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SEZNAM ZKRATEK 

ADHD  Attention Deficit Hyperactivity Disorders (hyperaktivita s poruchou pozornosti) 

ATC anatomicko-terapeuticko-chemická skupina 

bal balení 

CNS centrální nervový systém 

CZK Czech crone (česká koruna) 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČLnK  Česká lékárnická komora 

FDA Food and Drug Administration (Americká agentura pro potraviny a léky) 

HDP hrubý domácí produkt 

IBU ibuprofen 

INN international nonproprietary name, (mezinárodní nechráněný název) 

i. v. intravenózní, nitroţilní 

Kč česká koruna 

LP léčivý přípravek, léčivé přípravky 

mg miligram 

MK marketingový koeficient 

MO Modafen® 

NMS Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 

NPC Národní protidrogová centrála 

NU Nurofen StopGrip® 

OPL omamné a psychotropní látky 

OSN Organizace spojených národů 

PARA paracetamol 

pH kyselost, vodíkový exponent 
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SPC souhrn údajů o léčivém přípravku 

SS Schutzstaffeln (ochranný oddíl), druh vojsk německé armády 

SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 

tbl tableta 

USA Spojené státy americké 

VÚAB Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací 

  



 

9 

1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE  

1.1 Úvod  

V České republice je odhadováno aktuálně cca 20 000 problémových (pravidelných, 

dlouhodobých) uţivatelů pervitinu, z nich většina jsou uţivatelé injekční. Pro výrobu 

pervitinu se v posledních letech pouţívá především pseudoefedrin obsaţený ve volně 

prodejných lécích určených pro léčbu viróz a nachlazení. Uţívání metamfetaminu v Evropě je 

stále omezeno na Českou republiku a v menší míře na Slovenskou republiku, i kdyţ 

v poslední době byl v Evropě zaznamenán nárůst záchytů metamfetaminu i nárůst počtu 

výroben metamfetaminu. Zvláště obezřetná by Evropa měla být k rizikovým formám uţívání 

metamfetaminu, zejména injekčnímu uţívání; zdaleka nejvyšší počet injekčních uţivatelů 

metamfetaminu je hlášen z České republiky, kde navíc je na vzestupu uţívání metamfetaminu 

v prostředí zábavy. Metamfetamin je pro potřeby tuzemského trhu produkován výhradně 

v České republice, zčásti je vyváţen i do zahraničí, především do Německa. (1) V roce 2008 

byl zaznamenán případ vývozu pervitinu z České republiky do Velké Británie. (2) 

Zneuţívání léčiv s obsahem pseudoefedrinu má od roku 2000 stoupající trend. Roční spotřeba 

pervitinu je Českým statistickým úřadem (ČSÚ) odhadována na cca 3,7 tuny. Pseudoefedrin 

je extrahován z volně prodejných léčivých přípravků obsahujících zákonem
1
 povolené 

mnoţství 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy (jmenovitě Modafen®, Paralen 

Plus®, Nurofen Stopgrip®). (3) V posledních letech byla tato skupina léčivých přípravků 

rozšířena o Panadol Plus Grip®, Daleron® a Aspirin Complex®.  

1.2 Cíl práce 

Cílem práce je určit celkové mnoţství léčivých přípravků, které jsou v České republice 

pouţity pro výrobu metamfetaminu. Neméně důleţitým cílem práce je navrhnout způsoby a 

cesty, které by mohly vést k řešení situace, a to jak na úrovni dostupnosti suroviny ve smyslu 

regulace nebo posílení kompetencí lékárníků, tak i v oblasti legislativních norem. Práce se 

rovněţ věnuje vývoji a popisu legislativy v oblasti prekursorů pro výrobu metamfetaminu. 

  

                                                 

1
 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části jsou podrobněji popsány léčivé látky efedrin, pseudoefedrin a 

metamfetamin. Dále je teoretická část věnována vývoji legislativy, která upravuje 

problematiku zacházení s těmito léčivými látkami z pohledu lékárníků. 

2.1 Suroviny a produkty 

2.1.1 Efedrin 

 

Obrázek 1: Strukturní vzorec efedrinu  

 

Jiţ koncem 19. století prováděl Nagai Nagayoshi v Japonsku výzkum tradiční čínské drogy 

Ma Huang (Ephedra sinica, Ephedraceae - Chvojník čínský, Chvojníkovité). Čistý efedrin 

(Obrázek 1) izoloval roku 1885.  

Česká republika patřila do roku 2004 mezi tři největší výrobce efedrinu na světě. Vyráběl se 

jiţ ve Výzkumném ústavu antibiotik a biotransformací (VÚAB) v Roztokách u Prahy. 

Následovníkem VÚAB se stal podnik se zahraniční účastí ICN Česká republika, a.s., který je 

součástí nadnárodní společnosti ICN Pharmaceuticals, Inc. Výroba efedrinu probíhala ve 

dvou stupních. Na prvním se podílí speciální kvasinkový kmen druhu Saccharomyces 

coreanus. Druhým stupněm je katalyzovaná chemická reakce. 

C. Neuberg a J. Hirsch objevili jiţ roku 1921, ţe kondenzací benzaldehydu s acetaldehydem 

v přítomnosti kvasinek vzniká opticky aktivní 1-fenyl-1-hydroxypropanon. Reakci katalyzuje 

pyruvátdekarboxyláza, pocházející např. ze Saccharomyces cerevisiae. Kvasinka se touto 

NH

CH
3

CH
3

OH

http://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
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reakcí brání jedovatému účinku benzaldehydu a vytváří produkt, který se dá chemicky 

proměnit na 1-fenyl-2-(methylamino)propan-1-ol, zvaný téţ (-)-efedrin. (4)  

Výroba efedrinu byla v České republice ukončena 31. 7. 2004. 

2.1.1.1 Farmakodynamické vlastnosti 

Efedrin je přirozený rostlinný alkaloid s kombinovanými, přímými i nepřímými 

sympatomimetickými účinky. Je účinný agonista alfa i beta adrenergních receptorů a jeho 

působení na cílové orgány je komplexní. Vedle přímého účinku na receptory působí efedrin i 

nepřímým mechanismem - uvolňováním nativního noradrenalinu z nervových adrenergních 

zakončení. Nejvýznamnějšími účinky efedrinu je působení na srdce, hladké svalstvo cév a 

bronchů a účinky na CNS. Při opakovaném podávání efedrinu se vyskytuje tachyfylaxe. 

Efedrin působí na srdce pozitivně inotropně, slabě dromotropně, chronotropně i batmotropně, 

vyvolává tachykardii. I v nejmenších dávkách působí vasokonstrikčně a v terapeutických 

dávkách zvyšuje krevní tlak. Ovlivňuje dýchání tím, ţe dráţdí centrum dýchání a zároveň 

způsobuje rozšíření průdušek. Působí dráţdivě na mozkovou kůru a na subkortikální centra. 

Při vyuţívání periferních účinků efedrinu je centrální stimulační efekt efedrinu často 

neţádoucím účinkem. 

Na oku vyvolává efedrin rozšíření zornice, přičemţ nitrooční tlak zůstává neovlivněný. 

V oblasti střevního systému vyvolává efedrin útlum peristaltiky a ochabnutí svalstva střeva. 

Doba vyprazdňování ţaludku a pasáţ se prodluţují. Léčivo vyvolává zvýšení tonu sfinkteru 

močového měchýře, a proto se mohou objevit u pacientů léčených efedrinem těţkosti při 

močení. 

Efedrin sniţuje aktivitu dělohy. (5) 

2.1.1.2 Farmakokinetické vlastnosti 

Efedrin se dobře a úplně vstřebává z gastrointestinálního traktu, z podkoţí i svalu. Rychle se 

distribuuje hlavně do jater, plic, ledvin, sleziny a mozku. Terapeutická hladina v séru je 

v rozmezí 0,04 aţ 0,08 mg/kg. Efedrin se nachází v slinách člověka nezávisle na pH. 

Biologický poločas je 3 aţ 6 hodin. Látka je rezistentní vůči působení monoaminooxidázy a 

převáţně se vylučuje v nezměněné formě močí (60-80 %). Část efedrinu (5 %) se 

biotransformuje deaminací a N-demetylací. Hlavní metabolit norefedrin je farmakologicky 

aktivní, má centrálně stimulační účinky a jeho biologický poločas je 1,5 aţ 4 hodiny. Aţ 95 % 

podané dávky se vyloučí z organismu za 24 hodin. 
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Má-li moč kyselé pH, zkracuje se v odpovídající míře eliminace efedrinu a biologický 

poločas. Při chorobách ledvin je eliminace zpomalená. (5) 

2.1.2 Pseudoefedrin 

 

Obrázek 2: Strukturní vzorec pseudoefedrinu 

 

Pseudoefedrin (Obrázek 2) je mezinárodní nechráněný název (INN) pro D-pseudoefedrin, 

nebo také (+)-pseudoefedrin. Pseudoefedrin je dextroisomer (1S,2S) efedrinu (1R,2S), obě 

látky mají stejný efekt na sníţení prokrvení nosní sliznice. (5)  

Levoisomer (1R,2R) pseudoefedrinu, L-pseudoefedrin nebo také (-)-pseudoefedrin, má méně 

neţádoucích účinků a pouze mírné účinky na centrální nervový systém. Jeho redukcí vzniká 

D-metamfetamin, který má také velmi nízkou CNS stimulační aktivitu. Ve snaze nahradit 

snadno zneuţitelný D-pseudoefedrin byl v roce 1996 zahájen výzkum s L-pseudoefedrinem. 

Pokusy na zvířatech ukázaly srovnatelné periferní účinky obou isomerů a výrazně niţší CNS 

stimulační aktivitu u L-pseudoefedrinu. Bohuţel se drţitel patentu na L-pseudoefedrin 

(Pfizer/Warner-Lambert) nedočkal povolení regulačních orgánů k jeho uvedení na trh. (6) 

V roce 2003 dosáhla výše nákladů na inovaci léčivého přípravku Sudafed® 12 milionů dolarů 

a jeho výrobce oznámil ukončení celého projektu. Důvodem byly bezesporu rostoucí náklady 

spojené dlouhou dobou schvalovacího řízení. (7) 

2.1.2.1 Farmakodynamické vlastnosti 

Pseudoefedrin je sympatomimetikum s alfa-agonistickou aktivitou. Stimuluje alfa-adrenergní 

receptory v hladkých svalech cév, tím dochází ke konstrikci dilatovaných arteriol v mukóze 

nosní sliznice a sníţení prokrvení. (5) 

NH

CH
3

CH
3

OH
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2.1.2.2 Farmakokinetické vlastnosti 

Je absorbován rychle, maximálních plazmatických hladin dosahuje po 20-120 minutách. 

Distribuční objem je 2-3,3 l. Přibliţně 70-90 % je v nezměněné formě vyloučeno močí. Játra 

jsou primárním místem metabolismu, norpseudoefedrin je primární aktivní metabolit. Tato 

směs je vylučována močí jako 1 % dávky pseudoefedrinu u zdravých osob, ale moţno počítat 

aţ s 6 % podané dávky u osob s alkalickou močí. Pseudoefedrin přechází do mateřského 

mléka. 

Eliminační poločas je 5-6 hodin v případě pH moče 5-6. Protoţe je poločas závislý na pH 

moče, je udáván aţ 50 hodin u pacientů s trvalou alkalickou močí a 1,5 hodiny u pacientů 

s velmi kyselou močí. 

Konvenční hemodialýza má minimální vliv na odstranění pseudoefedrinu. (5) 

2.1.3 Metamfetamin 

 

Obrázek 3: Strukturní vzorec metamfetaminu 

 

Metamfetamin (Obrázek 3) je zástupce skupiny tzv. „budivých aminů―. Budivé aminy jsou 

látky synteticky vytvořené, stimulace nervového systému u nich převyšuje periferní 

adrenergní efekt. Významná je i jimi způsobená centrální inhibice pocitu hladu. K tomu stačí 

dávka 5-10 mg. V některých státech je pouţíván pro terapii ADHD a krátkodobou terapii 

exogenní obezity. Předpoklad, ţe primárním účinkem v léčbě obezity je potlačení chuti 

k jídlu, nebyl spolehlivě potvrzen. Společně s amfetaminem patří mezi nejčastěji uţívané 

návykové látky. (8) 
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2.1.3.1 Mechanismus účinku 

Mezi účinky amfetaminu a metamfetaminu nejsou rozdíly. Kromě zřetelného periferního 

sympatomimetického účinku oba stimulují centrální nervový systém, do něhoţ na rozdíl od 

katecholaminu dobře pronikají. Z depot v adrenergních neuronech uvolňují noradrenalin 

a dopamin. (9) Molekula obsahuje jedno chirální centrum, rozlišujeme dva isomery 

levometamfetamin a dextrometamfetamin. Na rozdíl od dextrometamfetaminu má 

levometamfetamin velmi slabé účinky na centrální nervový systém, a tedy i velmi nízký 

potenciál pro zneuţívání. (10) 

2.1.3.2 Farmakodynamické vlastnosti 

Metamfetamin je sympatomimetický amin s převládajícím stimulačním efektem na aktivitu 

CNS, kde zvyšuje koncentraci dopaminu, noradrenalinu a serotoninu v interneuronálních 

synapsích. Po odeznění efektu dochází k depleci neuromediátorů. Periferní účinky zahrnují 

zvýšení systolického a diastolického tlaku, mírnou bronchodilataci a ovlivnění centra dýchání. 

(11)  

2.1.3.3 Farmakokinetické vlastnosti 

Metamfetamin se rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu. Primárně je metabolizován 

v játrech pomocí aromatické hydroxylace, N-dealkylace a deaminace. Nejméně 7 metabolitů 

přechází do moče, např.: amfetamin, hydroxymetamfetamin nebo hydroxyamfetamin. 

Eliminační poločas je v závislosti na pH moče 4 aţ 15 hodin. U pacientů s trvale alkalickou 

močí je eliminační poločas významně prodlouţen. Přibliţně 62 % perorálně podané dávky je 

vyloučeno močí během prvních 24 hodin, 1/3 jako metamfetamin, zbytek ve formě 

metabolitů. (11) (10) 

2.1.3.4 Použití 

Pro budivé aminy a podobně působící látky neexistuje lékařsky opodstatněná indikace. Ve 

vrcholovém sportu se zneuţívají jako dopingové látky. Vlivem těchto látek odpadá zpětná 

vazba nadměrného přetíţení jako psychická brzda, která zabraňuje úplnému vyčerpání. (9)  

2.1.3.5 Metamfetamin - historie 

Metamfetamin z efedrinu poprvé vyrobil Nagai Nagayoshi v roce 1893, krystalický 

metamfetamin syntetizoval Akira Ogata redukcí jodovodíkovou kyselinou za přítomnosti 

fosforu (Obrázek 4) roku 1919. 
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Obrázek 4: Schéma redukční reakce (pseudo)efedrinu na metamfetamin 

 

Výzkum a výroba metamfetaminu byly zahájeny v Německu po roce 1934; berlínská firma 

Temmler Werken roku 1937 patentovala originální metodu výroby (S)-metamfetaminu 

hydrogenací hydrochloridu 1-chloroefedrinu v alkoholu na platinovém katalyzátoru za mírně 

zvýšeného tlaku. V roce 1938 byl na německý trh uveden přípravek Pervitin Tabletten (3 mg 

metamfetaminium chloridu v tabletě); později přibyla i injekční léková forma: 2 ml ampule 

s obsahem 15 mg účinné látky. (10) V průběhu druhé světové války metamfetamin rozdávali 

vojákům především japonští (např. pro piloty kamikadze) a němečtí velitelé (zejména pro 

jednotky SS). Pervitin brali i němečtí piloti, kteří v pozdější fázi války museli nalétat větší 

mnoţství hodin neţ jejich protivníci (bylo jich totiţ početně méně). Čokoláda s obsahem 

metamfetaminu byla známá ve dvou verzích, jako Fliegerschokolade pro piloty a jako 

Panzerschokolade pro posádky tanků. Podle historiků uţíval na doporučení osobního lékaře 

Theodora Morella metamfetamin od roku 1942, pravděpodobně na terapii Parkinsonovy 

choroby, také Adolf Hitler. (12) (13) 

V USA byl metamfetamin registrován během druhé světové války firmou Abbott 

Laboratories pod jménem Desoxyn® (5 mg metamfetaminium hydrochloridu v tabletě). 

V roce 1943 poţádala firma Abbott Laboratories lékovou divizi FDA o zaregistrování nových 

indikací pro Desoxyn®. Jednalo se o indikace pro terapie narkolepsie, mírných depresí, 

postencefalitického parkinsonismu, chronického alkoholismu, mozkové arteriosklerózy a 

senné rýmy. Všechny tyto ţádosti byly přijaty a Desoxyn® byl schválen k pouţívání u těchto 

indikací v prosinci 1944. Postupem času byly všechny výše uvedené indikace zrušeny. 

V současnosti je Desoxyn® v portfoliu firmy Lundbeck a je indikován pouze pro terapii 

ADHD a krátkodobou terapii exogenní obezity. (11) 

NH

CH
3

CH
3

OH

HI/P 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Temmler_Werken&action=edit&redlink=1
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2.1.4 Metamfetamin – droga 

Nejrozšířenější drogou ze skupiny budivých aminů je celosvětově amfetamin. Počátky 

zneuţití se datují do USA druhé poloviny třicátých let minulého století. Po skončení druhé 

světové války se obrovské armádní zásoby amfetaminu objevily na japonském černém trhu. 

(14) 

V České republice je mnohem oblíbenější metamfetamin – pervitin. Významný nárůst obliby 

pervitinu v tehdejším Československu můţeme zařadit do sedmdesátých let 20. století. Podle 

odborníků na problematiku drog a drogových závislostí byla důvodem poměrně snadná 

výroba a také fakt, ţe přes přísně střeţenou ţeleznou oponu se jiné v současnosti zneuţívané 

drogy dostávaly sporadicky. (15) 

Čistý pervitin má formu mikrokrystalického bílého prášku, bez zápachu, hořké chuti. Na 

černém trhu bývá zabarven do ţluta či do fialova, protoţe obsahuje zbytky látek pouţívaných 

při domácí výrobě. Z českého trhu pervitin proniká na západoevropské trhy pod názvem 

„čeko―. (16) 

Po roce 2000 zaznamenávají mnohonásobný nárůst závislých na metamfetaminu v USA, 

Kanadě a v Austrálii. V současnosti tato droga dobývá i jihovýchodní Asii. Po celém světě je 

drogovými mafiemi metamfetamin oblíbený kvůli velmi levné výrobě. (12) 

V České republice vyráběný pervitin se těší veliké oblibě zahraničních uţivatelů, kteří Českou 

republiku navštěvují, aby si ho tu nakoupili. Pokračuje trend přeshraniční „drogové turistiky―, 

kdy zejména občané Německa a Rakouska navštěvují Českou republiku za účelem nákupu 

pervitinu, zpravidla v gramovém mnoţství. Následně jej vyvezou zpět buď pro potřeby 

přímého uţití nebo k další distribuci. (3)  

2.1.4.1 Aplikace, dávkování a mechanismus účinku  

Pervitin se aplikuje ústy, šňupáním nebo nitroţilně, coţ je v ČR nejčastější způsob aplikace u 

problémových uţivatelů. Běţné dávky se pohybují od 50 do 250 mg. Potřebné denní dávky 

při nutkavém zneuţívání dosahují 500-2000 mg denně. (9) Účinek nastupuje u i. v. aplikace 

ihned, u šňupání za 5-10 minut, při uţití per os do 1 hodiny. Po odeznění efektu dochází 

k depleci neuromediátorů (dopaminu, noradrenalinu a serotoninu), to je příčinou 

nepříjemného stavu, tzv. „dojezdu‗. Hlavní příznaky intoxikace vymizí za 8 aţ 24 hodin. (16) 
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2.1.4.2 Účinky 

Pervitin je psychomotorické stimulans - zřetelně ovlivňuje motoriku, ale i psychické funkce, 

uţití vede k euforii, sniţuje únavu, navozuje stereotypní chování, vyvolává nechutenství. 

Uvolňuje v těle zásoby energie, zvyšuje výkonnost celého organismu. Urychluje 

psychomotorické tempo a navozuje motorický neklid. Zvyšuje krevní tlak a tepovou 

frekvenci, stoupá dechová frekvence. Zorničky jsou rozšířené. Zvyšuje pohotovost ke křečím. 

Ustupuje pocit únavy, organismus pracuje s vypětím sil aţ do vyčerpání. Pervitin urychluje 

tok myšlenek, často na úkor kvality, zvyšuje pozornost a soustředěnost. Zlepšuje schopnost 

empatie, odstraňuje zábrany. Můţe navodit strach a úzkost. Vyvolává euforii, pocit 

sebejistoty a rozhodnost. Intoxikovaný nemá potřebu spánku. Po odeznění účinku se 

dostavuje fáze deprese s hlubokými pocity vyčerpání a celkovou skleslostí. (16) 

2.1.4.3 Akutní intoxikace 

Při prvním poţití se často objevuje bolest v čele, úzkost. Akutní intoxikace vyvolává silné 

dráţdění sympatiku; neklid, hyperaktivita, bolesti hlavy, mydriáza, tachykardie s arytmiemi, 

hyperreflexie, u běţných otrav nastává hyperpyrexie, někdy křeče a delirium. Předávkovaný 

pociťuje těţkou bolest na hrudi a můţe upadnout do bezvědomí na 1-2 hodiny. U sportovců, 

kteří poţili amfetamin jako doping, došlo aţ k naprostému fyzickému vyčerpání a smrti, 

protoţe látka zvýšila pocit tělesně výkonnosti a způsobila tak ztrátu schopnosti posoudit 

hranice somatických moţností. (16) 

2.1.4.4 Chronická intoxikace 

Jako následek chronického uţívání mohou vznikat organické mozkové psychosyndromy 

doprovázené demencí. Závislý je neklidný, pociťuje napětí, úzkost, předráţděnost, poruchy 

spánku, neadekvátní reakce na běţné stimuly, nevolnost, zvracení, sucho v ústech. Při 

dlouhodobém uţívání se dostavuje celková sešlost z podvýţivy, třes, bolesti u srdce a bolesti 

kloubů, zvýšení šlachových a okosticových reflexů, široké nereagující zorničky, hemoragie 

v plicích, játrech, ve slezině. Mezi psychické komplikace, které doprovázejí intoxikaci, jsou 

uváděny halucinace, strach, neklid, vztahovačnost, deprese, sebevraţedné tendence, 

podezíravost, chorobná ţárlivost, stavy zmatenosti. Objevují se poruchy paměti a neschopnost 

koncentrace. Při chronické intoxikaci nebo při uţití velmi vysoké dávky se rozvíjí toxická 

psychóza pod obrazem paranoidně-halucinatorního syndromu, tzv. „stíha―. (16) 
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2.1.4.5 Zdravotní a sociální rizika 

Riziko vzniku závislosti je značné, i kdyţ poněkud niţší neţ u kokainu. Má následující rysy: 

1) rychle vznikající psychický návyk, 2) nepřítomnost fyzické závislosti, 3) rychlý vzestup 

tolerance aţ k psychotickým dávkám. Uţivatel pervitinu můţe mít delší dobu dojem (a říkat 

to), ţe „má drogu pod kontrolou―. Kombinováním pervitinu s jinými drogami či léky se 

zvyšuje pravděpodobnost neţádoucích účinků. Ţivot ohroţující je uţití spolu s inhibitory 

monoaminooxidázy. Další zdravotní rizika plynou z nitroţilního uţívání. (16) 

2.1.4.6 Náklady spojené se zneužíváním 

Pro stanovení společenských nákladů v souvislosti s uţíváním drog proběhla v České 

republice studie v letech 1999-2000. Společenské náklady na zneuţívání nelegálních 

(pouličních) drog dosáhly v roce 1998 celkové výše 2,8 miliardy Kč. To představuje 0,2 % 

hrubého domácího produktu (HDP), coţ je hodnota, kolem níţ se pohybují výsledky dosud 

provedených studií po celém světě s výjimkou USA, kde jsou náklady na „válku s drogami― 

trvale extrémně vysoké. Největší část nákladů připadá na represivní sloţku drogové politiky – 

v roce 1998 to bylo 82 % z celkových 2,3 miliardy Kč přímých nákladů. (17) Přepočtem pro 

rok 2007 lze částku společenských nákladů vyjádřit jako 0,2 % z 3 530 miliard
2
 a jde tedy 

o částku převyšující 7 miliard korun. Přitom celková částka výdajů na protidrogovou politiku 

ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů a obcí v roce 2007 dosáhla 557,6 milionů Kč. (1) 

2.1.4.7 Související trestná činnost  

V souvislosti s  pervitinem je ročně zahájeno zhruba tisíc správních přestupkových řízení. 

Trestná činnost spojená s pervitinem se od roku 2003 ustálila na zhruba 1100 trestních stíhání 

ročně, coţ odpovídá 53-60 % všech trestních stíhání v souvislosti s drogami.  

Výrobou pervitinu z pseudoefedrinu se zabývají (vzhledem k relativně snadnému postupu 

tzv. „českou cestou―) i v oboru chemie nekvalifikovaní jedinci. Tímto způsobem vyráběný 

pervitin je produkován v malém mnoţství, zato zcela pravidelně. Snadná dostupnost vede 

k trvalému nárůstu počtu nelegálních varen. Pachatelé často mění místo svého působiště, kdy 

jsou schopni, aby bylo ztíţeno jejich odhalení, v krátké době přesunout předměty určené 

k výrobě na jiné místo. Prekursor, v tomto případě pseudoefedrin, si totiţ mohou snadno a bez 

větších překáţek koupit v kterékoli lékárně po celém území ČR. (3)  

                                                 

2
 hrubý domácí produkt ČR 2007 (29) 
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2.1.4.8 Zdroj suroviny pro výrobu 

V srpnu 2008 zveřejnil SÚKL seznam 22 lékáren, ve kterých se v roce 2007 prodalo zhruba 

50 % všech léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu. Těchto 22 lékáren se významným 

způsobem podílelo na zásobování nelegálních varen surovinou pro výrobu pervitinu. 

Kontrolní činností SÚKL bylo prokázáno porušení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech pouze 

v sedmi (!) lékárnách, ve kterých bylo zahájeno i správní řízení. (18) Je pravděpodobné, ţe se 

v některých případech dostávají tyto léčivé přípravky na trh bez vědomí lékárníka, přímo 

osobou laického provozovatele lékárny. Jindy jsou ovšem farmaceuti přímými účastníky 

obrovských nákupů. Motivací pro takové jednání můţe být na jedné straně strach nebo na 

straně druhé finanční prospěch. Velmi kuriózní je v těchto případech obhajoba dotčených 

„odborných― zástupců při disciplinárních řízeních Čestné rady České lékárnické komory. Pro 

ilustraci cituji z vyjádření ke správní ţalobě proti rozhodnutí Čestné rady České lékárnické 

komory o podmínečném vyloučení: 

„Výdej v počtu stovek balení, ale i přes tisíc kusů balení, na jednorázový nákup, ke 

kterému v předmětné lékárně docházelo ne zřídka, ale často i několikrát denně, je 

množstvím zcela alarmujícím. Tvrzení žalobce v žalobě, že v případě konkrétních 

prodejů výše uvedených léků neměl ani v jednom případě žádné podezření ze zneužití 

vydávaných léčivých přípravků, vzbuzuje pochybnosti o odbornosti žalobce.“ (19) 

Přestoţe se jedná o méně neţ 1 % lékáren, dokázala negativní mediální prezentace této 

skutečnosti velmi výrazně ovlivnit náhled veřejnosti na lékárny a lékárníky. 

2.1.4.9 Výroba pervitinu z volně dostupných léčiv 

Pervitin se dá připravit z efedrinu nebo pseudoefedrinu redukcí alfahydroxyskupiny. 

Pseudoefedrin je vyuţíván jako sloţka kombinovaných léčivých přípravků k sníţení 

prokrvení nosní sliznice. Objem prodeje léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu 

dostupných bez lékařského předpisu trvale roste. Zatímco v roce 2005 to byly 3 miliony 

prodaných balení, v roce 2007 více neţ 4 miliony. (20) Na českém trhu byl v roce 2007 

pseudoefedrin do 30 mg v jednotce lékové formy dostupný ve 4 léčivých přípravcích. Tyto 

léčivé přípravky můţeme zařadit do dvou ATC skupin N02BE51 nebo M01AE51. 

Ve skupině N02BE51 - paracetamol, kombinace kromě psycholeptik, (prekursor) 

PANADOL PLUS GRIP®    

Složení:  Paracetamolum 500 mg,  
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Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg 

a 

PARALEN PLUS® 

Složení:  Paracetamolum 325 mg,  

Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg,  

Dextromethorphani hydrobromidum 15 mg 

 

Ve skupině M01AE51 - ibuprofen, kombinace (prekursor) 

MODAFEN® 

Složení: Ibuprofenum 200 mg,  

Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg 

a 

NUROFEN STOP GRIP® 

Složení: Ibuprofenum 200 mg,  

Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg 

Všechny výše uvedené léčivé přípravky byly v minulých letech na trhu dostupné v balení po 

12 nebo 24 tabletách. U léčivého přípravku PANADOL GRIP® došlo v roce 2008 k přerušení 

dodávek balení o velikosti 24 tablet. V současné době není na českém trhu tato velikost balení 

dostupná vůbec. 

Pro vlastní výrobu je prvním krokem izolace pseudoefedrinu z tablety pro další zpracování. Je 

známo
3
, ţe k výrobě pervitinu jsou pouţívány zejména léčivé přípravky z ATC skupiny 

M01AE51, konkrétně Modafen® a Nurofen Stop Grip®.  

Důvody pro menší oblibu léčivých přípravků z ATC skupiny N02BE51 jsou pravděpodobně 

náročnější postup při izolaci pseudoefedrinu (trojkombinace účinných látek v LP Paralen 

Plus®) a fakt, ţe rezidua paracetamolu a jeho hydrolytických produktů barví výsledný 

produkt (pervitin) do ţluta nebo růţova. Na drogové scéně nejsou tyto „barevné― pervitiny 

příliš oblíbené. Z hlediska čistoty produktu je výhodnější pouţít tablety z léčivých přípravků 

z ATC skupiny M01AE51.  

                                                 

3
 Zejména z protokolů při vyšetřování trestné činnosti 
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Z tohoto důvodu přistoupil drţitel rozhodnutí o registraci přípravku Modafen® k modifikaci 

sloţení a k mírnému navýšení ceny. Od roku 2006 je Modafen® vyráběn v inovovaném 

sloţení. K tomu zveřejnil výrobce v propagačních materiálech následující informaci:  

„Díky další přidané pomocné látce se výrazně zhoršila extrahovatelnost 

pseudoefedrinu, takže zneužití Modafenu® s novým složením je velmi málo 

pravděpodobné.“ (21)  

Přidanou pomocnou látkou je v tomto případě povrchově aktivní laurylsulfát sodný. (5) 

V současnosti je Modafen® 24 tbl o 10 Kč draţší neţ Nurofen StopGrip 24 tbl. 

 

IZOLACE 

Tablety se nechají rozpustit ve vodě, roztok se zalkalizuje vodným roztokem baze (NaOH, 

popř. NaHCO3) do zásaditého pH. Tím dojde k převedení pseudoefedrinu hydrochloridu na 

volnou bazi pseudoefedrinu. Z ibuprofenu vznikne sodná sůl ibuprofenu. Pro extrakci volné 

baze pseudoefedrinu lze pouţít jakékoliv lipofilní rozpouštědlo, v malých varnách se 

v minulosti pouţíval petrolether nebo toluen, v současnosti je nejvíce pouţíván lékařský 

benzin zakoupený v lékárně. Volná baze pseudoefedrinu přejde při vytřepávání do 

rozpouštědla, zatímco sodná sůl ibuprofenu zůstane ve vodné fázi. Pseudoefedrin je získán 

odpařením rozpouštědla.  

V případě, ţe se izolace provádí z tablet obsahujících paracetamol, můţe po přidání silné baze 

dojít k jeho hydrolýze za vzniku balastních látek, které přecházejí do rozpouštědla společně 

s částí paracetamolu. 

REDUKCE 

Pseudoefedrin se rozpustí v kyselině, přidá se červený fosfor a reakce se za stálého míchání 

zahřeje na 80-100°C, pak se začne přidávat jod, dokud vznikají fialové páry, po přidání jodu 

se reakce nechá probíhat ještě 4 hodiny za stálého míchání. Reakci lze urychlit přídavkem 

trichloroctové kyseliny jako katalyzátoru. Vlastní redukční činidlo je PI3, který se při reakci 

regeneruje. Po opětovné alkalizaci se znovu extrahuje do lipofilního rozpouštědla, tentokrát 

uţ jako metamfetamin, eventuelně po promytí zředěnou kyselinou chlorovodíkovou 

metamfetamin hydrochlorid. Výtěţnost se pohybuje mezi 50-60 %. Výsledná čistota 

metamfetaminu můţe dosahovat aţ 90 %. Výrobní schéma znázorňuje Obrázek 5. 
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Rizika vyplývající z takového „domácího― výrobního postupu jsou zřejmá. Zejména se jedná 

o rizika vyplývající z expozice osob chemickými látkami pouţívanými a vznikajícími při 

výrobě metamfetaminu (pervitinu) a jejich reziduím ve vnitřních prostorách budov, kde 

nelegální výroba metamfetaminu probíhá, a dále rizika spojená s únikem surovin k výrobě a 

odpadu po výrobě pervitinu do ţivotního prostředí (na 1 g vyrobeného metamfetaminu 

připadá podle odborných zdrojů aţ 100 g odpadu). (22) 

 

V roce 2008 stoupl počet tzv. „malých― varen, které se produkují menší mnoţství pervitinu, 

k uspokojení potřeb své blízké komunity. V mnoha případech došlo ke zkvalitnění činnosti 

tzv. „vařičů― (výrobců), kteří jsou schopni u metamfetaminu dosáhnout i 80 % čistoty této 

drogy při výrobě látky z volně dostupných léků. (2) 
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2.2 Legislativa 

2.2.1 Legislativa mezinárodní 

Nutnost kontroly prekursorů a pomocných látek vyvstala ve světě v sedmdesátých letech 

20. století. Při policejních zásazích proti nelegálním laboratořím ve státech Jiţní Ameriky 

bylo zjištěno, ţe k výrobě jsou vyuţívána obrovská mnoţství legálně dováţených chemikálií, 

a to zejména z Evropy. Počátek let osmdesátých byl následně boomem syntetických drog, a to 

zejména amfetaminu ve Velké Británii, metamfetaminu v USA a amfetaminových derivátů, 

které se začaly vyrábět především v Nizozemí. 

Tyto skutečnosti vedly k tomu, ţe Mezinárodní výbor pro kontrolu drog při OSN navrhl 

přijmout mezinárodní normu, která by se zabývala kontrolou chemických látek zneuţívaných 

při výrobě drog. Takovou normou se stal Protokol o změnách Jednotné úmluvy o 

omamných látkách, známý pod názvem Vídeňská úmluva.  

Protokol vstoupil v platnost 8. srpna 1975. Náš stát ho ratifikoval v roce 1988 (publikováno 

jako sdělení č. 462/1991 Sb.). Kromě zesílení úlohy Mezinárodního úřadu pro kontrolu 

omamných látek, úmluva rozšířila povinnosti států v oblasti odhadu spotřeby omamných 

látek. Dále byly v úmluvě vyjmenovány chemikálie podléhající zvláštní kontrole. Jednalo se 

o 6 prekursorů a 6 pomocných látek. V roce 1992 došlo k rozšíření seznamu na 11 prekursorů 

a 11 pomocných látek. 

2.2.2 Legislativa národní 

Do roku 1998 byly v České republice
4
 prekursory a pomocné látky zařazeny do Přílohy "D" 

k Vyhlášce č. 560/1991 Sb. Tato vyhláška byla po roce 1993 opakovaně novelizována a 

v roce 1998 byl přijat Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, který se stal od data 

účinnosti 1. 1. 1999 definitivní zákonnou normou pro kontrolu prekursorů a pomocných látek 

na území České republiky. (15)  

2.2.2.1 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

Od roku 1999 byla tato právní norma novelizována celkem čtrnáctkrát, naposledy zákonem 

č. 141/2009 Sb. Prekursory efedrin a pseudoefedrin (Tabulka 1) definuje Příloha 9 - 

PREKURSORY zařazené do tabulky I podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu 

                                                 

4
 do roku 1993 Československo 
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s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č. 462/1991 Sb.), ve znění zákona platného 

do 31. 3. 2006. V tabulce nejsou uvedeny prekursory bez vztahu k tématu této práce.  

Tabulka 1: Prekursory podle sdělení 462/1991 

Mezinárodní nechráněný název 

(INN) v českém jazyce 

Chemický název 

Efedrin  a/ (1R, 2S) – 2 methylamino-1fenyl-1-propanol 

b/ (1S, 2R) – 2 methylamino-1fenyl-1-propanol 

c/ racemická směs látek uvedených pod písmenem a/ , b/ 

Pseudoefedrin  a/ (1R, 2R) – 2 methylamino-1fenyl-1-propanol 

b/ (1S, 2S) – 2 methylamino-1fenyl-1-propanol 

c/ racemická směs látek uvedených pod písmenem a/ , b/ 

 

Ne všechny z výše uvedených čtrnácti novelizací jsou ve vztahu k problematice efedrinu a 

pseudoefedrinu jako surovin pro nelegální výrobu pervitinu. V původním znění zákona z roku 

1998 nespadaly, podle § 1 odst. 2, do působnosti zákona léčivé přípravky s obsahem 

prekursorů, tedy ani efedrinu a pseudoefedrinu. Z tohoto důvodu mohly být léčivé přípravky 

s obsahem efedrinu i pseudoefedrinu vydávány i bez lékařského předpisu. Výdeji bez 

lékařského předpisu u všech léčivých přípravků s obsahem efedrinu a léčivých přípravků 

s obsahem pseudoefedrinu v jednotce lékové formy vyšším neţ 30 mg zamezila, s účinností 

od 30. 6. 2000, novela zákonem č. 117/2000 Sb. Neprofesionální a zavádějící odůvodnění této 

výjimky můţeme najít v rozpravě poslanecké sněmovny (celé znění Příloha 1) ze dne 

24. 2. 2000, poslankyně MUDr. Milady Emmerové, pozdější ministryně zdravotnictví: 

„Pseudoefedrin je látka podobná efedrinu, nemá však některé z jeho 

farmakodynamických účinků, především centrálně stimulačních. Tyto rozdíly jsou 

dány odlišným stereochemickým uspořádáním molekuly, a tím i poměrně značnými 

kvalitativními i kvantitativními odlišnostmi od efedrinu. Produkty z něho vyrobené 

mají i odlišný účinek, než má pervitin, tzn. cílová sledovaná látka.“ (23) 

Přitom ve stejném období, na základě mnoţících se informací o zneuţívání léčivých 

přípravků s obsahem pseudoefedrinu, vydal SÚKL dne 2. 3. 2000 rychlou výstrahu
5
, kterou 

omezil způsob výdeje těchto přípravků a stanovil, ţe léčivé přípravky Disophrol, Modafen 30 

tbl. a Nurofen Stopgrip 24 tbl. je moţné vydat v lékárnách pouze na lékařský předpis a léčivé 

přípravky Modafen 10 tbl. a Nurofen Stopgrip 12 tbl. bez lékařského předpisu pouze 

                                                 

5
Věstník SÚKL 2000; 3:1-2 
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v jediném balení. (24) Po analýze administrativních a věcných problémů spojených s tímto 

nařízením byla výstraha upravena tak
6
, ţe léčivé přípravky Modafen a Nurofen Stopgrip 

(nezávisle na velikosti balení) lze znovu, bez ohledu na velikost balení, vydávat bez 

lékařského předpisu a bez mnoţstevního omezení počtu vydávaných balení. (25; 26) 

V roce 2006 byla zákonem č. 74/2006 Sb., zrušena Příloha č. 9 a zavedena současně platná 

definice prekurzorů: 

„prekursorem látka uvedená v kategorii 1 přílohy I přímo použitelného předpisu 

Evropských společenství
1a)

 nebo v kategorii 1 přílohy přímo použitelného předpisu 

Evropských společenství
2
“

 

1a)
  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 

2)
  Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 

 

Podrobnější popis prekursorů pouţívá v edukačních materiálech NPC, efedrin (Tabulka 2) 

a pseudoefedrin (Tabulka 3). (15) 

 Zákonem č. 141/2009 Sb., byla zrušena nesystémová a neodůvodnitelná výjimka pro léčivé 

přípravky s obsahem pseudoefedrinu do 30 mg v jednotce lékové formy. Zároveň ale 

současně platné znění zákona o návykových látkách umoţňuje vydávat léčivé přípravky 

s obsahem efedrinu i pseudoefedrinu v reţimu výdeje bez lékařského předpisu s omezením. 

Kompetence pro zařazení léčivého přípravku do této kategorie výdeje má podle zákona
7
 

SÚKL. Tato legislativní změna je výsledkem jednání pracovní skupiny ministerstva 

zdravotnictví k omezení zneuţívání léčivých přípravků k nedovolené výrobě metamfetaminu. 

(Příloha 2)  

Zákon č. 141/2009 Sb., dále upravuje podmínky pro zacházení s prekurzory a ukládá 

lékárnám nové povinnosti v této oblasti. 

  

                                                 

6
Věstník SÚKL 2000; 9:2 

7
 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech 
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Tabulka 2: Efedrin podle NPC 

4. EFEDRIN 

Jiný název:  alfa-hydroxy-beta-metylaminopropylbenzen,  

alfa-(metylamino)etyl-benzylalkohol 

Molekulární 

vzorec:  

C10H16NO 

Molekulární 

hmotnost:  

165,23 

Bod tání:  40 - 42 
o
C 

Charakteristické 

vlastnosti:  

racemický efedrin a jeho chlorovodíkové a sirné soli jsou bílé krystaly; 

efedrin je voskovitá hydroskopická pevná látka, krystaly nebo granule s 

mýdlovým efektem; hydrochlorid a sulfát efedrinu jsou čtyřhranné 

kosočtverečné jehličky, na které působí světlo 

Nezákonné uţití:  při výrobě metamfetaminu (pervitinu) 

Zákonné uţití:  při výrobě léků proti kašli a nachlazení 

Výrobní proces:  efedrin se můţe extrahovat z některých druhů rostlin rodu Ephedra; 

synteticky se vyrábí fermentací směsi benzaldehydu a melasy, následnou 

dehydrogenací v metylaminovém roztoku (tzv. Meuberyho proces): 

efedrin můţe být syntetizován katalickou hydrogenací 1fenyl-2-

metylaminopropanonu 

Upozornění:  Inhalace nebo poţití této látky je zdraví škodlivé; jednorázový nebo 

opakovaný styk můţe způsobit velké poškození organismu!!! 

Opatření:  ukládat v dobře uzavřené nádobě chráněné proti světlu, pracovat 

s ochrannými pomůckami (brýle, respirátor, rukavice...), zamezit kontaktu 

s pokoţkou a očima 

Výrobci:  Česká republika 
8
- ICN (dříve VÚAB) Roztoky u Prahy 160.000 kg/rok; 

Evropa - SRN; Asie - Čína, Indie, Japonsko 

První pomoc:  Při potřísnění omýt proudem vody, při zasaţení očí okamţitě vypláchnout 

proudem vody, při poţití vypít větší mnoţství vody, ve všech případech 

vyhledat následně lékaře. 

 

  

                                                 

8
 Výroba efedrinu ukončena 2004 



 

28 

Tabulka 3: Pseudoefedrin podle NPC 

5. PSEUDOEFEDRIN 

Jiný název:  alfa-hydroxy-beta-metylaminopropylbenzen, 

alfa-/1-(metylamino)etyl/benzyl alkohol 

Molekulární 

vzorec:  

C10H15NO 

Molekulární 

hmotnost:  

165,23 

Bod tání:  117 - 119 
o
C 

Charakteristické 

vlastnosti:  

zásady a soli (chloridy a sulfáty) jsou krystalické látky 

Nezákonné 

uţití:  

při výrobě metamfetaminu (pervitinu) 

Zákonné uţití:  při výrobě léků proti kašli a nachlazení 

Výrobní proces:  pseudoefedrin se můţe extrahovat z některých druhů rostlin rodu Ephedra; 

synteticky z efedrinu 

Upozornění:  Inhalace nebo poţití této látky je zdraví škodlivé; jednorázový nebo 

opakovaný styk můţe způsobit velké poškození organismu!!! 

Opatření:  ukládat v dobře uzavřené nádobě chráněné proti světlu, pracovat 

s ochrannými pomůckami (brýle, respirátor, rukavice…), zamezit kontaktu 

s pokoţkou a očima 

Výrobci:  Česká republika - nevyrábí se; Evropa - SRN; Asie - Čína, Indie, Japonsko; 

Amerika – USA 

První pomoc:  Při potřísnění omýt proudem vody, při zasaţení očí okamţitě vypláchnout 

proudem vody, při poţití vypít větší mnoţství vody, ve všech případech 

vyhledat následně lékaře. 

 

2.2.2.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004, 

o prekursorech drog 

Pseudoefedrin není uveden v přílohách zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a není 

tedy omamnou ani psychotropní látkou. 

Je uveden v kategorii 1 přílohy I přímo pouţitelného předpisu Evropských společenství, jímţ 

je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004, o prekursorech drog. Toto 

nařízení je česky dostupné například na internetu www.eur-lex.europa.eu.  

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
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Podle článku 2 Nařízení se uvedenými látkami (pro účely Nařízení) rozumí všechny látky 

uvedené v příloze I, včetně směsí a přírodních produktů je obsahujících. Ale nevztahuje se na 

léčivé přípravky a farmaceutické přípravky, směsi apod., ve kterých jsou uvedené látky 

obsaţeny tak, ţe je nelze snadno pouţít nebo extrahovat snadno dostupnými nebo 

hospodárnými prostředky. 

2.2.2.3 Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon 

Z hlediska nelegální výroby pervitinu není snadné dát uspokojivou odpověď na otázku, zda je 

nakládání s léčivým přípravkem s obsahem pseudoefedrinu nakládání s prekursorem nebo 

s léčivým přípravkem jej obsahujícím.  

Protoţe se lékárník nutně nemusí dozvědět o přípravě nebo páchání trestného činu a není 

oprávněn kontrolovat totoţnost pacienta, je aplikace § 167 trestního zákona obtíţně 

pouţitelná.  

§ 167  

Kdo se hodnověrným způsobem doví, ţe jiný připravuje nebo páchá trestný čin 

nedovolené výroby a drţení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a § 188, 

a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím 

svobody aţ na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest 

mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.  

Nejdůleţitějšími ustanoveními trestního zákona tak zůstávají § 187, § 188 a § 195. 

§ 187 

(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo 

jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, 

přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude 

potrestán odnětím svobody na jeden rok aţ pět let.  

§ 188  

(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené 

výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo 

psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok aţ pět let 

nebo zákazem činnosti nebo peněţitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty.  
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§ 195  

(1) Zvláštní zákon stanoví, co se povaţuje za omamné látky, psychotropní látky, 

přípravky obsahující omamnou nebo psychotropní látku nebo za prekursory. 

Zvláštním zákonem podle § 195 se rozumí právě zákon č. 167/1998 Sb., o návykových 

látkách. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Metodika 

3.1.1 Zdroje dat 

Pro hodnocení spotřeby léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu, zejména pro potvrzení 

odhadu, ţe přibliţně 80 % balení těchto léčivých přípravků je zneuţíváno v nelegálních 

varnách pro výrobu pervitinu, byla pouţita data o celkových prodejích léčivých přípravků 

s obsahem pseudoefedrinu poskytnutá společností IMS Health, zčásti byla zpracovávána data 

zveřejněná SÚKL. 

3.1.2 Zpracování získaných dat 

3.1.2.1 Marketingový koeficient 

Rozdíl v mnoţství prodaných balení různých velikostí je způsobený ekonomickou výhodností 

velkých balení pro pacienty. Proto jsem poměr 24tbl/12tbl označil jako marketingový 

koeficient (MK). 

12tbl balení prodeje objem

24tbl balení prodeje objem
MK  

3.1.2.2 Referenční léčivý přípravek 

Pro stanovení referenčního marketingového koeficientu (MKref) bylo třeba zvolit vhodný 

referenční léčivý přípravek. Dostupné léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu jsou na 

českém trhu k dispozici výhradně v balení 12 a 24 tablet. I cena léčivých přípravků s obsahem 

pseudoefedrinu se pohybuje ve stejných hladinách, zhruba 70 a 120 Kč. Zejména s ohledem 

na velikost dostupného balení (12 a 24 tbl) a srovnatelnou cenu jsem jako referenční léčivý 

přípravek zvolil Coldrex tablety®. Vzhledem k empirickým zkušenostem lékárníků a 

vzhledem ke sloţení léčivého přípravku Paralen Plus® je moţné vyslovit hypotézu, ţe i tento 

léčivý přípravek lze povaţovat za referenční. 

3.1.2.3 Určení množství zneužívaných léčivých přípravků 

Při posuzování úrovně zneuţívaných léčivých přípravků jsem vycházel z předpokladu, ţe MK 

je u cenově i terapeuticky srovnatelných léčivých přípravků pro léčbu chřipky a nachlazení 
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shodný. Výraznou odchylku lze očekávat právě v případě léčivých přípravků s obsahem 

pseudoefedrinu, kdy je dostatečně prokázáno
9
, ţe jsou pro nelegální výrobu pervitinu 

pouţívána téměř výhradně balení s obsahem 24 tbl. (3) Určením rozdílu mezi MK 

zneuţívaného a referenčního léčivého přípravku lze stanovit počet balení zneuţitých pro 

nelegální výrobu pervitinu. Pro snadnější orientaci jsem zavedl některé další termíny: 

1. Skutečná spotřeba (SS12, SS24) 

Počet jednotlivých balení (12 / 24 tablet) LP dodaných z distribuce do lékáren za dané období.  

2. Odhadovaná běžná spotřeba 24 (OBS24) 

Je určena jako násobek skutečné spotřeby balení po 12 tabletách a MKref podle vzorce:  

OBS24 = SS12 x MKref 

3. Odhadované zneužití 24 (OZ24) 

Je určeno jako rozdíl skutečné a Odhadované běţná spotřeby 24 podle vzorce: 

OZ24 = SS 24 - OBS24 

4.  % zneužití 

Je poměr Odhadované a skutečné spotřeby v procentech. 

100
SS24

VBS24
 zneužití % x

 

3.2 Výsledky 

Objem prodeje problematické skupiny léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu 30 mg 

trvale roste (Tabulka 4, Graf 1). Nejmarkantnější nárůst lze pozorovat mezi roky 2004/2005 a 

znovu 2005/2006. Stoupající obliba léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu má přímou 

souvislost s převedením dříve volně dostupných léčivých přípravků s obsahem efedrinu na 

výdej na lékařský předpis. Skokový meziroční nárůst spotřeby v letech 2004-2006 lze připsat 

na vrub omezení dostupnosti efedrinu způsobené uzavřením továrny na jeho výrobu. V obou 

případech se samozřejmě sníţila i dostupnost suroviny pro výrobu pervitinu. 

 

 

                                                 

9
 Zadrţený materiál při odhalování nelegálních varen pervitinu 
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Tabulka 4: Počet prodaných balení (24 tbl) LP s obsahem pseudoefedrinu 30 mg v letech 2000-2008 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet balení (tisíce) 377 547 628 831 886 1747 2989 3329 3516 

IMS Health 

Graf 1: Počet prodaných balení (24 tbl) LP s obsahem pseudoefedrinu 30 mg v letech 2000 - 2008 

 IMS Health 

 

  

0 1000 2000 3000 4000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

377

547

628

831

886

1747

2989

3329

3516



 

34 

Tabulka 5: Čtvrtletní spotřeby vybraných LP 

NÁZEV DOPLNĚK 1Q2007 ks 2Q2007 ks 3Q2007 ks 4Q2007 ks 

PANADOL PLUS GRIP POR TBL FLM 24 115 573 140 162 122 951 168 427 

MODAFEN POR TBL OBD 24 334 710 231 062 241 967 331 391 

PARALEN PLUS POR TBL FLM 24 127 161 40 484 109 251 145 592 

NUROFEN STOPGRIP POR TBL FLM 24 367 539 434 935 528 250 521 323 

SÚKL 

Tabulka 6: Spotřeby jednotlivých LP u lékáren s objednávkou nad 5 000 balení ve 4Q/ 2007 

Lékárna Město Přípravek Počet objednaných 
balení 

Lékárna 1 Praha 7 Nurofen Stopgrip tbl.obd.24 94691 

Lékárna 1 Praha 7 Modafen tbl.obd.24 30583 

Lékárna 1 Praha 7 Panadol Plus Grip por.tbl.flm.24 9825 

Lékárna 2 Plzeň Nurofen Stopgrip tbl.obd.24 45792 

Lékárna 2 Plzeň Modafen tbl.obd.24 6630 

Lékárna 3 Česká Lípa Modafen tbl.obd.24 5348 

Lékárna 3 Česká Lípa Panadol Plus Grip por.tbl.flm.24 5184 

Lékárna 4 Kladno Modafen tbl.obd.24 5155 

Lékárna 5 Karlovy Vary Nurofen Stopgrip tbl.obd.24 7915 

Lékárna 6 Olomouc 7 Nurofen Stopgrip tbl.obd.24 6810 

Lékárna 7 Brno Nurofen Stopgrip tbl.obd.24 5040 

Lékárna 8 Olomouc Nurofen Stopgrip tbl.obd.24 5376 

Lékárna 9 Ústí nad Labem Nurofen Stopgrip tbl.obd.24 12339 

Lékárna 10 Plzeň Nurofen Stopgrip tbl.obd.24 9342 

Lékárna 11 Ústí nad Labem Panadol Plus Grip por.tbl.flm.24 5059 

Lékárna 12 Chomutov Nurofen Stopgrip tbl.obd.24 5040 

Lékárna 13 Teplice Nurofen Stopgrip tbl.obd.24 5580 

Lékárna 14 Frýdek- Místek Nurofen Stopgrip tbl.obd.24 15419 

SÚKL 

Tabulka 7 Podíl problémových lékáren na celkovém prodeji vybraných LP 4Q/ 2007 

NAZEV 4Q2007 ks Vydáno Počet lékáren  % celkového množství 

PANADOL PLUS GRIP 168 427 20 068 3 12 % 

MODAFEN 331 391 47 716 4 14 % 

NUROFEN STOPGRIP 521 323 213344 11 41 % 

Celkem  1 021 141 281 128 14 28 % 

SÚKL 
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Jak je patrné z výše uvedených údajů, dokáţe velmi malý počet lékáren zásobovat podstatnou 

část nelegálních varen pervitinu. Jiţ na první pohled jde o alarmující čísla.  

Graf 2: Podíl problémových lékáren na celkovém prodeji vybraných LP ve 4Q/ 2007 

 

 

I při orientačním srovnání počtu vydávaných léčivých přípravků za časovou jednotku 

můţeme odhalit dispenzační nesrovnalosti. 

Tabulka 8: Srovnání tří mezních typů lékáren shodné velikosti (2 lékárníci, otevírací doba 8.00 – 18.00) podle počtu 

vydávaných LP ve 4Q/ 2007 

Typ lékárny Problémová Sporná Lege artis 

Celkový prodej (bal)  135 099  
(3,6/min) 

2316  
(3,6/hod) 

178  
(2,8/den) 

Nurofen STOPGRIP  94 691  1495  20  

Modafen  30 538  789  28  

NU/MO poměr  3 : 1  2 : 1  1 : 1,4  

Panadol Plus Grip  9 825  32  130  

IBU/ PARA poměr  13 : 1  72 : 1  1 : 2,7  

PANADOL PLUS 
GRIP

12%

MODAFEN

14%

NUROFEN 
STOPGRIP

41%

SUMA

28%

148 359

2 378

283 675

2 377

307 979

2 370

612 022

2 367

20 068

3

47 716

4

213344

11

281 146

14



 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 9: Kvartální prodeje léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu v letech 2004 – 2007 

 Q/05/
04 

Q/08/
04 

Q/11/
04 

Q/02/
05 

Q/05/
05 

Q/08/
05 

Q/11/
05 

Q/02/
06 

Q/05/
06 

Q/08/
06 

Q/11/
06 

Q/02/
07 

Q/05/
07 

Q/08/
07 

Q/11/
07 

NUROFEN SG 24 60,2 63,7 105,7 130,4 139,4 128,5 175,6 152,9 230,9 265,9 402,1 371,6 420,5 442,1 616,9 
NUROFEN SG 12 21,3 13,4 45,8 49,7 35,5 20,4 71,5 67,9 25 12,4 44 51,2 25 14,6 49,2 
MK 2,83 4,77 2,31 2,62 3,93 6,3 2,46 2,25 9,24 21,46 9,14 7,25 16,85 30,38 12,54 
 % zneužití 61 % 77 % 53 % 56 % 72 % 82 % 54 % 45 % 87 % 94 % 87 % 83 % 92 % 96 % 90 % 
                
MODAFEN 24 217,7 228,2 273,7 329,6 289,8 339,7 388,8 415,4 342,3 341,3 458,9 365,1 228,4 229,6 291,7 
MODAFEN 12 47,5 36,1 71,9 121,2 69 51,2 67,7 85,4 47,1 24,8 90,9 77,6 28,9 20,4 65,7 
MK 4,58 6,33 3,81 2,72 4,2 6,64 5,74 4,86 7,27 13,74 5,05 4,71 7,91 11,24 4,44 
 % zneužití 76 % 83 % 72 % 58 % 74 % 83 % 80 % 75 % 84 % 91 % 77 % 74 % 84 % 89 % 73 % 
                
PARALEN PLUS 24 62,9 48,9 122,1 171,8 102,7 77,6 114,4 116,8 68,1 71 114,9 135,5 64,3 53,2 162,4 
PARALEN PLUS 12 89,5 57,8 143,6 200,6 127,4 81,8 116,7 121,8 76,4 74,4 116,3 127 64,6 52,4 153 
MK 0,7 0,85 0,85 0,86 0,81 0,95 0,98 0,96 0,89 0,95 0,99 1,07 0,99 1,01 1,06 
 % zneužití -58 % -27 % -27 % -34 % -37 % -21 % -16 % -28 % -34 % -37 % -16 % -16 % -27 % -27 % -14 % 
                
COLDREX 24 21,6 13,2 75,9 77,2 38 15,1 92,8 65,7 37,1 20,5 94 82,3 29,4 17,7 110,6 
COLDREX 12 19,5 12,2 70 67,1 34,4 13,2 81,9 53,4 31,1 15,7 81,8 66,2 23,3 13,7 91,7 
MK 1,11 1,08 1,08 1,15 1,1 1,15 1,13 1,23 1,19 1,3 1,15 1,24 1,26 1,29 1,21 

IMS Health 
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Z kvartálního (Tabulka 9) vyjádření prodejů léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu 

můţeme, kromě potvrzení rostoucího objemu prodeje, vyvodit i rostoucí oblibu větších balení 

a zároveň nárazové zvyšování nelegální výroby v letních měsících, pravděpodobně ve vztahu 

k narůstající oblibě pervitinu v prostředí zábavy. 

K vlastnímu stanovení míry zneuţívání byly podle metodiky v kapitole 3.1.2 zpracovány 

údaje o prodejích léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu v období leden - červenec 

2008 (Tabulka 10). V hodnocení prodejů nejsou uvedena data o prodejích léčivého přípravku 

PANADOL GRIP®. Prvním důvodem pro jejich vyřazení z hodnocení je jeho pozdější 

uvedení na český trh (2006) a střídavě dlouhodobá nedostupnost balení o velikosti 24 tablet. 

Druhým důvodem je přerušení dodávek balení o velikosti 24 tablet v roce 2008. V současné 

době není na českém trhu tato velikost balení dostupná vůbec. 

Graf 4 potvrzuje hypotézu (3.1.2.2), ţe i léčivý přípravek Paralen Plus® můţe být povaţován 

za přípravek referenční.  

Graf 5 a Graf 6 velmi názorně demonstrují míru zneuţívání léčivých přípravků Modafen® a 

Nurofen StopGrip®.  

Grafické znázornění míry zneuţívaní jednotlivých přípravků (Graf 5, Graf 6) dává poměrně 

jasný obrázek (Graf 7) o dopadech legislativní, kontrolní a disciplinární benevolence v oblasti 

nakládání s léčivými přípravky s obsahem pseudoefedrinu.  
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Tabulka 10: Měsíční prodeje léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu, leden - červenec 2008 

 I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08 Suma 

NUROFEN STOPGRIP CELKEM 334 767 202 145 166 663 181 575 233 647 185 844 207 361 1 512 003 
NUROFEN STOPGRIP FILM TABS 24 288 952 189 437 158 725 171 504 216 104 169 086 191 815 1 385 623 
NUROFEN STOPGRIP FILM TABS 12 45 815 12 708 7 938 10 071 17 543 9 385 15 352 118 812 
MK 6,31 14,91 20,00 17,03 12,32 18,02 12,49 11,66 
Odhadovaná běžná spotřeba 24 65 702 16 408 10 122 13 115 22 255 11 761 17 921 156 014 
Odhadované zneužití 24 223 250 173 029 148 603 158 389 193 849 157 325 173 894 1 229 609 
Odhadované % zneužití 77 % 91 % 94 % 92 % 90 % 93 % 91 % 89 % 
         
MODAFEN CELKEM 200 593 154 773 114 820 85 457 89 148 112 370 91 026 848 187 
MODAFEN FILM TABS 24 155 182 112 554 88 351 68 779 76 364 92 816 76 082 670 128 
MODAFEN FILM TABS 12 45 411 42 219 26 469 16 678 12 784 14 868 11 316 169 745 
MK 3,42 2,67 3,34 4,12 5,97 6,24 6,72 3,95 
Odhadovaná běžná spotřeba 24 65 123 54 510 33 752 21 720 16 218 18 631 13 209 222 895 
Odhadované zneužití 24 90 059 58 044 54 599 47 059 60 146 74 184 62 873 447 233 
Odhadované % zneužití 58 % 52 % 62 % 68 % 79 % 80 % 83 % 67 % 
         
PARALEN PLUS CELKEM 134 186 84 726 70 830 37 949 28 386 25 633 24 175 405 885 
PARALEN PLUS FILM TABS 24 77 356 47 320 39 280 20 727 16 312 14 899 14 480 230 374 
PARALEN PLUS FILM TABS 12 56 830 37 406 31 550 17 222 12 074 10 642 9 028 174 752 
MK 1,36 1,27 1,25 1,20 1,35 1,40 1,60 1,32 
Odhadovaná běžná spotřeba 24 81 498 48 296 40 231 22 428 15 317 13 336 10 538 229 470 
Odhadované zneužití 24 -4 142 -976 -951 -1 701 995 1 563 3 941 903 
Odhadované % zneužití -5 % -2 % -2 % -8 % 6 % 10 % 27 % 0 % 

Tabulka 11: Měsíční prodeje referenčního léčivého přípravku, leden – červenec 2009 

COLDREX CELKEM 76 111 44 560 39 501 23 877 12 702 34 609 20 520 251 880 

COLDREX TABS 24 44 842 25 111 22 139 13 506 7 103 19 534 11 197 143 432 
COLDREX TABS 12 31 269 19 449 17 362 10 371 5 599 15 588 9 592 109 230 
MKref 1,43 1,29 1,28 1,30 1,27 1,25 1,17 1,31 

IMS Health 
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Graf 3: Měsíční prodeje referenčního přípravku, leden – červenec 2008 
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Graf 4: Měsíční prodeje Paralen Plus, leden – červenec 2008 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08

Paralen Plus

Odhadovaná  běžná spotřeba 24 Odhadované zneužití 24 PARALEN PLUS FILM TABS 24 PARALEN PLUS FILM TABS 12



 

 

 

4
1
 

 
Graf 5: Měsíční prodeje Modafen, leden – červenec 2008 
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Graf 6: Měsíční prodeje Nurofen StopGrip, leden – červenec 2008 
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Graf 7: Srovnání míry zneužívání
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4. DISKUSE 

4.1 Interpretace výsledků 

Jak je patrné, objem problematické skupiny léčiv s obsahem pseudoefedrinu 30 mg od roku 

2000 trvale roste zejména v důsledku sníţení dostupnosti léčivých přípravků s obsahem 

efedrinu jejich převedením do reţimu výdej na lékařský předpis. Skokový meziroční nárůst 

spotřeby v letech 2004-2006 lze připsat na vrub omezení dostupnosti efedrinu způsobené 

uzavřením továrny na jeho výrobu.  

Porovnáním odběrů (Tabulka 7, Graf 2) ve 14 nejexponovanějších lékárnách (Tabulka 6) 

s celkovým objemem prodeje ve čtvrtém kvartálu roku 2007 můţeme zjistit, ţe významnou 

část nelegální výroby pervitinu lze zabezpečit z poměrně malého počtu „problémových― 

lékáren. Následným srovnáním (Tabulka 8) výdejních zvyklostí tří typů lékáren dojdeme 

k závěru, ţe z problémových lékáren jsou, vzhledem k počtu expedovaných balení, tyto léčivé 

přípravky vydávány hromadně a mimo táru.  

Kombinace s ibuprofenem je zneuţívána zhruba 13x častěji neţ kombinace s paracetamolem. 

Nurofen StopGrip® (120 Kč) je zneuţíván 3x častěji neţ Modafen® (130 Kč). Důvodem je 

vyšší cena Modafenu a obsah laurylsulfátu sodného, povrchově aktivní látky, která je součástí 

tablet od roku 2006.  

Ani toto inovované sloţení není velkou překáţkou
10

 a nedokáţe odradit výrobce pervitinu. 

Plných 82 % 24 tbl balení léčivých přípravků z ATC skupiny M01AE51 - Ibuprofen, 

kombinace (prekursor) je surovinou pro výrobu metamfetaminu (Graf 7). 

Ve čtvrtém kvartálu 2007 dodalo do nelegálních varen 41 % všech prodaných 24 tbl balení 

přípravků z ATC skupiny M01AE51 - Ibuprofen, kombinace (prekursor) 11 lékáren! (Graf 2) 

Po zhodnocení údajů (Tabulka 10) zvolenou metodikou získáme poměrně věrný obraz míry 

zneuţívání, který obstojí v konfrontaci s empirickými zkušenostmi lékárníků. Alarmujících 

82 % léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu, zneuţitých pro výrobu pervitinu, dává 

jednoznačný signál k zamyšlení, zda terapeutický přínos této účinné látky vyváţí rizika 

spojená s jejím pouţíváním. 

                                                 

10
 „vařiči― si pouze stěţují na prodlouţení doby extrakce při zvýšené pěnivosti  
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Ve finančním vyjádření lze procentuálně znázorněný podíl léčivých přípravků zneuţívaných 

pro nelegální výrobu pervitinu (Graf 7) vyčíslit na částku blíţící se půl miliardě korun. 

V kontextu s více neţ půl miliardou (2.1.4.6) korun uhrazenou ze státního rozpočtu pouze na 

protidrogovou politiku se z celospolečenského hlediska jedná o značně nevýhodnou transakci, 

o nepřímých nákladech ani nemluvě. 

4.2 Prosazování práva 

Ačkoliv je lékáren s přímým napojením do nelegální výroby pervitinu nepatrná část, zůstávají 

z větší části bez účinného postihu, ať jiţ ze strany orgánů činných v trestním řízení nebo ze 

strany SÚKL. 

4.2.1 Policie 

Dokázat podezření ze spáchání trestného činu podle §§ 167, 187 nebo 188 trestního zákona 

bylo v uplynulých letech značně obtíţné. Jedním z důvodů byla nepochybně i výjimka 

v zákoně o návykových látkách pro léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu do 30 mg. 

Přesto byla v souvislosti s podílnictvím na výrobě pervitinu od roku 2008 zahájena tři trestní 

řízení. Jedním z výsledků je rozhodnutí Okresního soudu v Českých Budějovicích o 

nepodmíněném trestu odnětí svobody v délce trvání 5 let pro odbornou zástupkyni a zároveň 

provozovatelku lékárny (Příloha 3). Vzhledem k tomu, ţe v Tabulce 6 není uvedena ţádná 

lékárna z Českých Budějovic, jedná se o lékárnu, která se na zásobování podílela v řádu 

stovek balení.  

4.2.2 Česká lékárnická komora  

V kontextu s výše uvedeným je výsledek disciplinárních řízení v lékárnách (Tabulka 6) 

neúměrně benevolentní. V současnosti je Čestnou radou České lékárnické komory vedeno 13 

disciplinárních řízení. V roce 2008 přijala Čestná rada ČLnK 7 podnětů pro disciplinární 

delikt „non-lege artis― zacházení s léčivými přípravky s obsahem pseudoefedrinu. V roce 

2008 Čestná rada rozhodla v pěti případech, přičemţ jedenkrát rozhodla o vyloučení z ČLnK, 

třikrát o podmínečném vyloučení a jedenkrát o udělení maximální moţné pokuty (30 000,- 

Kč). (27) Ostatní řízení nebyla zatím ukončena. V případě vyloučení a v jednom případě 

podmínečného vyloučení se potrestaní obrátili na soud s obhajobou, která je uvedena 

v kapitole 2.1.4.1. Stejně tak se soudní cestou domáhá zrušení rozhodnutí Čestné rady i další 

vyloučená. V tomto případě nebylo ovšem nesprávné nakládání s léčivými přípravky 

s obsahem pseudoefedrinu hlavním důvodem k vyloučení. Stejně tak ČLnK zaznamenala 
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snahu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe přezkoumat, zda aktivity Čestné rady ČLnK 

vedoucí k omezování prodeje neovlivňují hospodářskou soutěţ.  

4.2.3 Krajský úřad 

Přestoţe je vyloučení z ČLnK ztrátou způsobilosti k výkonu povolání farmaceuta v lékárně, 

oba vyloučení dál provozují lékárnu. V jednom případě dokonce bez osoby jiného farmaceuta 

jako odborného zástupce. Správní řízení o ukončení registrace lékárny vedené krajským 

úřadem bylo zahájeno aţ po opakovaných urgencích ČLnK téměř po roce od rozhodnutí 

Čestné rady ČLnK. Jak vyplývá z inspekční činnosti ČLnK, dochází v lékárnách laických 

provozovatelů k výdejům velkého mnoţství léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu 

bez vědomí odborného zástupce.  

4.2.4 SÚKL  

V případě neoprávněného nakládání s léčivými přípravky laickou osobou je kontrolní 

a sankční pravomoc výlučně na straně SÚKL. Bohuţel jsou pokuty (50 000,- Kč) udělené 

v takových případech provozovatelům lékáren nepřiměřené měsíčně dosahovaným obratům 

(5 000 000,- Kč). 

4.3 Právní úprava de lege lata 

Předběţné výsledky této práce byly zapracovány do závěrečné zprávy pracovní skupiny 

k omezení zneuţívání léčivých přípravků k nedovolené výrobě metamfetaminu (Příloha 2), 

která se stala velmi silným argumentem pro přijetí pozměňujícího návrhu k odstranění 

výjimky pro léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu do 30 mg. V současnosti jiţ v zákoně 

o návykových látkách není výjimka pro léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu do 30 mg, 

nakládání s takovými léčivými přípravky má přesah do trestního zákona. Vlivem jiných 

argumentů (pravděpodobně ze strany výrobců) senátní úprava téţe novely umoţnila zařazení 

léčivých přípravků s obsahem efedrinu a pseudoefedrinu do reţimu výdej bez lékařského 

předpisu s omezením podle § 39 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. 

Tento zákon ale v § 39 odst. 5 písm. b) uvádí: 

Při rozhodování, zda výdej léčivého přípravku omezit pouze na lékařský předpis, 

Ústav dále posoudí, zda léčivý přípravek může při nesprávném používání 

představovat značné riziko zneužívání léčiv, vést k návyku nebo ke zneužívání 

k nezákonným účelům.  



 

47 

ČLnK opakovaně vyzvala SÚKL k omezení výdeje těchto léčivých přípravků pouze na 

lékařský předpis. Naproti tomu provedl SÚKL, s odkazem na § 39 odst. 3 zákona č. 378/2007 

Sb., o léčivech, změny v registraci léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu do 30 mg, 

které od 1. května mohou být vydávány bez lékařského předpisu s následujícími omezeními: 

 omezení množství: Lékárník nevydá pacientovi mnoţství léčiv, které by 

představovalo více neţ 1 800 mg (60 tablet po 30 mg) obsahu pseudoefedrinu za jeden 

kalendářní měsíc. 

 identifikace pacienta: Pacient při výdeji předloţí kartičku pojištěnce, popř. také 

doklad totoţnosti. Cizí státní příslušníci bez zdravotního pojištění platného na území 

České republiky se prokáţou pasem. 

 evidence základních identifikačních údajů do centrálního úložiště: Lékárník 

zaeviduje do centrálního úloţiště dat identifikační číslo pojištěnce, u cizích státních 

příslušníků pak jméno, příjmení a datum narození. Tato data budou okamţitě online 

přenesena do centrálního úloţiště dat, a tak bude moţné zkontrolovat jiţ vydané 

mnoţství přípravku. 

 omezení způsobů prodeje: Tyto přípravky nesmí být vydávány, ani nabízeny 

prostřednictvím zásilkového, respektive internetového prodeje. 

Jak také vyplývá z Tiskové zprávy SÚKL ze dne 25. 6. 2009 (Příloha 4), došlo po zavedení 

omezujících podmínek v květnu 2009 ke sníţení výdeje těchto léčivých přípravků o 87 % 

v porovnání s lednem 2009. Bylo vydáno celkem 58 984 balení zhruba pro 20 000 pacientů. 

Omezující limit 1800 mg, resp. 60 tablet, znamená, ţe si prakticky všichni „pacienti― vyzvedli 

maximální povolené mnoţství. Je evidentní, ţe si maximální povolenou dávku 

pseudoefedrinu vyzvedla pro další zpracování většina z 20 000 uţivatelů pervitinu. 

Takto nastavené omezení podmínek výdeje u těchto léčivých přípravků je sice spojeno 

s omezením dostupnosti suroviny pro nelegální varny, to ale pouze přesunuje problém do 

pohraničních oblastí sousedních států, kde jsou tyto léčivé přípravky i nadále dostupné bez 

lékařského předpisu.  

Izolované nákupy povoleného mnoţství pseudoefedrinových léčivých přípravků vedou k další 

atomizaci domácí výroby. Posílí se tak trend nárůstu počtu domácích varen s klesajícím 

mnoţstvím zadrţeného pervitinu (Tabulka 11). 
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Tabulka 11: Počty odhalených varen a zadrženého množství pervitinu 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet odhalených varen 188 248 261 426 388 434 

Zadržený pervitin (v g) 9 630 3 423 5 310 5 249 5 978 3 890 

NPC 

4.4 Právní úprava de lege ferenda 

Předběţné výsledky zjištěné při zpracovávání této práce byly předmětem sdělení (Příloha 5) 

na mezinárodní konferenci o metamfetaminu v září 2008 v Praze.
11

 Sdílení informací na 

mezinárodní úrovni ukázalo nutnost řešení problematiky v kontinentálním popřípadě 

celosvětovém měřítku. Z rozboru odpovědí ze států Evropské unie, zaslaných na základě 

doţádání NPC, týkající se problematiky prekurzorů (pseudoefedrin, efedrin) vyplývá, ţe více 

neţ polovina členských zemí Evropské unie umoţňuje výdej těchto léčivých přípravků 

výhradně na lékařský předpis. K této praxi se připojuje postupně také stále více jednotlivých 

států v USA. Čerstvou zkušenost s omezením léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu 

mají ve státě Oregon. 

4.4.1 Oregonská zkušenost 

V souvislosti s masivním zneuţíváním léčiv s obsahem pseudoefedrinu přistoupili 

zákonodárci státu Oregon k důsledné kontrole pseudoefedrinu. Své zkušenosti prezentoval na 

konferenci Rob Bowet, právní poradce Oregonského protidrogového výboru (Oregon 

Narcotics Enforcement Association). Z jeho zprávy vyplývá, ţe k výraznému omezení 

nelegální výroby pervitinu dojde především důraznou a efektivní kontrolou (pseudo)efedrinu. 

Oregonská zkušenost ukazuje, ţe množstevní omezení pro jednotlivý výdej nemá ţádný 

nebo jen velmi malý účinek. Převedení léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu 

výhradně do lékáren (v USA dříve dostupná i v drogeriích) sníţí dostupnost suroviny o 40-

70 %. Převedením do reţimu výdej pod dohledem farmaceuta dokáţe sníţit zneuţívání aţ 

o 90 %. Řešením pro zbývajících 10 % je buď elektronická evidence (Austrálie, nyní i ČR) 

nebo výdej výhradně na lékařský předpis. Negativem elektronického monitorování spotřeby 

jsou komplikace a vysoké náklady při jeho zavádění, neúměrná zátěţ nedrogové populace a 

omezený dopad na jeden konkrétní stát. Proto v roce 2006 přistoupil stát Oregon k omezení 

výdeje léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu výhradně na lékařský předpis. Nedošlo 

                                                 

11
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k ţádným nesouhlasným reakcím veřejnosti, nedošlo k ţádnému omezení dostupnosti léků 

pro samoléčbu, pouze farmaceutické firmy změnily jejich sloţení. Relativně snadno byl 

pseudoefedrin nahrazen účinnou látkou fenylefrin. (Příloha 6) Pro administrativní náročnost a 

vysoké finanční náklady nedošlo k náhradě D-pseudoefedrinu L-izomerem. (6) 

4.4.2 České ověření 

Velmi malý dopad mnoţstevního omezení pro jednotlivý výdej potvrzuje zkušenost z České 

republiky, kdy v roce 2000 převedl SÚKL rychlou výstrahou velká balení (24 tbl) léčivých 

přípravků s pseudoefedrinem do reţimu výdej na lékařský předpis a maximální mnoţství 

malých balení (12 tbl) vydávaných bez lékařského předpisu omezil na jedno balení. Po 

necelých šesti měsících byla, kvůli obtíţnému sledování a nevymahatelnosti, tato omezení 

zrušena.  

I s komplikacemi se zaváděním elektronické evidence má Česká republika čerstvé zkušenosti. 

Zcela se potvrdily obavy z neúměrné administrativní zátěţe farmaceutů, nadbytečná lustrace 

právě těch pacientů, na jejichţ práva na samoléčbu často odkazují zastánci volné dostupnosti 

těchto léčiv. Navíc je taková evidence v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů. 

Z hlediska budoucí úpravy práva není k omezení dostupnosti a dosaţení účinné kontroly 

prekursorů nutné přijímat ţádné změny. Postačí, kdyţ SÚKL naplní dikci § 39 odst. 5 písm. b 

zákona č. 378/2007 Sb., a v rozhodnutí o registraci léčivých přípravků s obsahem 

pseudoefedrinu omezí výdeje léčivých přípravků pouze na lékařský předpis.  

4.5 Budoucnost není jen regulace 

Izolované sníţení dostupnosti suroviny pro výrobu pervitinu s sebou přináší rizika. 

V měsících po zavedení omezení výdeje klesla čistota pervitinu na černém trhu na 30 % a 

zároveň vzrostla i jeho cena. Vyšší cena se můţe do budoucna projevit nárůstem doprovodné 

trestné činnosti a sníţení čistoty můţe vést ke zhoršení zdravotního stavu nejenom injekčních 

uţivatelů. Z těchto důvodů je třeba hledat a najít léčivé přípravky vhodné pro substituční 

léčbu ve skupině uţivatelů pervitinu. Z účinných látek jsou první zkušenosti s vigabatrinem. 

Americká FDA přijala antikonvulzivum vigabatrin, dosud uţívaný jako antikonvulzivum do 

reţimu „zrychleného posuzování za účelem uvedení na trh―. Lék má být prodáván pod 

obchodním jménem Sabril®. Blokuje pocit baţení po droze a euforii po jejím uţití. Po jeho 

schválení půjde o první oficiální lék pro léčbu závislosti na kokainu a metamfetaminu. (28) 
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5. ZÁVĚR 

Analýzou prodejů léčivých přípravků v porovnání s referenčním léčivým přípravkem 

v prvních sedmi měsících roku 2008 byl splněn hlavní cíl této práce. Léčivé přípravky 

s obsahem pseudoefedrinu jsou surovinou pro nelegální výrobu metamfetaminu.  

Aţ 82 % 24 tbl balení léčivých přípravků z ATC skupiny M01AE51 - Ibuprofen, kombinace 

(prekursor) je surovinou pro výrobu metamfetaminu. (Graf 7) Celkem 41 % prodaných 24 tbl 

balení přípravků z ATC skupiny M01AE51 - Ibuprofen, kombinace (prekursor) dodalo ve 

čtvrtém kvartálu 2007 do nelegálních varen 11 lékáren!  

Řešení nelze hledat pouze v regulaci výdeje těchto léčivých přípravků. Samotné převedení 

mezi léčivé přípravky vydávané pouze na lékařský předpis (nebo do jiného kontrolovaného 

reţimu výdeje) je pouze snazší část. Tou obtíţnější je posílení pravomocí České lékárnické 

komory při výkonu kontrolních a disciplinárních činností. Intenzivnější institucionální 

spolupráce, represivní (Policie ČR, NPC), kontrolní (SÚKL), profesní (ČLnK) a správní 

(Krajské úřady) při důsledné aplikaci práva. Neméně důleţitá je i spolupráce na mezinárodní 

úrovni.  

V neposlední řadě je třeba rozvíjet aktivity vedoucí k pregraduální a postgraduální výchově 

odborníků v oboru adiktologická péče v lékárně, kteří budou zvyšovat veřejné zdraví 

především v substitučních programech nebo v programech sniţování dopadu uţívání drog 

(harm reduction). K tomu patří nejenom substituční léčba nebo výměna pouţitých injekčních 

stříkaček. Lékárny a lékárníci se stanou nikoliv zdrojem suroviny pro výrobu metamfetaminu, 

ale řešením svízelné situace řady závislých uţivatelů. Zatímco v pregraduálním studiu 

farmaceutů jsou přípravy školících aktivit v plenkách, první kroky v postgraduální přípravě 

byly jiţ učiněny. V současnosti je v návrhu vyhlášky o specializačních oborech pro 

farmaceuty uveden certifikovaný kurs adiktologická péče v lékárně. Vzdělaní lékárenští 

odborníci, kteří povedou pacienty na cestě od návyku, nikoliv k němu. V nejbliţší době bude 

spuštěn společný projekt NPC a ČLnK „Nepodporuji výrobu drog“ (Příloha 7), který má 

změnit pohled společnosti na pracovníky lékáren jako na odborníky, kteří mají prioritní zájem 

na veřejném zdraví občanů a jsou si plně vědomi nebezpečí, která pro společnost plynou ze 

zneuţívání léčiv. 
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7. PŘÍLOHY 

7.1 Příloha 1: MUDr. Milada Emmerová, rozprava k novele zákona o 
návykových látkách, poslanecká sněmovna, 24. 2. 2000 

Pseudoefedrin je látka podobná efedrinu, nemá však některé z jeho farmakodynamických 

účinků, především centrálně stimulačních. Tyto rozdíly jsou dány odlišným stereochemickým 

uspořádáním molekuly, a tím i poměrně značnými kvalitativními i kvantitativními 

odlišnostmi od efedrinu. Produkty z něho vyrobené mají i odlišný účinek, neţ má pervitin, 

tzn. cílová sledovaná látka. V léčivých přípravcích dvou typů je z důvodu tzv. dekongesce, 

tzn. vlastně splasknutí sliznice především horních cest dýchacích.  

V mnoţství do 30 miligramů je obsaţen pseudoefedrin plus látka proti teplotě, tedy tzv. 

antipyretikum, event. látka proti bolesti, tzn. tedy analgetikum. A druhý typ preparátu 

obsahuje opět pseudoefedrin a antihistaminikum, tzn. lék působící proti alergii. Větší 

mnoţství pseudoefedrinu je v preparátu Disophrol, který obsahuje čtyřikrát větší kvantum. 

Ten uţ je na předpis, a je známo, ţe je zdrojem pro výrobu pervitinu. Jeho účinek je 

rezervován pro uţší spektrum indikací, zejména pro chronické rýmy a záněty vedlejších 

nosních dutin.  

Další údaj bych chtěla sdělit z Kriminalistického ústavu. Tam několik skutečností potvrzuje, 

ţe zdrojem pro pervitin jsou volně prodejné léky, jako je např. Nurofen Stopgrip, ale na druhé 

straně je tam určitý příslib, ţe sledování nebylo zcela důsledné a ţe se budou tyto látky 

a předpisy na recepty anebo volný prodej daleko důsledněji sledovat. Skutečnost, proč by tyto 

volně prodejné léky, obsahující do 30 mg pseudoefedrinu, měly být nadále volně prodejné, 

podporuje dále tento fakt: nemocní s banální infekcí horních cest dýchacích by tím byli 

připraveni, pokud se nevypraví k lékaři, o základní efekt, který tím je sledován, to znamená 

ono splasknutí sliznice. Její otok představuje jednak subjektivní pocit nepříjemného 

dyskomfortu, jednak to můţe vést zcela snadno ke komplikacím běţné rýmy. Lépe a snadněji 

se vyvine zánět vedlejších nosních dutin, a to uţ potom představuje sloţitější vyšetřování 

a aplikaci daleko draţších léků, anebo i dokonce invazivní vyšetřování anebo zánět středního 

ucha, a to i v dospělosti. Nikdo z nás toho není ušetřen.  

Poslední zbytek volně prodejných léků pro tuto indikaci, to znamená Acylpyrin nebo Paralen, 

tento účinek - znovu opakuji dekongesci - postrádají. Další negativní faktor: v případě, ţe 

nemocný navštíví lékaře se ţádostí o předpis léku s pseudoefedrinem, zatíţí jednak frekvenci 

návštěv jeho registrovaných nemocných, ohrozí jiné nemocné v čekárně snadno přenosnou 

nákazou a konečně i zatíţí dalším výdajem finanční zdroj pojišťovny. 

Je přitom známo, ţe k pokoutné výrobě pervitinu jsou vyuţívány zcela jiné preparáty, a to 

Disophrol a Solutan, které na předpis jiţ jsou. Ke shánění těchto zdrojů pro výrobu pervitinu 

přispívá velmi nevhodná televizní reklama. Některé televizní pořady upozorňují dokonce i na 

jiné vyuţitelné prostředky, jako je například halucinogenní efekt houby lysohlávky kopinaté.  

Konečně bych chtěla sdělit, ţe v mnoha státech Evropy zmíněné omezení, týkající se 

pseudoefedrinu do 30 mg, neexistuje. V podrobné rozpravě bych potom podala pozměňovací 

návrhy. Děkuji za pozornost. 
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7.2 Příloha 2: Závěry pracovní skupiny k omezení zneužívání léčivých 
přípravků k nedovolené výrobě metamfetaminu (pervitinu) 

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007 aţ 2009 byl 

schválen usnesením vlády č. 845 ze dne 25. července 2007. V části IV. Sniţování nabídky a 

prosazování práva pod cílem 15. Omezení zneuţívání léčivých přípravků k nedovolené 

výrobě metamfetaminu (pervitinu) obsahuje aktivitu 15.1 Stanovení opatření ke snížení rizika 

zneužívání volně prodejných léčiv obsahujících pseudoefedrin. Ukazatelem splnění aktivity je 

zřízení mezirezortní pracovní skupiny a předloţení návrhu legislativních a jiných opatření. 

Pracovní skupina k omezení zneuţívání léčivých přípravků k nedovolené výrobě 

metamfetaminu (pervitinu) byla MZ (gestorem úkolu) zřízena v listopadu 2007 v koordinaci 

MZ - Inspektorátu pro omamné a psychotropní látky a sloţení pracovní skupiny bylo 

následující: 

Jméno Instituce 

RNDr. Eva Marešová MZ ČR, Inspektorát omamných a psychotropních látek (IOPL) 

Ing. Alena Ondroušková MZ ČR, Inspektorát omamných a psychotropních látek (IOPL) 

MUDr. Melita Losová, 

CSc.  
MZ ČR, Inspektorát omamných a psychotropních látek (IOPL) 

Mgr. Tereza Mrkvičková MZ ČR, Odbor zdravotních sluţeb (OZS) 

Mgr. Stanislav Havlíček Česká lékárnická komora (ČLnK) 

JUDr. Milan Hlaveš  MZ ČR, Odbor legislativní (LEG) 

RNDr. Olga Hanzlíčková  Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) 

MUDr. Viktor Mravčík 
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 

(NMS) 

Mgr. Irena Pechová Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (NPC) 

 

Pracovní skupina se v období 11. 12. 2007 aţ 1. 10. 2008 sešla celkem čtyřikrát. Výsledkem 

její práce je tento Závěr s řadou doporučení. 

V ČR je NMS odhadováno aktuálně cca 20 tis. problémových (pravidelných, dlouhodobých) 

uţivatelů metamfetaminu (pervitinu), z nich cca 80 % jsou injekční uţivatelé. Roční spotřeba 

pervitinu je ČSÚ odhadována na cca 3,7 tuny. Pseudoefedrin je v posledních letech 

pravděpodobně hlavním prekursorem pro výrobu pervitinu v ČR. Je extrahován z volně 

prodejných léčivých přípravků – nejvíce cca 82 % jsou zneuţívány léčivé přípravky 

obsahující kombinaci pseudoefedrin + ibuprofen (Modafen® 34 % a Nurofen StopGrip® 

66 %). Méně zneuţívané jsou léčivé přípravky obsahující pseudoefedrin v kombinaci 

s paracetamolem (Paralen Plus® a Panadol Plus Grip®). Zneuţívání léčiv s obsahem 

pseudoefedrinu má od roku 2000 stoupající trend s téměř dvojnásobným meziročním 

skokovým navýšením v letech 2004/2005 a 2007/2008. Vliv na skladbu a rozsah preparátů, 

které jsou zneuţívány ve větší míře, má z chemického hlediska vliv především míra obtíţnosti 

izolace pseudoefedrinu z kombinace. Z hlediska nákladové efektivity má význam rozdíl 

v cenách podle velikosti balení a částečně i výtěţnost redukce pseudoefedrinu na 

metamfetamin. 
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V roce 2007 bylo NPC v ČR odhaleno celkem 388 varen pervitinu, nejvíce v jihomoravském 

(103) a v severočeském regionu (72); zabaveno bylo celkem 6 147 g pervitinu. Počet 

odhalených varen má od r. 2003 rostoucí trend – viz následující tabulka. 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet odhalených varen 188 248 261 426 388 

Zadržený pervitin (v g) 9 630 3 423 5 310 5 249 5 978 
 

Podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se ročně vydá 2,8 tuny 

pseudoefedrinu (PSE) pouze v segmentu balení po 24 tabletách, která jsou pravděpodobně 

hlavním zdrojem pro výrobu pervitinu. Česká lékárnická komora ČLnK odhaduje na základě 

konzultací s odborníky Farmaceutické fakulty University Karlovy a Kriminalistického ústavu 

mnoţství takto vyrobeného čistého pervitinu na cca 1,4 tuny. 

Během r. 2007 a 2008 byly SÚKL a ČLnK kontrolovány lékárny s ohledem na odebraný 

objem léčivých přípravků obsahujících pseudoefedrin. Zástupci komory v období únor aţ září 

2008 kontrolovali 20 lékáren s neadekvátním odběrem těchto léčivých přípravků. Ve většině 

případů bylo zahájeno disciplinární řízení, na jehoţ základě byla přijata disciplinární opatření 

od uloţení pokuty aţ k vyloučení z ČLnK. 

Zhruba 25 % celkového objemu výdeje v balení 24 tablet bylo ve 4 kvartálu 2007 realizováno 

pouhými 14 lékárnami (obrat nad 5 000 balení měsíčně) z celkového počtu cca 2 600 lékáren 

v ČR, lze tedy předpokládat jejich přímé či nepřímé zapojení do nelegální výroby 

metamfetaminu (pervitinu). NPC některé z těchto lékáren monitoruje. ČLnK je odhadováno, 

ţe cca 80 % distribuce balení po 24 tabletách je u některých preparátů (Modafen®, Nurofen 

Stop Grip®) pouţito pro nelegální výrobu metamfetaminu (pervitinu). 

Pracovní skupina se zpočátku zabývala 4 různými variantami sníţení dostupnosti léčivých 

přípravků s obsahem pseudoefedrinu pro nelegální výrobu pervitinu: (1) zařazení do skupiny 

léčivých přípravků vydávaných i bez lékařského předpisu s omezením, (2) náhrada PSE 

v HVLP jinou terapeuticky vhodnou látkou, (3) sníţení obsahu PSE u léčivých přípravků, 

jejichţ prodej není vázán na lékařský předpis na 5-10 mg, (4) změna registračního rozhodnutí 

SÚKL, výdej na recept. 

Pracovní skupina se zabývala zejména variantou zařazení do skupiny léčivých přípravků 

s omezením, která je v Závěru práce pracovní skupiny doporučena. 

Tato varianta byla zvolena jako optimální, neboť současně nesniţuje dostupnost léčivých 

přípravků s obsahem pseudoefedrinu pro pacienty uţívajících je v rámci (samo)léčby. 

Dále bylo také při volbě této varianty přihlíţeno k faktu, ţe v r. 2007 byl s účinností od 

31. 12. 2007 přijat zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 

zákonů, (kterým se zrušil předchozí zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech). Ten v § 39 odst. 3 s 

účinností od ledna 2009 zakotvuje novou kategorii výdeje léčivých přípravků s omezením. 

Přípravek, jehoţ výdej není vázán na lékařský předpis, bude vydáván s omezením, pokud 

můţe představovat nebezpečí pro zdraví lidí, neboť je často a v širokém rozsahu pouţíván 

nesprávně nebo jeho správné pouţití nezbytně předpokládá odbornou poradu s farmaceutem. 

Takový přípravek lze vydat pouze osobě, které je určen, a farmaceut je povinen vést o jeho 

výdeji dokumentaci. Omezení stanoví SÚKL v rozhodnutí o registraci přípravku; za takové 

omezení se povaţuje zejména stanovení věkové hranice osoby, která poţaduje výdej takového 

přípravku, stanovení dávky pro jednotlivé podání nebo omezení zásilkového výdeje.  

Podle vyjádření zástupce SÚKL ve Skupině by ke stanovení parametrů omezení mělo dojít 

v prvním čtvrtletí 2009, velmi pravděpodobně půjde o omezení mnoţství a frekvence výdeje 
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na 1 balení 24 tablet s obsahem 30 mg pseudoefedrinu na jednu osobu a týden, coţ odpovídá 

doporučenému dávkování v příbalové a souhrnné informaci (SPC) o těchto léčivých 

přípravcích, která je také posuzována SÚKL v rámci registračního řízení u kaţdého přípravku. 

Výdej bude vázán na kontrolu a vloţení dat do centrálního úloţiště elektronických receptů, 

kde budou evidovány vydané recepty a také výdej léčivých přípravků s omezením. Ke 

spuštění této aplikace podle SÚKL dojde počátkem r. 2009. 

Efekt výše zmíněného opatření (omezení) bude všemi věcně příslušnými subjekty (SÚKL, 

NPC, IOPL, ČLnK) sledován a počátkem r. 2010 a opětovně 2011 vyhodnocen. 

Pracovní skupina při své činnosti identifikovala další moţná rizika nelegální výroby 

metamfetaminu, která podle názoru členů pracovní skupiny nejsou dostatečně kontrolována a 

reflektována v činnosti příslušných státních a samosprávných orgánů a institucí. Zejména se 

jedná o rizika vyplývající z expozice osob chemickými látkami pouţívanými a vznikajícími 

při výrobě metamfetaminu (pervitinu) a jejich reziduím ve vnitřních prostorách budov, kde 

nelegální výroba metamfetaminu probíhá, a dále rizika spojená s únikem surovin k výrobě a 

odpadu po výrobě pervitinu do ţivotního prostředí (na 1 g vyrobeného metamfetaminu 

připadá podle odborných zdrojů aţ 100 g odpadu). 

Pracovní skupina doporučuje RVKPP, resp. vládě, aby se problematikou nelegální výroby 

metamfetaminu dále zabýval rozšířený pracovní orgán ve formě meziresortní pracovní 

skupiny i v dalším období. Taková pracovní skupina by měla mít statut stálé pracovní skupiny 

RVKPP či jejího sekretariátu. Jejími členy by byli zástupci sekretariátu RVKPP, NMS, IOPL, 

SÚKL, NPC, Kriminalistického ústavu Praha, SZÚ Praha, Centra adiktologie 1. LF UK 

v Praze, ČLK, případně další odborníci jako stálí členové nebo hosté, např. resort ţivotního 

prostředí. Mezi oblasti činnosti této pracovní skupiny by patřily zejména: 

1. Sledování trendů v užívání metamfetaminu (pervitinu) v obecné populaci, v prostředí 

zábavy a mezi problémovými uživateli drog. 

2. Sledování trendů v dostupnosti léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu pro 

výrobu metamfetaminu (pervitinu). 

2. Sledování dopadů přijatých opatření směřujících ke snížení dostupnosti 

pseudoefedrinu pro nelegální výrobu metamfetaminu (pervitinu), jejich zhodnocení a 

doporučení dalšího postupu. 

3. Sledování dostupnosti dalších prekursorů a látek používaných k nelegální výrobě 

metamfetaminu – efedrinu, rozpouštědel (toluenu), jódu, červeného fosforu, kyseliny 

fosforečné atd. a omezení jejich dostupnosti pro nelegální výrobu metamfetaminu. 

4. Sledování a zhodnocení rizik vyplývajících z nelegální výroby metamfetaminu pro 

zdraví osob ve vnitřních prostředích budov a pro kontaminaci životního prostředí.  
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7.3 Příloha 3: Lékárnice zásobovala dealery? 

9. 9. 2009, Českobudějovický deník str. 12 Jižní Čechy - publicistika VLADIMÍR MAJER 

Okresní soud uložil za pervitin vysoké tresty, odvolací instance důkazy dále zkoumá  
České Budějovice/ S tresty aţ deset let odnětí svobody odešli v červnu od Okresního soudu 

v Českých Budějovicích obţalovaní z nedovolené výroby a drţení omamných a 

psychotropních látek. Josef K. (40) dostal jako zvlášť nebezpečný recidivista deset let do 

zvýšené ostrahy, Jiří H. (29) šest a půl roku, Bořivoj Z. (29) osm let, oba do ostrahy. S nimi 

byla odsouzena i 59letá PharmDr. Věra Š. Za účastenství ve formě pomoci jí soud uloţil pět 

let nepodmíněně a peněţitý trest půl milionu korun. Na pět let jí zakázal manipulaci s 

farmaky. 

Vařili v garáži? 

H. a Z. podle soudu opakovaně vařili pervitin v garáţi v Suchomelské z materiálu, který 

obstaral K. Ten také několikrát na výrobu dohlíţel. Všichni drogu distribuovali. Věra Š. podle 

soudu nejméně od března do půlky září 2008 prodávala opakovaně v lékárně na 

českobudějovickém sídlišti léčivo Nurofen Stopgrip obţalovaným či osobám, které si dotyční 

pro lék poslali. Objednával jej většinou po stovkách balení telefonem Josef K. Podle soudu 

musela být minimálně srozuměna s tím, ţe léčiva v takovém mnoţství budou pouţita na 

výrobu metamfetaminu. Josef K. tvrdí, ţe drogy nevyráběl. Garáţ prý poskytoval panu Z., 

který si v ní dělal své věci. Nurofen nakupoval pro rakouského známého, který těmito léky 

zásoboval pumpy. On nikomu drogy neprodával. Odposlechy se prý týkají jeho tehdejších 

obchodů s elektronikou. Skutky popřeli i ostatní. 
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7.4 Příloha 4: Tisková zpráva SÚKL: Spotřeba léčiv s obsahem 
pseudoefedrinu výrazně klesla        

Praha, 25. 6. 2009 – Léčivé prostředky s obsahem pseudoefedrinu jsou od 1. května 2009 

v lékárnách vydávány bez lékařského předpisu s omezením. Státní ústav pro kontrolu 

léčiv (SÚKL) na základě vyhodnocení spotřeby těchto přípravků za měsíc květen zjistil, 

že jejich spotřeba oproti minulým měsícům rapidně klesla. 

V květnu 2009 byly dodávky léčiv s obsahem pseudoefedrinu, ve srovnání s průměrnou 

měsíční hodnotou za kaţdý rok, na nejniţší úrovni od roku 2000 (58.984 balení). V porovnání 

s lednem 2009 (464.289 balení) objem dodávek klesl o zhruba 87 procent na 58.984 balení. V 

porovnání s dubnem 2009 (210.246 balení) objem klesl o 72 procent.  

„Z uvedených statistik jasně vyplývá, ţe zařazením volně prodejných léčivých přípravků s 

obsahem pseudoefedrinu do kategorie léčiv bez předpisu s omezením se více neţ účinně daří 

zamezit zneuţívání velké části těchto léčiv k výrobě metamfetaminu,― uvádí PharmDr. Martin 

Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv. A zároveň dodává: „Jsem velmi rád, ţe se 

po tak dlouhé době podařilo zastavit neustále vzrůstající trend ilegálního pouţívání léků 

s pseudoefedrinem a ţe Státní ústav pro kontrolu léčiv mohl tak výrazným způsobem svou 

činností přispět k ochraně zdraví občanů České republiky―. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv provedl změny v registraci zmíněných léčiv (Modafen, Paralen 

plus, Aspirin Complex, Daleron proti chřipce a nachlazení, Nurofen Stopgrip a Panadol Plus 

Grip) a od 1. května jsou tak vydávány bez lékařského předpisu, ale s následujícími 

omezeními: 

 omezení množství: Lékárník nevydá pacientovi mnoţství léčiv, které by 

představovalo více neţ 1.800 mg obsahu pseudoefedrinu za jeden kalendářní měsíc, to 

v praxi znamená 60 tablet po 30 mg. 

 nutnost identifikace pacienta: Pacient při výdeji předloţí kartičku pojištěnce, popř. 

také doklad totoţnosti. Cizí státní příslušníci bez zdravotního pojištění platného na 

území České republiky se prokáţou pasem. 

 evidence základních identifikačních údajů do centrálního úložiště: Lékárník 

zaeviduje do centrálního úloţiště dat identifikační číslo pojištěnce, u cizích státních 

příslušníků pak jméno, příjmení a datum narození. Tato data budou okamţitě online 

přenesena do centrálního úloţiště dat, a tak bude moţné zkontrolovat jiţ vydané 

mnoţství přípravku. 

 omezení způsobů prodeje: Tyto přípravky nesmí být vydávány, ani nabízeny 

prostřednictvím zásilkového, respektive internetového prodeje. 

V roce 2008 zveřejnila komise Inspektorátu omamných a psychotropních látek informaci, ţe 

přibliţně 80 procent z prodaných léků s obsahem pseudoefedrinu je zneuţíváno k ilegální 

výrobě drogy pervitin. Národní protidrogová centrála označila rozsah a růst zneuţívání těchto 

volně prodejných léčiv za alarmující. 

Fungování kategorie výdeje léčiv „bez lékařského předpisu s omezením" je moţné díky 

provozu centrálního úloţiště dat, zřízeného dle zákona o léčivech jako organizační součást 

SÚKL, k 31. prosinci 2008. Jeho prostřednictvím byly po kontrole předchozích výdejů 

v lékárnách léčiva s pseudoefedrinem vydány více neţ 20.000 pacientům. 
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7.5 Příloha 5: Politické rozhodnutí nutí výrobce měnit složení léků – 
Political pressure drives drug industry to change 

 



 

60 

7.6 Příloha 6: Lékárny a nelegální výroba metamfetaminu - 
Pharmacies and clandestine production of methamphetamine in 
the Czech Republic (20) 

In the Czech Republic (CR), the clandestine pervitin (methamphetamine) production emerged 

in 1970s. After the closure of the ephedrine production plant in Roztoky (2004), illegal 

producers started to ―cook‖ methamphetamine from pseudoephedrine medications. 

Availability of the medicines containing pseudoephedrine is one of the key reasons why the 

illegal manufacture methamphetamine flourishes. Clandestine pervitin production requires 

only elementary school knowledge. Another factor is the low price of the legally obtainable 

medication: around 120 CZK per package. 

Sales volume of pharmaceuticals containing pseudoephedrine (Modafen, Nurofen Stopgrip, 

PanadolGrip and Paralen Plus – 24 tbl) is very high in CR, and steadily increasing. It was 3 

million packages in 2005, 3.5 mil in 2006, and 4 million packages in 2007. We assume about 

80 percent was used for the clandestine manufacture of pervitin. The amount of 

pseudoephedrine medicines sold last year could be converted into 1.2 tons of pure pervitin. 

State Institute for Drug Control claims that only 14 pharmacies have sold 400 000 packages 

of medicine containing pseudoephedrine last year. We assume most of the packages were not 

sold individually over the counter. 

Pharmacies have unintentionally become suppliers of drug gangs. However, they cannot 

prevent such situation under current legislation. Tightening regulations may help to solve the 

problem, but it seems unlikely to happen taken into account the large profits at stake.  
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7.7 Příloha 7: Projekt NPC a ČLnK – Nepodporuji výrobu drog 
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SOUHRN 

LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY S OBSAHEM PSEUDOEFEDRINU – SUROVINA PRO NELEGÁLNÍ VÝROBU 

METAMFETAMINU 

Autor: Havlíček S., Lékárna Métis, Stod, Česká republika
 

Konzultant rigorózní práce: Kotlářová J., Katedra sociální a klinické farmacie, 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika 
 

 

V České republice se metamfetamin nelegálně vyrábí od počátku sedmdesátých let. 

Surovinou pro výrobu byl dlouhá léta efedrin. Teprve po uzavření továrny na výrobu efedrinu 

v Roztokách u Prahy v roce 2004 se surovinou pro výrobu ve větší míře stává také 

pseudoefedrin získávaný z běţně dostupných léčivých přípravků. Snadná a nedostatečně 

regulovaná dostupnost těchto léčivých přípravků vede k rozvoji domácích varen 

metamfetaminu. Dalším faktorem je relativně nízká cena léčivých přípravků; 1 g 

pseudoefedrinu lze pořídit za přibliţně 200,- Kč. 

Lékárny se náhle staly dodavateli suroviny pro výrobce drog. Této situaci lze na úrovni 

legislativy zabránit jen částečně. Zpřísnění regulace výdeje těchto léčivých přípravků můţe 

přispět k vyřešení problému. Dostatečná úroveň regulace je ovšem v rozporu s omezením 

zisků z prodeje těchto léčiv. 

Objem prodeje léků obsahujících pseudoefedrin (Modafen, Nurofen Stopgrip, PanadolGrip a 

Paralen Plus - 24 tbl) je v České republice velmi vysoký. Tato rigorózní práce potvrzuje 

předpoklad, ţe zhruba 80 % těchto léčivých přípravků bylo pouţito k nelegální výrobě 

metamfetaminu.  
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SUMMARY 

MEDICINE CONTAINING PSEUDOEPHEDRINE - RAW MATERIALS FOR CLANDESTINE 

PRODUCTION OF METHAMPHETAMINE  

Author: Havlíček S., Métis, Pharmacy in Stod, Czech Republic
 

Tutor: Kotlářová J., Dept. of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec 

Kralove, Charles University in Prague,Czech Republic 

 

In the Czech Republic, the clandestine methamphetamine (pervitin) production appeared in 

1970s. Ephedrin used to be a main source for methamphetamine production till the factory for 

ephedrine output in Roztoky (in 2004) was closed down. Since this moment 

a pseudoephedrine gained from ordinarily available medicaments has become very popular 

base material for this illegal production. An expansion of the illicit „home-based― 

methamphetamine manufactories is supported by very easy accessibility and also by poor 

regulation of these medicaments containing pseudoephedrine Another reason is the low price 

of the legally obtainable medication: around 200 CZK per 1g of pseudoephedrine.  

Pharmacies have suddenly become suppliers of drug gangs. However, they cannot prevent 

such situation under current legislation. Tightening regulations may help to solve the problem, 

but it seems unlikely to happen taken into account the large profits at stake.  

Sales volume of pharmaceuticals containing pseudoephedrine (Modafen, Nurofen Stopgrip, 

PanadolGrip and Paralen Plus – 24 tbl) is very high in Czech Republic. This study confirmed 

about 80 percent was used for the clandestine manufacture of methamphetamine.  

 


