od 1.7.2017 jsou
přestupky týkající se nakládání s návykovými látkami uvedeny následujících zákonechzákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu. Důležité je uvést, že trestné činy
navazují svou závažností na přestupky, laicky řečeno, pokud bude spáchaný skutek
závažnější než přestupek, jedná se o trestný čin (Národní monitorovací středisko pro drogy
a závislost, 2017a).
Právní rozlišení, zda se jedná o přestupek či trestný čin provede nejdříve Policie ČR.
V případě, že jde o držení látky pro vlastní potřebu, řídí se stanoviskem Nejvyššího soudu
České republiky (dále jen „Stanovisko“). V příloze Stanoviska jsou stanoveny orientační
hodnoty „množství většího než malého“ pro omamné a psychotropní látky (Knötig, 2014).
Na základě rozhodnutí Policie ČR se přestupek předá k vyřízení k obecnímu či městskému
úřadu. Pokud by se jednalo o trestný čin, orgány činné v trestním řízení zahájí trestní stíhání.
Za přestupek je považováno neoprávněné přechovávání omamné či psychotropní látky
v malém množství pro vlastní potřebu, jak je definováno v § 39 ZoNL.
Již výše v této kapitole se zmiňuji o § 283-286 TZ, které popisují trestné činy
vztahující se k nedovolené výrobě a nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Za
omamné a psychotropní látky se považují látky, které jsou uvedeny ve vládním nařízení
463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. Vzhledem k tomu, že NPS nejsou na těchto
seznamech, nelze nakládání s nimi stíhat jako trestné činy uvedené v těchto paragrafech.
Ovšem prodej a šíření NPS, jak se již výše zmiňuji, lze postihnout trestným činem
šíření toxikomanie (dle § 287 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Dle komentáře
k tomuto trestnému činu je objektem zájem na ochraně společnosti a lidí proti případnému
ohrožení v důsledku zneužívání návykových látek. Je důležité zmínit, že uvedený trestný čin
je dokonán již samotným sváděním, podporováním, podněcováním nebo šířením. Není
vyžadováno, aby osoba, které je tento projev určen, byla přímo následkem zasažena.
Definice návykové látky je zmíněna výše u trestního zákoníku. Pro NPS lze použít
především část § 287 trestního zákoníku o šíření zneužívání návykové látky. Pod tímto
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pojmem se myslí jakékoliv jednání směřující k šíření zneužívání návykových látek (Šámal
et al., 2012). Právě za tento trestný čin byl stíhán polský občan, který provozoval síť tzv.
Amsterdam shopů v České republice již v roce 2011, kde se dříve NPS prodávaly. Látky zde
byly prodávány pod záminkou, že jde o sběratelské předměty. Jejich prodej hájil tím, že se
jedná o látky, které v té době ještě nebyly na seznamu OPL. Během vyšetřování Policie
zjistila, že jejich účinky jsou velmi podobné již zakázaným drogám, dokonce i kupující
a konzumenti uvedli v internetové diskuzi, že se rozhodně nejedná o sběratelské předměty
(Olomoucký deník, 2011). Polský občan byl nakonec odsouzen ke 2 letům nepodmíněného
trestu odnětí svobody, a to také z důvodu, že takovýto prodej uskutečňoval již předtím
v Polsku. V důsledku tehdejší amnestie se však tomuto odsouzení vyhnul (Aktuálně.cz,
2012, Aktuálně.cz, 2013). Podobný případ se objevil i v roce 2013, kdy opět polský občan
prodával v České republice prostřednictvím internetu NPS. I on se odkazoval na to, že látky
nejsou uvedeny na seznamu OPL. Tento polský občan byl taktéž stíhán za trestný čin šíření
toxikomanie (Aktuálně.cz, 2013a).
I přesto, že jsou NPS vyráběny především za účelem obejití legislativy, je zřejmé, že
i tak je jejich prodej v České republice postihnutelný. Polskému občanovi z roku 2011
hrozilo za tento trestný čin odnětí svobody až 5 let vzhledem k tomu, že k šíření využíval
reklamu v místních rádiích. Právě tato skutečnost je uvedena v § 287 odst. 2 písm. c)
trestního zákoníku.
Pokud by prodávané látky byli již na seznamu OPL jednalo by se o trestný čin
uvedený v § 283 trestního zákoníku, zvaný nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a jedy, kde by pachateli taktéž hrozilo odnětí svobody až na 5 let.
Samozřejmě by také záleželo na dalších okolnostech, jako např.: zda bylo někomu
v důsledku podeje a užití látky těžce ublíženo na zdraví nebo zda bylo úmyslem prodeje
získat značný prospěch. Od toho by se dále odvíjela výše sazby trestného činu. Je tedy jasné,
že uvedené trestné činy jsou páchány převážně z důvodu finančního prospěchu, které nabízí
pachateli. Jsem přesvědčena, že finanční obnos získaný pácháním uvedené drogové trestné
činnosti je více než lákavý.

3.7 Protidrogová politika
Protidrogová politika ČR představuje soubor opatření a strategií, jak reagovat
a upravovat aktuální problémy související s drogami a závislostmi na návykových látkách.
Cílem protidrogové politiky je chránit jak osobu samotnou, tak společnost před sociálními
a zdravotními riziky v důsledku užívání drog. V České republice je protidrogová politika
uskutečňována jak na místní, krajské tak národní úrovni. V rámci protidrogové politiky jsou
vytvářeny strategie na určité období, které se zaměřují na různé cíle, jež odrážejí dosavadní
stav vědeckého poznání ohledně užívání návykových látek. Všeobecně je drogová politika
založena na 4 pilířích, které se týkají prevence, minimalizace rizik a škod, léčby
a resocializace a regulace trhu spolu se snižováním nabídky (Mravčík et al, 2019; Vláda
České republiky, 2020).
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Odpovědnost za naplnění stanovených cílů nese vláda a koordinaci protidrogové
politiky upravuje zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek. Poradním orgánem Vlády je Rada vlády pro koordinaci protidrogové
politiky (RVKPP). Rada koordinuje vzájemnou komunikaci s ministerstvy a dalšími orgány
veřejné správy, podílí se na realizaci politik a také předkládá vládě návrhy opatření v oblasti
závislosti drog. Dále Rada zajišťuje finanční prostředky na realizaci své politiky a snižování
rizik závislostního chování, léčby a socializace osob. Rada společně s Vládou vyhodnocují
úspěšnost a prospěšnost přijatých opatření a společně se snaží vybudovat kvalitní a účinnou
protidrogovou politiku. Mezi další orgány, jež se zaobírají problematikou drog, jsou Odbor
OSN při Ministerstvu zahraničních věcí, Národní protidrogová centrála či Inspektorát
omamných a psychotropních látek (Mravčík et al, 2019; Vláda České republiky, 2020).
V roce 2019 vláda schválila novou strategii na období 2019-2027, Národní strategie
prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním. Hlavním cílem je snižování
zdravotních, sociálních, ekonomických a nehmotných škody v souvislosti s užíváním
návykových látek. Cíle nové Národní strategie 2019-2027 jsou především posílení prevence
a zvýšení informovanosti o návykových látkách a rizicích spojených s jejich užíváním,
zajištění kvalitní a dostupné sítě adiktologických služeb, efektivní regulace trhů
s návykovými látkami a závislostními produkty a dále se strategie věnuje problematice
léčivých přípravků s obsahem psychoaktivních látek a nadužívání internetu a technologií
(Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2019).
Nová strategie se nezmiňuje přímo o NPS, ale i tak její cíle pokrývají tuto
problematiku, dle mého názoru především v rámci efektivní regulace trhů s návykovými
látkami, kde jedním z bodů je sledování využití internetu pro nabídku kontrolovaných látek
a také NPS. Dalším bodem, kam mohou spadat NPS je důsledné vymáhání práva za účelem
snížení dostupnosti drog. Dalším cílem strategie, kam mohou spadat NPS, je posílení
prevence a zvýšení informovanosti.
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4 Regulace nakládání s drogami v Evropské unii
Evropská unie vznikla v roce 1993, podepsáním tzv. Maastrichtské smlouvy. Cílem
vzniku bylo především sjednocení a uklidnění situace v Evropě po 2. světové válce
a usnadnění mezinárodní spolupráce. Snahy o toto sjednocení se vyskytovaly již od 50. let
20. století. Česká republika se stala členem EU v roce 2004 (Svoboda, 2019).
Právo Evropské unie lze dělit na právo primární a sekundární.
Primární právo je tvořeno především smlouvami, které řídí veškeré fungování EU.
Smlouvy jsou mnohostranné a mezinárodní, strany těchto smluv tvoří členské státy. Jedná
se o právní akt, který je pro členské státy závazný, určující cíle EU a pravidla, kterými se
řídí činnost orgánů Unie. Příkladem hlavních smluv je Lisabonská nebo Maastrichtská
smlouva (o Evropské unii) (Svoboda, 2019; europa.eu, 2019).
Sekundární právo je tvořeno právními akty, které jsou přijímány na základě
primárního práva. Tyto akty lze dělit podle různých úhlů pohledu. Pro tuto práci je vhodné
vědět, že dle formy aktu se dělí na nařízení, směrnice a rozhodnutí (Svoboda, 2019;
europa.eu, 2019).
Nařízení je právně závazné a platí v celém svém rozsahu v celé EU. Uplatňuje se
automaticky ve všech členských státech Unie, okamžitě po jeho vstupu v platnost a nabytí
účinnosti, bez nutnosti zavedení do vnitrostátního práva. Nařízení slouží ke sjednocení.
Příkladem je nařízení Brusel I., které stanovuje rozhodné právo případě sporu mezi
členskými státy, a tedy i rozhodný soud (Svoboda, 2019; europa.eu, 2019).
Směrnice je právní akt určující cíl, kterého se má dosáhnout a slouží ke sblížení úprav
členských států. Je tedy na vnitrostátních orgánech, jakou formou a postupem daného cíle
dosáhnou. Povětšinou bývá určena všem členským státům, ovšem někdy může být určena
jen některým. O přijatých opatřeních, vedoucích k danému cíli, musí být informována
Evropská komise. Začlenění směrnice se musí uskutečnit ve stanovené lhůtě, obvykle do
2 let. Příkladem je Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/369 ze dne
13. prosince 2018, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV,
pokud jde o zahrnutí NPS do definice drogy (Svoboda, 2019; europa.eu, 2019).
Rozhodnutí je taktéž závazné v celém svém rozsahu. Stejně tak může být určeno jak
všem členským státům, tak pouze některým (Svoboda, 2019; europa.eu, 2019).
Tyto to právní akty jsou navrhovány Evropskou komisí, která je předkládá
Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie ke schválení. Evropský parlament, Rady
a mohou Komisi vyzvat k vytvoření právního aktu (Svoboda, 2019).
-

Mezi evropské právní akty upravující drogy patří:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004, o prekursorech drog
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví
pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími
zeměmi
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-

Nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu
s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi
Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, kterým se stanoví minimální ustanovení
týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného
obchodu s dogami (Národní monitorovací středisko, 2017b).

4.1 Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost
Jedním z orgánů Evropské unie zaměřující se na drogovou problematiku je Evropské
monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Středisko sídlí
v Lisabonu a jeho úlohou je poskytovat orgánům EU a členským státům důvěryhodné
a použitelné informace o drogách a vývoji drogové závislosti na území EU. Dále se snaží
zmapovat důsledky drogové závislosti a včas na ně reagovat vhodnou legislativou. Svoji
působnost EMCDDA provádí tak, že poskytuje každému členskému státu vodítko (tzv.
manuál) jak úspěšně bojovat s drogovou problematikou, a tudíž vyhrát tento neustále se
rozšiřující boj proti drogám (EMCDDA, 2020e).
Náplň činnosti EMCDDA je rozdělena do dále popsaných oblastí. Hlavní činností je
monitorování drogové problematiky na území Evropy. Dále se snaží EMCDDA zmapovat
a získat různé způsoby řešení drogové problematiky a ty vyhodnocovat mimo jiné ve
výročních zprávách dostupných na jejich webových stránkách. Mezi další činnosti
EMCDDA patří analýza osvědčených postupů proti drogové kriminalitě používaných ve
všech členských státech EU s cílem vzájemně informovat a motivovat ke sdílení. V rámci
této činnosti EMCDDA posuzuje rizika NPS, na které se snaží reagovat ve svých
stanoviskách a doporučeních. V souvislosti s NPS EMCDDA provozuje systém včasného
varování, který je podrobněji popsán v další kapitole. Výsledkem činnosti EMCDDA jsou
nástroje a vytvořené prostředky, které usnadňují členským státům EU sledovat, hodnotit
a posuzovat účinnost vlastních opatření. Dále EMCDDA pomáhá Komisi EU monitorovat
a hodnotit drogovou politiku EU (EMCDDA, 2020e).
Hlavním rozhodovacím orgánem EMCDDA je správní rada, jejíž hlavním
programem je schvalovat pracovní program a rozpočet centra. K poradenství v oblasti
posuzování rizik u nových drog je zřízen vědecký výbor EMCDDA, který úzce spolupracuje
jak se správní radou, tak se samotným střediskem. K získání důležitých údajů týkajících se
drog používá EMCDDA síť Reitox, která získává potřebné informace z monitorovacích
středisek každého členského státu EU, Norska, Turecka a z Komise EU. Při své činnosti
EMCDDA spolupracuje mimo jiné s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí
(ECDC) či s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). V rámci své činnosti
EMCDDA poskytuje služby, iniciativní projekty členským státům a také mnoho událostí
jako jsou konference, výstavy, tematicky zaměřená setkání nebo mezinárodní dny
(EMCDDA, 2020e).
Velmi důležitou činností EMCDDA je uveřejňování odborných publikací, týkající se
drogové problematiky jako je každoroční zpráva o evropském drogovém trhu, Evropská
zpráva o drogách, zpráva o infekčních nemocích ve spojitosti s užíván drog a mnoho dalších.
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Některé publikace jsou také překládány do jazyka každého členského státu, čímž se stávají
dostupnější pro širší veřejnost (EMCDDA, 2020f).
K monitorování a analyzování drogové situace v EU využívá EMCDDA mimo jiné
5 klíčových epidemiologických indikátorů. Jedná se o prevalenci a způsob užívání drog,
problémové užívání, požadavky na léčbu, úmrtí a mortalita a infekční nemoci v souvislosti
s drogami. Jedním z prostředků k získávání dat jsou dotazníková šetření, např.: European
Web Survey on Drugs jehož pilotní verze se účastnila i Česká republika nebo Evropská
školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Tato studie se zaměřuje na věkovou
skupinu 15–16 let a je prováděna ve 4letých intervalech (EMCDDA, 2020e).

4.2 Reitox
Jedná se o Evropskou informační síť ve věcech drog a drogové závislosti, která byla
vytvořena ve stejnou dobu jako EMCDDA. Členy této sítě jsou národní instituce, speciálně
zřízené k monitorování drog a drogové závislosti v určitém státě. Jejich úkolem je sledovat
a shromažďovat data o drogové situaci, např.: užívání drog v populaci, drogová kriminalita,
zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog a další. Dále tato data analyzovat
a vyhodnocovat a následně je poskytovat EMCDDA a stejně tak zveřejňovat v rámci státu
(EMCDDA, 2020b).
V České republice je proto za tímto účelem zřízeno Národní monitorovací středisko
pro drogy a závislost (NMS).
Toto středisko musí mít zřízený každý členský stát EU, proto je tato síť složena
z 27 členských států, Turecka, Norska a Evropské komise. Reitox tak svým propojením
středisek umožňuje EMCDDA výměnu dat a metodologických informací o drogách
a drogové závislosti v Evropě. Zároveň tak přispívá ke shromažďování a uveřejňování
ucelených informací o drogách z Evropy. Data získaná skrze tuto síť napomáhají také ke
sledování a hodnocení účinnosti různých evropských akčních plánů a drogových strategií.
Dále tato data napomáhají k určování směru drogové politiky a k vytváření doporučení pro
členské státy, např.: jak vhodně směrovat léčbu, prevenci a harm reduction přístup. Zároveň
jsou prostřednictvím středisek sdíleny informace o nových trendech v užívání látek nebo
nových kombinacích látek, která mohou představovat zdravotní rizika. Střediska dále
zajišťují překlady některých publikací EMCDDA do národního jazyka každého členského
státu. Navíc nejsou pouze prostředníky ke komunikaci s EMCDDA, mnohdy vytvářejí různé
projekty v rámci svého státu pro lepší orientaci v drogové problematice a službách s ní
spojených (EMCDDA, 2020b).
Získávání informací prostřednictvím sítě Reitox také napomáhá, spolu s informacemi
ze systému včasného varování, ke sledování nově zachycených látek a také k tvorbě a přijetí
opatření vedoucích ke kontrole nových syntetických drog v rámci Evropské unie
(EMCDDA, 2020b).
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4.3 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislost
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislost bylo vytvořeno jako jeden
z požadavků pro vstupu České republiky do EU. Je součástí sekretariátu Rady vlády pro
koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), která spadá do Odboru protidrogové politiky
Úřadu vlády České republiky. Úkolem střediska je poskytovat ověřené a spolehlivé
informace o závislostech v ČR. Tyto informace získává prostřednictvím tzv. drogového
informačního systému, který koordinuje. Jak již bylo naznačeno, mezi činnosti NMS patří
sběr, analýza a poskytování dat o drogách a závislostech v ČR. Poskytuje informace o situaci
v oblasti závislostí prostřednictvím výročních zpráv a dalších publikací. Dále se podílí na
výzkumech a iniciuje výzkumnou činnost v oblastech, kde působí. Spravuje také mnoho
národních stránek v souvislosti s užíváním návykových látek. V neposlední řadě koordinuje
celostátní a mezioborový informační systém – systém včasného varování, v souvislosti
s NPS. V rámci své působnosti NMS zřizuje a koordinuje několik pracovník skupin. Jednou
z nich je také skupina Systému včasného varování. Tato skupina je složena z odborníků
z různých oborů, které se dotýkají drogové problematiky. Úkolem této skupiny je
shromažďovat a vyhodnocovat data o výrobě, distribuci a užívání NPS v České republice
a tyto data co nejrychleji poskytovat EMCDDA. Skupina dále posuzuje nové látky, které
mají být zařazeny na seznam OPL. Podněty na zařazení látek na seznam dostává pracovní
skupina i od jiných státních orgánů, institucí a organizací, např.: Státní ústav pro kontrolu
léčiv nebo Národní protidrogová centrála. (Národní monitorovací středisko pro drogy
a závislost, 2015a; Národní monitorovací středisko pro drogy a závislost, 2015b).
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5 Právní úprava nových syntetických drog v Evropské
unii
Vzniku legislativě vztahující se k NPS předcházelo objevení MDMA a jiných
syntetických drog v Evropě v 80. a 90. letech, které byly užívány ve spojitosti
s elektronickou taneční scénou. Tyto látky byly nazývány „designer drugs“, protože byly
vytvořeny za účelem obejití legislativy. Mnoho z nich bylo však popsáno již dříve v odborné
literatuře. Objevení se těchto látek vedlo k úvahám nad možnými zdravotními riziky
a dopady na společnost a také k úvahám nad legislativními problémy při mezinárodní
spolupráci, vzhledem k tomu, že v některých zemích tyto látky byly již kontrolovány
a v některých ne. To vedlo k vytvoření systému pro sdílení informací a posílení státních
bezpečnostních složek a soudní spolupráce (King & Kicman, 2011).
Evropská rada vytvořila v roce 1997 tzv. Společný postup proti novým syntetickým
drogám (č. 97/396/JHA). Předmětem zájmu toho opatření byly syntetické drogy, které
nepodléhají kontrole podle mezinárodních úmluv OSN. V rámci toho postupu vznikl i tzv.
tříkrokový postup (three step approach), který sestává ze systému včasného varování (Early
warning systém, EWS), hodnocení rizik a kontrolních opatření. V roce 2005 byl Společný
postup proti novým syntetickým drogám nahrazen rozhodnutím Rady o výměně informací,
hodnocení rizik a kontrole psychoaktivních látek (2005/387/JVV). Předmětem tohoto
rozhodnutí byly kromě nový syntetický látek nezahrnutých v mezinárodních úmluvách také
obecně nové omamné a psychotropní látky včetně veterinárních nebo humánních léčivých
přípravků, které nejsou kontrolované mezinárodními úmluvami (Mravčík et al., 2016a).
Rozhodnutí rady z roku 2005 přineslo mechanismus rychlé výměny informací
ohledně NPS a také bralo v úvahu informace o podezřeních na nežádoucí účinky, které jsou
hlášeny do tzv. farmakovigilačního systému v rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky
(EMA). Tento systém slouží ke shromažďování informací ohledně léčivých přípravků.
Rozhodnutí dále přineslo pojem nové psychoaktivní látky, kterou definuje jako látku v čisté
formě nebo ve formě přípravku, která není uvedena na seznamu jednotných úmluv OSN
a může tak představovat obdobnou hrozbu, jako látky na těchto seznamech uvedené. Dále
stanovuje posouzení rizik spojených s NPS, aby bylo možné opatření každého členského
státu vztahující se na omamné a psychotropní látky použít také na NPS. Rozhodnutí
ponechává tříkrokový postup, který umožňuje EU poměrně rychle zachytit, vyhodnotit
a reagovat na případné ohrožení veřejného a sociálního zdraví v důsledku působení nových
psychoaktivních látek (EMCDDA, 2019b; European Medicine Agency, 2020).
V listopadu 2018 vešla v účinnost nová legislativa, která sestává z nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2101 ze dne 15. listopadu 2017, kterým se mění
nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací o NPS, systému včasného
varování před nimi a postup hodnocení jejich rizik a ze Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady
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2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy NPS a zrušuje rozhodnutí Rady
2005/387/SVV. Je to již třetí právní rámec za posledních 20 let ve spojitosti s NPS, který je
založen na zkušenostech získaných v průběhu této doby. Cílem této nové legislativy je
posílení odpovědi v rámci EU na NPS, které mohou představovat ohrožení veřejného zdraví.
Tyto dva výše uvedené právní akty nahrazují dosavadní postup, který stanovovalo
rozhodnutí Rady 2005/387/JHA ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení
rizika a kontrole NPS (EMCDDA, 2019b, EMCDDA, 2019c).

5.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006
V rámci tohoto nařízení jsou popisovány funkce, organizace a úkoly EMCDDA mezi
které patří např.: sběr a analýza informací o drogách, drogové závislosti a důsledcích užívání
těchto látek na celoevropské úrovni a tyto informace dále poskytovat především členským
státům pro přehled o situaci. V nařízení je také zmíněna evropská informační síť Reitox,
která slouží jako zdroj informací z každého členského státu a úzce spolupracuje
s EMCDDA. Toto nařízení zde zmiňuji především, protože se na něj odkazuje nařízení (EU)
č. 2017/2101, kterým se se mění právě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy
a drogovou závislost. Bližší informace o funkci EMCDDA a síti Reitox jsou popsány
v předešlé kapitole.

5.2 Nařízení (EU) č. 2017/2101
Toto nařízení upravuje nařízení č. 1920/2006 především vložením ustanovení, která
doplňují povinností a úkoly EMCDDA, jež musí plnit v rámci své činnosti. Jak již název
nařízení napovídá, změny se týkají především výměny informací o NPS, systému včasného
varování a hodnocení rizik těchto látek. Jedním z úkolů, který musí EMCDDA plnit je
shromažďování a analýza dostupných informací od národních monitorovacích středisek,
vypracovávat úvodní nebo kombinovanou zprávu a také organizovat postup hodnocení rizik.
Dále je úkolem centra sledovat spolu s Europolem a národními monitorovacími středisky
všechny NPS, které byly ohlášeny členskými státy. Nařízení dále doplňuje informace
týkající se národních monitorovacích středisek ohledně jejich povinnosti co nejdříve hlásit
EMCDDA dostupné informace o NPS. EMCDDA následně tyto informace analyzuje a spolu
s Europolem je poskytuje všem členským státům a Komisi. Úkolem EMCDDA je také
vypracování úvodní zprávy. Centrum je dále zodpovědné za proces hodnocení rizik, o které
může požádat Komise. V nařízení je dále uvedeno, za jakých podmínek se neprovádí
hodnocení rizik.
Důvodem pro vytvoření tohoto nařízení byly především zdravotní hrozby, které NPS
představují. Jedná se o velmi rozmanitou a poměrně rychle se rozrůstající skupinu látek.
Proto byla potřeba zlepšení sledování těchto látek, což toto nařízení přináší.
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5.3 Rámcové rozhodnutí rady 2004/757/SVV
V Rámcovém rozhodnutí rady 2004/757/SVV, kterým se stanoví minimální
ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti
nedovoleného obchodu s drogami je pojem droga chápán jako látka, která je uvedena
v úmluvách OSN z let 1961 a 1971 a dále tam jsou zahrnuty látky, které podléhají kontrole
na základě společné akce č. 97/396/SVV o výměně informací, hodnocení rizik a kontrole
syntetických drog. Toto rámcové rozhodnutí by se mělo také vztahovat na látky, které
poléhají kontrole podle rozhodnutí Rady 2005/387/SVV.

5.4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103
Pro účely této práce je důležité, že směrnice 2017/2103 rozšiřuje pojem droga, který
je chápán jako látka uvedená v úmluvách OSN z let 1961 a 1971 nebo je to také jakákoliv
látka z přílohy této směrnice. Dále zahrnuje do definice drogy, že pod pojmem nová
syntetická droga se rozumí látka v čisté formě nebo ve formě přípravku, která není uvedená
v úmluvách OSN z let 1961 a 1971, ale může představovat zdravotní nebo společenská
rizika, která jsou obdobná těm, které způsobují látky uvedené v těchto úmluvách. Směrnice
dále stanovuje, že za uvedených podmínek může Komise přijímat akty v přenesené
pravomoci. K vytvoření této směrnice vedlo především to, aby se na nové psychoaktivní
látky zahrnuté do definice drogy vztahovaly trestněprávní předpisy Unie o nedovoleném
obchodu s drogami. Příloha v této směrnici obsahuje seznam psychoaktivních látek, které
podléhají kontrole podle společné akce 97/396/SVV a rozhodnutí 2005/387/SVV. Tato
směrnice dále ruší Rozhodnutí rady 2005/387/JVV a spolu s nařízením 2017/2101 jej
nahrazuje.
Nová legislativa sestávající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/2101 a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 nadále ponechává
tříkrokový postup. Zároveň posiluje současné postupy tím, že zefektivňuje a urychluje sběr
dat a vyhodnocovací procesy. Nová ustanovení v nařízení umožňují, aby potenciální rizika
několika NPS s podobnou chemickou strukturou byla posouzena společně v kombinované
zprávě o hodnocení rizik. Legislativa také přináší kratší lhůty pro zpracování informací
v tříkrokovém postupu (EMCDDA, 2018).
EMCDDA je odpovědné za první 2 kroky v tomto postupu – systém včasného
varování a hodnocení rizik. Zároveň zahajuje vědecké zkoumání jakékoliv nové látky, která
vyvolává obavy na evropské úrovni. Evropská komise je odpovědná za navrhování
kontrolních opatření (EMCDDA, 2019c).

5.5 Tříkrokový postup
Tento postup byl vytvořen speciálně za účelem sledování nových psychoaktivních
látek. Sestává ze systému včasného varování, hodnocení rizik a kontrolních opatření.

28

5.5.1 1. krok - systém včasného varování
Systém včasného varování je multidisciplinární síť tvořená především EMCDDA
ve spolupráci s Europolem a 30 národními systémy včasného varování (27 členských států,
Norsko a Turecko). Další organizace, které významně přispívají informacemi z Evropské
Unie jsou Evropská agentura pro léčivé přípravky a Evropská komise. Informace v systému
včasného varování jsou využívány i z dalších organizací Evropské unie (EMCDDA, 2018).
Za koordinací tohoto systému stojí především EMCDDA ve spolupráci s Europolem
(Mravčík et al., 2016a). Tyto organizace jsou zodpovědné za shromažďování, třídění,
analýzu, hodnocení a předávání informací, které jim jsou poskytnuty složkami z výše
uvedené sítě. Účelem systému je výměna informací o NPS a skrze sledování, odhalování
a hodnocení je možná odpověď na případné ohrožení sociálního a veřejného zdraví ve
spojitosti s těmito látkami. Tyto hrozby se netýkají pouze látek samotných, ale zahrnují také
rizika spojená s jejich užitím. Příkladem jsou škodlivé příměsi, ředící látky, kontaminující
látky nebo také sexuálně přenosné choroby. Systém může zároveň sloužit jako zdroj
informací ohledně nových trendů v užívání již známých psychoaktivních látek. Dále může
poskytovat informace o nových kombinacích drog, které mohou představovat ohrožení
veřejného zdraví (EMCDDA, 2019c).
V rámci každého členského státu existuje národní systém včasného varování. Jeho
úkolem je hlášení jakéhokoliv záchytu neznámé látky, která by dle definice (viz úvod) mohla
být NPS. I přesto, že organizace a fungování každého národního systému včasného varování
je v moci daného státu, EMCDDA doporučuje, aby tento systém byl v úzké spolupráci
a národním monitorovací střediskem. Dále doporučuje, aby spolupracoval s forenzními
a toxikologickými laboratořemi, které sehrávají klíčovou roli ve výměně informací
o chemické struktuře a vlastnostech zachycené látky. Dále doporučuje spolupráci s vládními
odděleními věnující se drogové politice a se sociálními a zdravotnickými organizacemi,
které se věnují uživatelům návykových látek. Tyto instituce jsou dalším zdrojem informací
ohledně NPS (EMCDDA, 2019c; EMCDDA, 2020c).
Většina nových látek je napoprvé identifikována chemickou analýzou po zadržení
patřičnými orgány např.: policie ČR, celní správa ČR.
V případě podezření, že daná látka je NPS, národní systém včasného varování je
povinen to nahlásit EMCDDA. Součástí hlášení by měly být informace o záchytu a proběhlé
chemické analýze, vzhledem k tomu, že standardy potřebné k analytickému stanovení látky
nejsou v případě prvního záchytu sloučeniny dostupné. EMCDDA poté získává další
podstatné informace, které mohou být dostupné v odborné literatuře (EMCDDA, 2019c;
EMCDDA, 2020c).
V případě, že je látka potvrzena jako NPS, je jménem členského státu vydáno
formální oznámení. Toto oznámení obsahuje jména a identifikátory látky, chemické
a fyzikální vlastnosti, analytické postupy užité k rozpoznání, farmakologické
a toxikologické informace, okolnosti záchytu a další důležité informace. Oznámení je jedním
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ze základů úspěšného systému včasného varování, zajišťuje tak, že členové této velké sítě
jsou upozorněni na tuto látku co nejdříve po jejím odhalení na evropském drogovém trhu.
Tento postup umožňuje určit a analyzovat jakoukoliv případnou hrozbu v důsledku výskytu
určité látky. Stejně tak umožňuje vytvořit a implementovat jakékoliv opatření vedoucí
k zabránění nebo snížení této hrozby, pokud bude nutné. Jakmile je daná látka označena za
NPS je sledována prostřednictvím systému včasného varování (EMCDDA, 2019c;
EMCDDA, 2020c).
Ke sledování určité látky jsou využívány informace z členských států, které
EMCDDA získává prostřednictvím národních monitorovacích středisek. Informace se týkají
záchytů a identifikace látky, rozsahu a způsobu užívání, výroby, distribuce a také
komerčního, vědeckého a medicínského užití (EMCDDA, 2019c; EMCDDA, 2020c).
Důležité také je, že po vydání formálního oznámení, si mohou forenzní
a toxikologické laboratoře zařadit informace o dané látce do svých analytických knihoven
standardů. A tím rychleji napomoci k identifikaci látky, pokud dojde k jejímu dalšímu
záchytu (EMCDDA, 2019c; EMCDDA, 2020c).
Pokud EMCDDA, Evropská komise nebo členské státy uznají, že daná látka, dle
dostupných informací, představuje ohrožení veřejného a sociálního zdraví, je EMCDDA
vyzváno, aby vytvořilo tzv. úvodní zprávu o dané látce. Tato zpráva se může věnovat i více
látkám, pokud jsou si strukturně podobné. Zpráva by měla být vytvořena do 5 týdnů,
v případě kombinace látek do 6 týdnů (EMCDDA, 2019c; EMCDDA, 2020c).
V případě, že látka není vyhodnocena jako riziková je i nadále intenzivně sledována.
Úvodní zpráva obsahuje informace týkající se:
-

Povahy, počtu a rozsahu případů, které ukazují zdravotní a sociální problémy, do
kterých mohou být NPS zapojeny; ukazují také vzorce užívání NPS
Chemického a fyzikální popisu NPS a také metod a prekurzorů používaných
k výrobě nebo extrakci
Farmakologického a toxikologického popisu NPS
lékového využití dané látky z NPS jak pro lidi, tak pro zvířata
Zapojení zločineckých skupin do výroby nebo distribuce NPS
komerčního, průmyslového, vědeckého využití
Zda je látka předmětem nějakého omezujícího opatření v některém z členských států
EU
Zda je látka nebo již byla posuzována podle úmluv OSN
Další důležité informace

Pro shromažďování dostupných informací do výše popsané zprávy využívá
EMCDDA různé organizace, např.: WHO, národní monitorovací střediska nebo další
evropské agentury. Další organizace a členské státy se účastní poskytování informací o NPS,
pokud jsou dostupné (EMCDDA, 2019c; EMCDDA, 2020c).
V rámci této zprávy EMA poskytuje informace, zda je daná látka používána
v humánní nebo veterinární medicíně. Europol zajišťuje informace ohledně zapojení
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kriminálních skupin ve výrobě, distribuci a informace ohledně převozu. Cílem této úvodní
zprávy je poskytnout vědecké důkazy Evropské komisi, podle kterých rozhodně o dalším
postupu v souvislosti s danou NPS (EMCDDA, 2019c; EMCDDA, 2020c).

5.5.2 2. a 3. krok - hodnocení rizik a kontrolní opatření
Po předložení této souhrnné zprávy má Evropská komise 2 týdny na rozhodnutí, zda
chce, aby EMCDDA započala další krok-posuzování rizik v souvislosti s danou látkou. Na
posuzování rizik je v EMCDDA zřízený vědecký výbor. Součástí tohoto výboru mohou být,
v případě potřeby, také odborníci z členských států. Posuzování rizik se účastní také Europol
a EMA (EMCDDA, 2019c).
Pokud dojde k tomuto kroku, hodnotí se tyto kategorie jako zdravotní a sociální
ohrožení v důsledku užívání, výroba, obchodování, zapojení organizovaného zločinu
a možné důsledky následných kontrolních opatření.
Při posuzování rizik se zohledňují také faktory, které jsou posuzovány při zařazování
nových látek na seznamy mezinárodních úmluv OSN a které přispívají k tomu, aby byla
látka mezinárodně kontrolována. Mezi tyto faktory patří:
-

-

Zda je NPS stylem užívání a vyvoláním škodlivých účinků podobná látkám, které na
seznamu již jsou
Zda se NPS může stát návykovou látkou
Zda NPS má potenciál být zneužívána a vyvolávat škodlivé účinky a zda tyto její
vlastnosti nejsou vyváženy terapeutickým využitím
Zda je NPS schopna dát vzniknout závislosti, vyvolat stimulaci nebo útlum
centrálního nervového systému vedoucí k halucinacím nebo narušení motorických
funkcí nebo myšlení nebo chování nebo vnímání nebo nálady
Zda je dostatečné množství důkazů, že zneužívání dané látky představuje zdravotní
a sociální ohrožení, a proto by měla podléhat
Zapojení organizovaného zločinu
Možné důsledky kontrolních opatření (EMCDDA 2018b; EMCDDA, 2019c).

Na zhodnocení rizik má EMCDDA 6 týdnů a pokud není požádáno o hodnocení rizik,
látka je i tak nadále sledována (EMCDDA, 2018a; EMCDDA, 2019c).
Na základě posouzení rizik, Evropská komise může navrhnout, aby daná látka
podléhala kontrole, což je 3. krok – kontrolní opatření. Rada Evropské unie a Evropský
parlament mají poté 2 měsíce na rozhodnutí, zda s návrhem souhlasí. V případě, že souhlasí,
vlády členských států mají následně 6 měsíců na začlenění tohoto nařízení do jejich právních
předpisů (EMCDDA, 2018).
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Pro lepší orientaci uvádím tabulku se stanovenými lhůtami na jednotlivé procesy
v rámci tříkrokového postupu. Jedním z cílů nové evropské legislativy jsou kratší lhůty
v rámci zpracování jednotlivých kroků. Cílem kratších lhůt je možnost rychlejší reakce na
výskyt NPS.
Tabulka 1- Porovnání lhůt staré a stávající legislativy.

Tvorba úvodní
zprávy

Stará legislativa
Rozhodnutí rady
2005/387/JVV

Nová legislativa sestávající
z nařízení 2017/2101 a směrnice
2017/2103

12 týdnů
(6 týdnů na získání
informací z člen. států a 4
týdny na zpracování)

5 týdnů pro jednu NPS
6 týdnů pro více NPS

Komise má 2 týdny na podání
žádosti o hodnocení rizik
Proces hodnocení
rizik

12 týdnů

6 týdnů

Rozhodnutí o přijetí
kontrolních opatření

Do 6 týdnů je předložen
návrh na kontrolu NPS.
Rada poté rozhodne, zda
souhlasí, či nikoliv,

Komise podává návrh na
kontrolní opatření. Rada a
Parlament mají 2 měsíce na
rozhodnutí.

Přijmutí kontrolních
opatření členskými
státy

Do 1 doku

Do 6 měsíců
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Více jak 30 NPS bylo hlášeno v době platnosti Společného postupu proti syntetickým
drogám. Povětšinou šlo o fenetylaminy, tryptaminy a v menší míře o katinony a piperaziny.
K listopadu 2018, EMCDDA sleduje více jak 700 NPS, na které bylo upozorněno od roku
1997. Velkou část těchto látek zaujímaly syntetické kanabinoidy a syntetické katinony.
V poslední době se navyšuje počet syntetických opioidů a nových benzodiazepinů
(EMCDDA, 2020c).
Obrázek 1- Graf znázorňující zastoupení skupin NPS v čase v EU.

Převzato a upraveno z EMCDDA, 2019c.

Podle Rozhodnutí Rady 2005/387/JHA je úvodní zpráva v anglickém jazyce
nazývána Joint Report a je tvořena ve spolupráci s Europolem. Tyto zprávy jsou dostupné
na stránkách EMCDDA. Pro úplnou představu výše popsaného procesu přikládám grafické
zpracování tříkrokového postupu, které je na další straně (EMCDDA, 2019c; EMCDDA,
2020c).
V době platnosti rozhodnutí Rady 2005/387/JHA bylo vytvořeno celkem 23
hodnocení rizik pro NPS. O 18 z těchto látek rozhodla Evropská unie, že musejí podléhat
kontrole v rámci EU. Zbylé 4 látky byly kontrolovány mezinárodními úmluvami OSN. Od
roku 1997 více jak 25 látek podléhá kontrole v rámci EU (EMCDDA, 2019c).
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Obrázek 2 - Grafické znázornění postupu při záchytu NPS na evropské úrovni v rámci
tříkrokového systému.

Převzato a upraveno z EMCDDA, 2019c.
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6 Legislativní přístupy některých členských států EU ve
spojitosti s NPS
Státy EU zareagovaly na výskyt NPS různě. Některé státy upravily dosavadní
legislativu věnující se drogám také pro NPS. Jiné země naopak použily doplňující
legislativní rámec, který poskytuje větší flexibilitu a rychlejší rekci na výskyt NPS, ovšem
primárně zaměřený na kontrolu prodeje těchto látek. Mnoho zemí v rámci EU mají, stejně
jako Česká republika, seznam OPL, kam jsou přidávány zakázané návykové látky. Některé
státy rozšířily svojí drogovou legislativu za použití tzv. analogové nebo generické
legislativy, které budou popsány dále (UNODC, 2020a).
Již v předcházející kapitole bylo popsáno, jak česká legislativa zareagovala na výskyt
NPS, vznikem vládního nařízení 463/2013 Sb. Toto nařízení usnadňuje a zrychluje proces
zařazování látek na seznam OPL, který byl součástí ZoNL. Pro přidání látek na seznam OPL
musela proběhnout novelizace tohoto zákona, což byl náročný a zdlouhavý proces. Tento
problém se vyskytuje také v ostatních zemích EU, které mají tzv. seznam OPL. Před
přidáním látky na seznam OPL je zapotřebí i zhodnocení rizik dané látky, jak bylo popsáno
v předcházející kapitole, dostatečné informace pro ověření rizik ovšem nejsou vždy
dostupné. Proto na to některé státy zareagovaly prostřednictvím tzv. dočasného nebo
rychlého postupu.
Dočasný postup umožňuje omezení NPS po nějakou dobu, než je legislativní postup
dokončen nebo je provedeno zhodnocení rizik a jsou přijata kontrolní opatření. Pokud není
rozhodnuto o kontrole látky, tento dočasný zákaz je zrušen. Tento postup využívají např.:
Slovensko nebo Lotyšsko (EMCDDA, 2020d; UNODC, 2020a).
Rychlý postup urychluje proces pro kontrolu látky na národní úrovni. Na rozdíl od
dočasného postupu jsou kontrolní opatření přijatá pro danou látku trvalá (EMCDDA, 2020d;
UNODC, 2020a).
V rámci analogového a generického systému jsou definovány skupiny drog, což
poskytuje rychlejší reakci na výskyt NPS než posuzování každé jednotlivé látky.

6.1 Analogový a generický přístup
Analogový systém je založen na podobnosti chemické struktury látek nových
s látkou již zakázanou. Tedy, že látky nové vznikají upravením (nahrazením nebo ubráním
nějakého substituentu) základní struktury již známé látky. Stejně tak, že nová látka má velmi
podobný chemický účinek jako látka původní. Tento přístup je méně specifický než
generický přístup. V rámci této legislativy je látka zakázána pokud:
-

Je strukturně podobná látce již zakázané
Pokud je chemické působení látky nové podobné látce již zakázané

Analogový systém je využívám v USA nebo Bulharsku, Lotyšsku a na Maltě (King,
L.A., Nutt, D., Singleton, N., Howard, 2012).
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Generický systém je naopak více specifický. V rámci této legislativy jsou definovány
všechny možné varianty dané látky, které již existují nebo mohou v budoucnu pomocí
chemické úpravy vzniknout. Tato legislativa zakazuje skupiny látek, které mají strukturní
podobnost s již látkou zakázanou. A zároveň tento přístup umožňuje kontrolovat strukturně
podobné látky, které však nemají podobný farmakologický účinek nebo nemají účinek
žádný. Prvky generického přístupu jsou využívány ve Velké Británii nebo na Novém
Zélandu (Van Amsterdam, Nutt, & Van Den Brink, 2013).
Dle dostupných informací na stránkách EMCDDA se zdá, že další země EU začaly
používat tzv. definici skupin látek neboli, že namísto zařazování jednotlivých látek na
seznam OPL, definují skupiny látek, které mají být zakázané a tyto postupy zavádějí do
svých drogových legislativ, např.: Francie, Dánsko, Norsko, Turecko aj. (EMCDDA, 2020).
Byť se na první pohled může zdát, že analogový a generický přístup může usnadnit
regulaci NPS, Van Amsterdam et al. (2013) uvádí v podstatě jedinou výhodu těchto přístupů
a to, že zakázáním skupiny látek již v předstihu se naplňuje princip ochrany veřejného
zdraví. Generický přístup je vhodný, pokud se týká strukturně jednoduchých chemických
látek. Autor naopak uvádí poměrně velký výčet nevýhod těchto přístupů. Pro představu
uvádím jen některé. Pokud je například základní chemická struktura rozměrnější, zvyšuje se
tím také počet možných odvozených derivátů od této struktury. A to danou skupinu tvoří
náročnější na popis všech možných variant. Další obtíží těchto přístupů je, když NPS není
strukturně podobná ani jedné základní struktuře již zakázaných drog. To se děje např.: ve
skupině syntetických kanabinoidů, do které spadá již mnoho strukturně různých látek. Další
komplikací je, že do takto popsaných skupin spadají mnohdy i látky, které mají vědecké
nebo medicínské využití, pro které by měly být vytvořeny specifické výjimky, a to může být
mnohdy velmi administrativně náročné. Zároveň mohou tyto přístupy v budoucnu ovlivnit
vývoj nových léčiv.
Některé státy vytvořili novou legislativu speciálně pro NPS. Mezi tyto státy patří
Rakousko, Irsko, Velká Británie, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko (EMCDDA, 2020).
Pro doplnění uvádím, že v rámci celosvětové kontroly výskytu NPS existuje tzv.
Early Warning Advisory (EWA). Tento portál byl zřízen v roce 2013 Úřadem OSN pro
drogy a kriminalitu po schválení členskými státy Komise OSN pro narkotika. Tento portál
slouží ke sledování, analýze a ohlašování trendů ve výskytu a užívání NPS a je také cenným
zdrojem informací ohledně těchto látek na celosvětové úrovni. Ať už ohledně chemických
a farmakologických vlastností, tak také poskytuje informace o legislativních úkonech
členských států ve spojitosti s těmito látkami. Nově také získává toxikologická data
z klinických případů a posmrtně (UNODC, 2020b).
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7 Návrh možného řešení budoucí právní úpravy pro ČR
1. Jasná kritéria pro posuzování návykové látky
Dosud v České republice neexistují přesně definovaná kritéria, podle kterých se
postupuje v případě hodnocení rizikovosti a nebezpečnosti nové návykové látky. Jak je to
například stanoveno v postupech tříkrokového systému Evropské unie. Patrné je to také ze
zápisu pracovní skupiny Systému včasného varování z roku 2012 (Národní monitorovací
středisko pro drogy a závislost, 2012).
Proto si myslím, že je žádoucí, aby bylo do ZoNL vloženo ustanovení, které by
upravovalo či odkazovalo na posuzování kritérií či uvádělo kritéria, dle kterých se nová látka
hodnotí a zařazuje na seznam návykových látek.
Dále není jasné, kdo předkládá vládě návrh látek, které mají být zařazeny na seznam
návykových látek. Předpokládám, že se jedná o Inspektorát pro omamné a psychotropní
látky, který je součástí Ministerstva zdravotnictví. V ZoNL je definováno, kdo vydává
povolení k zacházení s omamnými a psychotropními látkami a dále je v zákoně ve
zmocňovacím ustanovení definováno, že vláda stanoví nařízením seznamy omamných
a psychotropních látek.
2. Vytvoření dočasného přístup
V České republice je držení a nakládání s drogami zakázané. ZoNL především
definuje kdo a jak může zacházet s návykovými látkami. V zákoně jsou taktéž definovány
přestupky a správní tresty pro právnické a podnikající fyzické osoby týkající se především
zacházení s látkami. Dále jsou v zákoně v § 39 definovány přestupky pro fyzické osoby.
Právě odst. 2a) tohoto paragrafu říká, že „fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že neoprávněně přechovává návykovou látku v malém množství pro vlastní potřebu“.
Ohledně „množství většího než menšího“ vydal Nejvyšší soud stanovisko, jehož součástí je
příloha s orientačními hodnotami tohoto množství pro omamné a psychotropní látky. Z výše
popsaného vyplývá, že pokud bude mít člověk u sebe návykovou látku v malém množství je
to chápáno jako přestupek, za který se ukládá pokuta do 15 000 Kč.
V trestním zákoníku se oblasti návykových látek věnují trestné činy uvedené v § 283287. V práci se zmiňuji, že trestné činy v § 283-286 se týkají omamných a psychotropních
látek, tedy látek, které jsou uvedeny na seznamech návykových látek, a tudíž tyto trestné
činy nelze použít na NPS. Pouze trestný čin uvedený v § 287, šíření toxikomanie, lze použít
pro oblast NPS, jak popisuji v kapitole 2.6.
V práci se zmiňuji o některých přístupech jiných států. Jedním z nich, je vytvoření
tzv. dočasného přístup. V rámci tohoto dočasného přístupu jsou nově zachycené NPS
zařazeny pod dočasnou kontrolu a zároveň jsou hodnocena rizika těchto látek. Pokud je látka
vyhodnocena jako málo riziková nebo zcela bez rizika, je vyřazena z kontrolních opatřeních.
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Podobný přístup vytvořila Slovenská republika v roce 2013. Na Slovensku mají,
stejně jako v ČR, zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkách, psychotropných látkách
a pripravkoch, který v přílohách obsahuje jmenný seznam zakázaných látek. Stejně jako
dříve v ČR, pro zařazení látek na tento seznam je potřeba novelizace tohoto zákona, což je
zdlouhavý legislativní proces. Proto v roce 2013 v rámci novelizace výše zmíněného zákona
byl do zákona č. 139/1998 Z.Z., vložen § 16a zoznam rizikových latok. Účelem tohoto
postupu bylo, aby na tento seznam mohly být zařazeny podezřelé látky pouze na základě
stanoviska Ministerstva zdravotnictví. Látky na tomto seznamu je zakázané vyrábět,
distribuovat, prodávat a přepravovat po dobu 2 let. Ve stejnou dobu probíhá hodnocení
účinku a rizik zařazených látek a v případě, že se prokáže, že látky mají vlastnosti omamných
a psychotropních látek, tak jsou zařazeny na seznam omamných a psychotropních látek.
Pokud toto není prokázáno o látkách, tak jsou ze seznamu vyřazeny a nepodléhají kontrole
(Bučková, 2015; EMCDDA, 2020d).
Je důležité zmínit, že NPS jsou produkovány poměrně rychle a tím pádem se také
poměrně rychle obměňují. Zároveň tyto látky ne vždy představují zdravotní riziko. Proto
navrhuji vytvoření dočasného seznamu. V rámci vládního nařízení 463/2013 Sb., o seznamu
návykových látek by se mohla vytvořit další příloha, která by sloužila jako dočasný seznam,
kam by byly nově objevené a zadržené NPS zařazeny po dobu, než by se zjistilo, jak rizikové
jsou. V průběhu času by byla látka sledována, její výskyt na trhu, prodej a nakládání s ní.
Zároveň by se v průběhu času shromažďovaly informace o této látce, především o její
rizikovosti. Informace by se získávaly od všech institucí, které by s ní mohly přijít do
kontaktu, tedy Policie ČR, Celní správa, toxikolgické a farmakologické laboratoře aj. Po
dobu, co by byla látka na tomto seznamu by sankce za nakládání s ní byly v přestupkové
rovině. Komplikací však je, že pro NPS nejsou stanoveny hodnoty „množství většího než
malého“ ve stanovisku Nejvyššího soudu.
Nové látky by do již zmiňované přílohy mohlo zařazovat právě Ministerstvo
zdravotnictví, které již teď vydává povolení k zacházení s omamnými a psychotropními
látkami, a tudíž má k tomuto nejvhodnější kompetence.
Pokud by se látka prokázala jako riziková a zdraví nebezpečná, podalo by
Ministerstvo zdravotnictví návrh vládě na zařazení látky do jiné přílohy, nejspíše do přílohy
č. 4 a pak by nakládání s danou látkou spadalo mezi trestné činy uvedené v § 283-287. Pokud
by se látka neprokázala jako riziková, byla by ze seznamu odstraněna a nevztahovaly by se
na ní žádné sankce.
Za výrobu, dovoz, nabídku, prodej či opatření pro jiného by se ukládaly tresty ve
formě přestupků, tedy především pokuty a zákaz činnosti.
Pokud by se však v průběhu sledování látky a doby, co by byla na dočasném
seznamu, prokázalo, že je látka riziková nebo že je hojně prodávána, a tudíž užívána pro své
vlastnosti, byla by přesunuta do jiného přílohy vládního nařízení a nakládání s touto látkou
by bylo v režii trestního zákoníku.
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8 Návrh možných adiktologických intervencí
1. Prevence
Jako klíčové nejen v problematice návykových látek a NPS považuji prevenci. Cílem
prevence je předcházet rizikovému chování, kam spadá i oblast návykových látek nebo
alespoň oddálit projev rizikového chování. Prevenci lze rozdělit na nespecifickou, která se
zaměřuje volnočasové aktivity a zdravý životní styl a dále na specifickou, která se zaměřuje
na jednotlivé typy rizikového chování. Specifická prevence se dále dělí na všeobecnou,
selektivní a indikovanou. Poslední dva jmenované typy prevence jsou zaměřené již na
jedince ohrožené rizikovým chováním. Prevenci lze také rozdělit na primární, jejíž cílem je
zamezení případně oddálení rizikového chování, sekundární, která pracuje s lidmi, jenž mají
zkušenost s návykovými látkami a terciální, která se zaměřuje na minimalizaci rizik
spojených s užíváním návykových látek, tam patří harm reduction přístup (Kalina et al.,
2015).
Právě z toho důvodu, že cílem prevence je v lepším případě předcházet rizikovému
chování, bych posílila celkově efektivní prevenci, bez ohledu na nynější výskyt NPS. Aby
měli lidé veškeré informace o důsledcích a rizicích užívání návykových látek a rozhodnutí,
zda látku chtějí zkusit bylo jen na nich.
Za efektivní v prevenci se považuje přiměřeně brzký začátek programu, který
odpovídá věku cílové skupiny, kontinuita a dlouhodobost programu, interaktivní prvky
a menší skupiny žáků, jejich aktivní účast a také kvalitní připravenost odborníků, kteří
prevenci poskytují (Klinika adiktologie, 2019).
Dále považuji za důležité informovat veřejnost o výskytu NPS. Že se tyto látky
objevují, že jejich nebezpečí spočívá především v nejasném složení a nejasném působení
a na organismus. Aby měl člověk co nejvíce informací o rizicích užití těchto látek a dle těch
se mohl rozhodnout, zda látku užije či nikoliv.
2. Harm reduction
NPS se také užívají na tanečních akcích. To je dle mého názoru místo, kde se
návykové látky užívají a užívat budou, a proto si myslím, že je žádoucí na těchto akcích
rozšířit harm reduction přístup. V Praze tuto intervenci poskytuje například společnost
Progressive o.p.s. s programem PartyHard reduction nebo v Brně společnost Podané ruce
s programem Hard and Smart (Progressive o.p.s, 2020; Podané ruce o.p.s.,2020). V rámci
těchto programů jsou poskytovány informace o návykových látkách, jejich účincích a jak je
bezpečněji užívat a v případě potřeby je také poskytována podpora při akutních intoxikacích.
V zahraničí, např. v Holandsku existuje také možnost nechat si otestovat kvalitu
drogy. To lze provést ve službách pro uživatele drog (Jellinek, 2020) nebo se také prodávají
speciální jednorázové sady, které může uživatel použít k otestování drogy doma, to je např.
ez test kit. Výrobci nabízejí tyto sady již na poměrně široké spektrum drog (EZ Test Kits,
2020).
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Možnost testování drog přináší také informace o složení a kvalitě drog a které se na
trhu právě vyskytují a poměrně rychle reagovat na výskyt nebezpečné látky, která se
vyskytla na trhu. Na to poukázal ve svém článku Brunt et al. (2016) a dále se zmiňuje, že
tento přístup je považován v některých evropských zemích a USA jako harm reduction
Zároveň uvádí, že uživatelé jsou ochotni poskytnout vzorek své drogy k otestování.
V České republice bylo možné testování kvality drog, buď na tanečních akcích nebo
v nestátních neziskových organizacích, které se věnují uživatelům drog (Mravčík et al,
2004). Od roku 2010 se testování v České republice již neprovádí. K tomu vydala v roce
2010 Ministerstvo vnitra spolu s Policií ČR stanovisko, ve kterém, nepodporují testování
tablet na taneční scéně, především kvůli nedostatečné věrohodnosti výsledků a případnému
vyvolání mylného pocitu bezpečí z užití testované látky. Dále se odkazují na to, že
přechovávání drog pro vlastní potřebu je vždy protiprávní. Ve stanovisku také uvádějí, že
pokud by došlo k újmě na zdraví po požití testované látky, mohla by se trestní zodpovědnost
vztahovat i na člověka, který test prováděl. Stanovisko se dále odkazuje na to, že testování
drog vyvolává ve společnosti vědomí, že užívat drog je normální (Ministerstvo vnitra České
republiky, 2010).
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9 Diskuze a závěr
Cílem mé práce bylo navrhnout vhodná legislativní a adiktologická řešení týkající se
NPS. Z legislativního pohledu navrhuji pro Českou republiku vytvoření tzv. dočasného
přístupu. Tedy vytvoření nového seznamu v rámci vládního nařízení 463/2013 Sb.,
o seznamech návykových látek, který by byl určen pouze NPS. Do tohoto seznamu by se
zařazovaly nové látky, u kterých by bylo podezření, že jsou rizikové. Látky by do toho
seznamu mohlo zařazovat prostřednictvím vyhlášky Ministerstvo zdravotnictví.
Česká republika má, dle mého názoru, dostatečné legislativní nástroje, jak regulovat
výrobu a nakládání s NPS. V práci se zmiňuji, že pokud NPS není ještě zařazena na seznam
návykových látek, lze její prodej stíhat jako trestný čin dle § 287 TZ, šíření toxikomanie.
Pokud je látka již na seznamu návykových látek, nakládání a prodej s touto látkou spadá
mezi trestné činy uvedené v § 283-286 TZ. K tomu, aby byla látka zařazena na seznam
návykových látek a stala se tak z definice omamnou a psychotropní látkou je zapotřebí její
sledování a hodnocení rizik. Informace potřebné k hodnocení rizik mnohdy nejsou
dostatečné. Proto navrhuji výše zmíněný přístup, kam by byly NPS dočasně zařazeny
a mohly tak být sledovány. Následně dle získaných informací by se posoudilo, zda je látka
opravdu riziková a dle toho by se přesunula do jiné přílohy v rámci seznamu návykových
látek nebo by byla ze seznamu vyřazena.
Na evropské úrovni funguje tzv. tříkrokový systém, ten sestává ze systému včasného
varování, hodnocení rizik a kontrolních opatření. V rámci systému včasného varování se
shromažďují veškeré dostupné informace o NPS. Pokud EU uzná, že nová látka může
představovat riziko přejde se k dalšímu kroku, kterým je hodnocení rizik. V rámci hodnocení
rizik jsou jasně definovaná kritéria, podle kterých se nová látka hodnotí. Obdobná kritéria,
podle kterých se látka hodnotí v ČR chybí, proto v práci dále navrhuji, aby byla jasně
stanovena kritéria pro hodnocení nové látky a tato kritéria byla ustanovena v ZoNL. Dále,
aby bylo jasně definováno, kdo předkládá vládě návrh na zařazení látek na seznam
návykových látek.
NPS, jak se v práci zmiňuji, jsou látky, které vznikají úpravou chemické struktury již
zakázané látky s cílem obejít tak stávající legislativu. Rizikem těchto látek je především
jejich neznámé působení, účinky a složení. Důležité je také poznamenat, že tvorba těchto
látek je poměrně rychlá, to znamená, že látky na trhu jsou celkem rychle obměňovány,
a proto mnohdy ani nemají příležitost představovat zdravotní a sociální rizika. Nejvyšší
prodej a užívání těchto látek bylo zaznamenáno v letech 2014 a 2015, kdy bylo zachyceno
v EU okolo 100 nových látek ročně. Od té doby toto číslo kleslo na zhruba 50, tomu
odpovídají i počty zachycených NPS v ČR. Myslím si však, že se v dohledné době nepodaří
výrobu těchto látek zcela omezit, a to především proto, že lidé jsou vynalézaví, a to tak, že
vždy najdou mezeru, jak nějakou látku, co má psychoaktivní účinky, změnit, aby
nepodléhala kontrole.
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Za pozornost také stojí, že poslední novelizace vládního nařízení 463/2013 Sb.,
proběhla již v roce 2018 a tedy od té doby nebyly přidány žádné nové látky na seznamy
návykových látek v České republice. Dle Výroční zprávy Národní protidrogové centrály za
rok 2019 je v legislativní procesu novela tohoto nařízení v rámci které by na seznam měla
být přidána většina známých syntetických opiodů (Národní protidrogová centrála, 2019).
Jako adiktologické intervence navrhuji posílení prevence, míry informovanosti
veřejnosti a harm reduction přístupu. Právě podpora prevence a zvýšení informovanosti jsou
jedním z bodů, na které se zaměřuje nová Národní strategie protidrogové politiky 20192027. V rámci tohoto bodu se strategie zaměřuje na posílení koordinace prevence, rozšíření
realizace efektivních programů primární prevence a dále na zvýšení informovanosti
veřejnosti v oblasti vzniku, negativních dopadů a rizik užívání návykových látek. Prevenci
a informování veřejnosti o rizicích užívání návykových látek považuji skutečně za velmi
důležité. Za další velmi důležitou adiktologickou intervenci považuji harm reduction přístup.
Myslím si a dlouholetá zkušenost to potvrzuje, že vždy bude skupina lidí, kteří budou chtít
návykové látky užívat, ať už pravidelně nebo jen pro zkušenost. A dle mého názoru si vždy
najdou cestu, jak se k návykovým látkám dostat, ať jsou zakázané nebo ne. V práci se
zmiňuji o zavedení možnosti nechat si otestovat kvalitu drog. To je možné v některých
evropských zemích například v Nizozemí, Rakousku, Švýcarsku a Španělsku, kde testování
kvality drog považují za součást harm reduction přístupu. Tamní uživatelé jsou ochotni
poskytnout část svých drog a nechat si zjistit jejich složení a kvalitu. Osobně považuji tuto
možnost za přínosnou, vzhledem k tomu, že poskytuje odborné veřejnosti informace
o kvalitě a složení drog, které jsou dostupné na trhu a také tyto informace poskytuje uživateli
samotnému, který se dle toho může rozhodnout, zda drogu užije či nikoliv. V České
republice bylo do roku 2010 též možné nechat si otestovat kvalitu drog, proti tomu se však
ohradila Národní protidrogová centrála a od té doby se testování v ČR neprovádí.
O důležitosti testování kvality a složení drog se zmiňuje i Beláčková et al. (2016) v článku,
který se věnoval užívání NPS mezi problémovými uživateli drog v ČR. Při průzkumu zjistili,
že většina uživatelů neví, jaké je složení látek, které užívají, a tudíž nemají dostatek
informací, dle kterých mohou určit např. velikost dávky.
Další z návrhů, který ovšem neuvádím v práci samotné, pouze zde, je, že by
problematika NPS mohla a měla otevřít diskuzi nad částečnou legalizací některých drog. Jak
se již v práci i výše v diskuzi zmiňuji, NPS jsou vyráběny především s cílem obejít stávající
legislativu a umožnit tak jejich volný prodej a také nahradit zakázané drogy. V práci se dále
zmiňuji, že lidé prodávají drogy především s vidinou zisku.
Částečnou legalizací míním, že by se vybrané látky prodávaly pod velmi přísnou
kontrolou státu. Zároveň by tyto látky byly vyráběny pod dohledem státu a tím by tak byla
zajištěna jejich stálá kvalita a čistota. S tím by se snížily zdravotní komplikace v důsledku
např. zánětu žil z nečistot a příměsí drog nejisté kvality. Cena látek by však musela být
výhodná jak pro stát, tak i pro kupujícího, aby ten neměl ekonomický důvod k nákupu zboží
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z ilegální výroby, a v důsledku toho by se tím mohl snížit výskyt nelegálních varen a s nimi
spojená rizika pro okolí.
Domnívám se, že s tímto přístupem se sníží také kriminalita spojená s výrobou
a prodejem drog. U tohoto bodu jsem si však vědoma, že by s tím ovšem neodpadla
sekundární kriminalita, jako jsou krádeže a loupeže, související s opatřováním si prostředků
k nákupu. Dále si myslím, že by bylo vhodné, pokud by se některé látky legalizovaly, aby
se zároveň navýšily sazby za trestné činy způsobené pod vlivem návykových látek.
Podobný návrh také zmiňuje ve své práci Eskay (2016), student Collage of William
& Mary, která se týká legalizace drog v USA.
Do diskuze by se měli zapojit především odborníci jako jsou lékaři, právníci,
kriminalisté, chemici, ekonomové, adiktologové a dále také uživatelé, jak se zmiňuji
v dalším odstavci.
Greer & Ritter (2020) prováděly rozhovory s uživateli drog na téma legalizace drog.
Názory byly jak pozitivní, tak negativní. Pokud s legalizací souhlasili, tak pouze za přísných
kontrolních opatření. Obavy měli participanti z korupce a také z toho, že stát by legalizovala
drogy pouze s vidinou výdělku. Dále se participanti vyjadřovali, že pokud by vláda
legalizovala nějaké drogy, zajistilo by to čistotu těchto látek a také by se tím mohla snížit
výroba v ilegálních varnách. Zároveň zmiňovali, že pokud by byly některé látky legální,
zájem o jiné látky by se tím mohl snížit. Autoři této studie uvádějí, že je v tomto směru
potřeba provádět daleko více výzkumů i s jinými skupina např.: s lidmi, kteří experimentují.
A dále, pokud by došlo na diskuzi nad částečnou legalizací je žádoucí do diskuze zapojit
i uživatele.
Tato práce přináší pohled na aktuální legislativní postupy regulace nových
psychoaktivních látek v České republice a Evropské unii. Vzhledem k rychlosti produkce
NPS byla navržena vhodná legislativní řešení této problematiky do budoucna a také vhodné
adiktologické intervence.
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