NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 296 153 222
fax: +420 296 153 264

Zápis ze setkání koordinační skupiny
„Systém včasného varování před novými drogami – EWS“

Termín:

9. prosince 2011, 10.00 – 13 hod.

Přítomni:

Grohmannová, K., Kuchař, M., Mravčík, V., Ondroušková, A., Páleniček, T.,
Polanský, P., Roman, M., Sokol, M., Valnoha, J.

Omluveni:

Balíková, M., Koňák, T., Kubů, P., Mladá, J., Pechová, I., Šustková, M.,
Tomíček, P.

Program:
1. Aktuální stav novely zákona 167/1998, o návykových látkách, a zákona o prekursorech
včetně souvislostí s činností EWS – zejména systém posuzování nových drog pro účely
jejich zařazování na seznamy kontrolovaných látek podle zákona č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách.
2. Činnost EWS v ČR v r. 2011 a aktuální situace na drogové scéně a drogovém trhu.
3. Efektivita systému šíření informací o výskytu nových drog a rizicích v důsledku jejich
užití. Dostupnost informací o výskytu nových drog pro různé cílové skupiny (uživatelé,
poskytovatelé adiktologických služeb).
4. Aktivity týkající se monitorování a kontroly nových syntetických drog na úrovni EU.
5. Další aktuality, diskuse, různé.
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Úvod


Představení nových členů pracovní skupiny: Mgr. Kateřina Grohmannová (NMS) a
Mgr. Petr Polanský (MZ – Inspektorát OPL).



Při prezenci upozornění na dlouhodobou neúčast zástupce SÚKL. MUDr. Mravčík
kontaktuje ředitele SUKL PharmDr. Martina Beneše s žádostí o pověření zástupce.

Novela zákona 167/1998, o návykových látkách, a zákon o prekursorech


Předkladatelem návrhu obou právních norem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Aktuálně proběhlo vnitřní připomínkové kolo v rámci odborů Ministerstva vnitra ČR.
Seznam návykových látek již nebude přílohou zákona, ale stane se součástí nařízení
vlády. Návrhy na zařazení konkrétních látek na seznam bude předkládat pracovní
skupina EWS na základě vývoje aktuální situace na drogové scéně.



Nařízením vlády budou stanoveny také prekursory drog. V případě prekursorů platí
povinná registrace a hlásná povinnost pro každého, kdo s těmito látkami nakládá.
Hlásná povinnost zahrnuje také uvedení konečného uživatele.



Používané názvosloví nových návykových látek je poměrně nejednotné. Ministerstvo
zdravotnictví se obrátilo na odborníka, který provede revizi používaného názvosloví
všech návykových látek.



I přes legislativní změny aktuální kontrolní mechanismy nejsou schopné postihnout
prodej látek s psychoaktivním potenciálem mimo seznam OPL, zejména nových
syntetických drog. Je vhodné zpracovat podrobný právní rozbor.

Aktuální situace – drogová scéna, trhy


Aktuálně se na evropském trhu objevuje celá řada kathinonů, tryptaminů,
syntetických kanabinoidů a dalších látek. Výskyt desomorfinu (tzv. crocodile) nebyl v
ČR zaznamenán.



Za rok 2010 bylo hlášeno smrtelné předávkování 4-MTA. Tato látka se v nabídce eshopů neobjevuje, ani nejsou žádné informace z terénu o výskytu v ČR. Je třeba
ověřit, jestli se nejedná o chybu v databázi.
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Od novely trestního zákoníku se nárůst nových drog rapidně snížil; aktuálně není
potřeba seznam doplňovat. Nutno sledovat nabídku a vytvořit seznam látek –
kandidátů pro zařazení mezi kontrolované látky.

Monitorování výskytu nových drog, aktivity na úrovni EU


Proces hlášení výskytu látek EMCDDA funguje bez problémů a stejně tak předávání
informací z ostatních zemí. EMCDDA se hlásí nejen první, ale i opakovaný výskyt
látek.



Začátkem následujícího roku se bude připravovat změna rozhodnutí evropské rady.
Aktuálně probíhá analýza fungování EWS.

Zapsala: K. Grohmannová, 06/01/2012
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