
Ve více než dvaceti mìstech Èeské republiky se na konci ro-

ku 2010 objevily maloobchodní prodejny s legální nabídkou

tzv. „nových drog“, tj. pøevážnì syntetických látek, jejichž

úèinek je podobný nebo totožný jako u nelegálních drog. Na

rozdíl od nich ale nejsou kvùli odlišné chemické struktuøe

zpravidla kontrolovány jako omamné a psychotropní látky

a souèasnì nepodléhají celosvìtovému zákazu výroby a dis-

tribuce podle mezinárodních úmluv OSN. Internetový pro-

dej tìchto látek existoval již od konce 90. let minulého stole-

tí, v Èeské republice se ovšem jejich obrat zvýšil v druhé po-

lovinì roku 2010 spolu s rozmachem kamenných prodejen

(nejznámìjší z nich je síť prodejen s názvem Amsterdam

shop). Vše nasvìdèuje tomu, že tento boom byl zpùsoben re-

alokací obchodních aktivit podnikatelù z Polska poté, co na

tyto aktivity byl v jejich zemi uvalen zákaz. Èeská republi-

ka provedla ve zrychleném øízení legislativní zmìny vedou-

cí k omezení nabídky tìchto produktù. Stalo se tak v nìkoli-

kanásobnì kratším horizontu a na základì mnohem omeze-

nìjší veøejné diskuse, než jak tomu bylo v Polsku nebo

v okolních zemích. Následující text pøináší pøehled tìchto

opatøení a diskutuje jejich implikace a alternativy.

� Nové drogy – syntetické obdoby tradièních
drog
„Nové drogy“ zahrnují psychoaktivní látky kompletního

spektra úèinkù – od stimulancií pøes halucinogeny až po

tlumivé látky. Zjednodušenì øeèeno, jde o slouèeniny s po-

dobnými úèinky jako marihuana, pervitin, kokain èi LSD

anebo extáze èi heroin. Tento fenomén byl popsán již na za-

èátku století jako tzv. „designer drugs“: výrobci reagují na

prohibici drog a jejich prekurzorù a neustále vyvíjejí nové,

ještì nezakázané látky. Nejobvyklejším postupem výrobcù

je zachování farmakologicky úèinného jádra látky a náhra-

da radikálù (viz napø. Zábranský, 2004, p. 15). S rozvojem

poznání o mechanismech úèinkù psychoaktivních látek

a se zpøístupòováním technologií se ale množí i pøípady

výroby drog „designovaných“ bez vazby na existující drogy.

Další zákaz „nové látky“ potom pøedstavuje jen pobídku

k výrobì a nabídce dalších, zatím neznámých nebo zatím

nerozšíøených látek (øada dnes nabízených „nových“ drog

byla syntetizována již pøed mnoha lety nebo dokonce

dekádami).

Evropské monitorovací støedisko pro drogy a drogové

závislosti uvádí, že byl v loòském roce na evropském trhu

zachycen rekordní poèet nových drog. Trend je jasný: 13 no-

vých slouèenin v roce 2008, 24 v roce 2009 a 41 v roce 2010.

Na internetu vznikl nový trh s látkami oznaèovanými jako

chemikálie pro výzkum, koupelové soli, rostlinná hnojiva,

vonné smìsi. Ovlivòují tak i poptávku po extázi, jejíž „znaè-

ka“ utrpìla tím, že se v ní dlouhodobì objevují látky jiné než

typická úèinná látka MDMA. Tu nahrazují buï rùzné va-

rianty syntetických piperazinù (typicky mCPP), nebo zcela

nové látky. „Nové drogy“ ale nejsou fenoménem pouze ta-

neèní scény; díky rozšíøenému internetovému prodeji –

a v ÈR v minulých mìsících kvùli prodeji v kamenných ob-

chodech – se jejich nabídka rozšíøila prakticky pro všechny

uživatelské skupiny potenciálnì problémových uživatelù

drog, kteøí zde mohou nakupovat pøedevším alternativy sti-

mulancií z èerného trhu. Mezi uživateli jsou èasto také ex-

perimentátoøi a nezkušení uživatelé školního vìku, kteøí

jsou k experimentu povzbuzeni mimo jiné právì legálním

statutem „nových drog“.

V ÈR je nejznámìjším pøedstavitelem nových drog me-

fedron, jenž se dá koupit na internetu nejèastìji pod názvem

„meow-meow“, napø. jako rostlinné hnojivo nebo blíže ne-

urèená pomocná látka k vrtání (nejedná se o žert, viz

http://mefedron-info.cz/cs/category/vrtacky/). Tato látka, jež

se v dalších internetových i kamenných obchodech prodává

jako „sbìratelský pøedmìt“, se bìhem dvou let stala v Britá-

nii ètvrtou nejèastìji užívanou drogou na taneèní scénì

(Measham, Moore, Newcombe & Welch, 2010). Poté, co byl

mefedron (podle Evropské komise) nalezen v tìlech zemøe-

lých ve 37 pøípadech na území EU a ve dvou pøípadech byl

jedinou identifikovanou látkou, vydala EK na konci roku

2010 rozhodnutí, podle nìhož má být mefedron zaøazen na

národní seznamy zakázaných látek (EC, 2010). Dosud (kvì-

ten 2011) tak uèinilo 23 z 27 zemí EU.

Mefedron patøí do skupiny katinonù stejnì jako napøí-

klad metylon, butylon, nafyron, metedron, metylen-dioxy-

-pyrovaleron a dalších pøibližnì 30 látek zachycených v po-

slední dobì v evropském Systému vèasného varování (Early

Warning System, EWS). Dalšími skupinami nových látek

jsou fenetylaminy (deriváty amfetaminu a metamfetami-

nu), tryptaminy, piperaziny a látky dalších chemických
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skupin. Mají v rùzné míøe stimulaèní, halucinogenní èi en-

taktogenní úèinky a v zásadì mají být náhražkou extáze,

kokainu nebo tradièních amfetaminù, v pøípadì syntetic-

kých kanabinoidù prodávaných ve formì „obohacených“

rostlinných smìsí (známých také jako „spice“) pak náhraž-

kou marihuany a hašiše. Celkem je v EWS v souèasnosti

evidováno necelých 200 „nových drog“. Vìtšina z nich po-

chází z Èíny, nelze ale vylouèit ani výrobu na území evrop-

ských státù. V Evropì (napø. v Polsku, ale také v ÈR) pak

dochází k jejich balení do formy maloobchodních pøípravkù

s rùznými komerèními názvy (v ÈR napø. „El Padrino“,

„Konkret“, „Rotterdam“, „Amsterdam“, „Speedy Gonzales“,

„Euforia“ atd.).

Internetové stránky preventivního nebo harm reducti-

on zamìøení nebo internetové poradny zamìøené na nové

látky zatím prakticky neexistují. Víceménì jediným infor-

maèním zdrojem pro uživatele tìchto látek jsou specializo-

vané internetové diskuse a uživatelská fóra, které tak

v souèasné dobì pøedstavují základní svépomocný nástroj

snižování škod. Uživatelé na nì umisťují informace o dáv-

kování nebo varování pøed nebezpeènými zásilkami a pro-

dukty, aèkoli laik by zøejmì mohl existenci takových inter-

netových fór oznaèit za propagaci užívání tìchto látek.

� Strategie omezení nabídky – zákaz nových
drog v Èeské republice a v Polsku
V loòském roce byl v rámci pracovní skupiny Systému vèas-

ného varování Národního monitorovacího støediska pro

drogy a drogové závislosti pøipravován návrh na zaøazení

vybraných nových látek do pøíloh zákona è. 167/1998 Sb.,

o návykových látkách. Hlavním popudem k tomuto kroku

byl výskyt mefedronu, další katinonù a syntetických kana-

binoidù na èeském trhu, a to ještì pøed rozšíøením kamen-

ných prodejen. V listopadu 2010 bylo dokonèeno paragrafo-

vé znìní novely zákona zahrnující 15 látek, z nichž 11 lze

oznaèit za „nové syntetické drogy“. V prosinci 2010 došlo po-

tom k výraznému rozšíøení maloobchodního a internetové-

ho prodeje „nových drog“ v ÈR. V odezvì na tento vývoj do-

šlo k dohodì na úrovni vlády a parlamentu o projednání no-

vely zákona o návykových látkách ve zrychleném režimu.

Seznam byl mezitím rozšíøen na celkem 33 látek, hladce

prošel Parlamentem i dalšími fázemi legislativního procesu

a 22. dubna 2011 nabyla novela zákona úèinnosti.

Prodejci a majitelé obchodù s novými drogami se neta-

jili tím, že plánují sortiment obmìnit a nadále prodávat lát-

ky, které budou technicky legální. Prakticky všechny ka-

menné obchody ukonèily na konci dubna provoz, a i když

zprvu oznamovaly otevøení v øádu dnù èi týdnù, øada z nich

zùstává uzavøená ještì zaèátkem èervna 2011. Policie zadr-

žela majitele sítì Amsterdam shopù a obvinila jej z šíøení to-

xikomanie (§ 287 zákona è. 40/2009 Sb., trestní zákoník),

podobnì jako tomu bylo již v minulosti v pøípadì prodeje

tehdy legální šalvìje divotvorné v internetových obchodech

(NS, 2009). Amsterdam shopy nicménì v posledním kvìtno-

vém týdnu obnovily provoz se sortimentem omezeným na

pìt produktù avízem, že za dva týdny vydají novou kolekci,

a letákem, jenž obsahuje návod, jak si „sbìratelské pøedmì-

ty“ vystavit doma na polièce.

V sousedním Polsku, kde od roku 2008 otevøelo pøes

1000 obchodù s novými drogami, byl legislativní postup ob-

dobný. Po zaøazení vybraných nových drog na seznam zaká-

zaných látek se ovšem objevila série otrav a pøedávkování

v dùsledku výmìny sortimentu. Kamenné obchody byly ná-

slednì uzavøeny vyhláškou hlavního hygienika, nicménì

v Polsku stále fungují internetové obchody s látkami, jež se

na seznam zakázaných látek nedostaly. Polsko také zavedlo

do zákona novou kategorii látek – „substitutù drog“ (v plat-

né polské právní terminologii tzv. „náhradních pøípravkù“),

za jejichž prodej a distribuci hrozí pokuta ve správním øíze-

ní a zákaz jejich prodeje, pøedevším ale mohou být látky za-

baveny k pøezkumu. O rizikovosti jednotlivých látek a jejich

zákazu potom rozhoduje zvláštní odborná a parlamentní

komise (Jab³oñski, Bukowska & Malczewski, 2009; Mal-

czewski, Kidawa, Struzik & Strzelecka, 2010).

Podobný legislativní nástroj umožòující omezit nabíd-

ku a distribuci nových drog, aniž by došlo k jejich zahrnutí

do seznamù nelegálních OPL, v ÈR neexistuje a po jedná-

ních a konzultacích s vìcnì pøíslušnými ministerstvy, orgá-

ny, úøady a inspekcemi (ÈOI, SZPI, ÈIŽP, hygienické služ-

by, IOPL, NPC, SÚKL atd.) se zdá, že ani nebude zaveden.

Dalším krokem opatøení k potlaèení nabídky tìchto drog je

možnost flexibilnì upravovat seznam zakázaných látek.

K tomu by mohla sloužit tzv. „velká novela“ zákona o návy-

kových látkách, která by mìla být pøedložena vládì do kon-

ce roku 2011. V pøipravované novele by i bez explicitního

zohlednìní problematiky „nových drog“ mìl být podle pøed-

bìžného zámìru vìcnì pøíslušného Ministerstva zdravot-

nictví seznam omamných a psychotropních látek novì pøed-

mìtem ministerské vyhlášky (pøípadnì naøízení vlády), což

podstatnì zkrátí proces zaøazování nových látek. Návrhy

na zaøazení látek by mìly být posuzovány expertní skupi-

nou (nejspíše pracovní skupinou Systému vèasného varová-

ní pøed novými drogami Národního monitorovacího støedi-

ska pro drogy a drogové závislosti).

Rychlost, s jakou se v ÈR podaøilo zaøadit 33 „nových

látek“ mezi zakázané omamné a psychotropní látky (OPL),

byla v tomto pøípadì obdivuhodná. Díky pøípravì ještì pøed

boomem „polských obchodù v ÈR“ nabyla novela zákona

úèinnosti necelého pùl roku poté, co se v Èeské republice

první obchody se „sbìratelskými pøedmìty“ objevily. Ob-

vyklý èas uvedení novely zákona o návykových látkách (tj.

pøidání nové látky na seznam zakázaných látek) do praxe je

12 a více mìsícù. V krátkém èasovém horizontu se aktuální

podoba omezení nabídky nových drog v Èeské republice pøi-

blížila té polské. Na rozdíl od Èeské republiky se ovšem

v sousedním Polsku, kde trvala diskuse o øešení problému
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nových drog po více než dva roky, veøejnosti otevøela širší

konceptuální debata o pøístupu k novým drogám. Opozièní

sociálnìdemokratická strana SLD navrhovala legislativní

úpravy, podle kterých by byly obchody regulovány podobnì

jako trh s alkoholem, tedy se stanovením vìkové hranice

prodeje produktù se známým a kontrolovaným obsahem.

Køesťansko-demokratická strana zase pøipravila návrh, po-

dle nìhož by se s tìmito látkami nakládalo v režimu podob-

nému kontrole farmaceutik, které procházejí pøísnou kon-

trolou pro registraci produktu (Malczewski et al., 2010).

� Nové drogy jako výzva k debatì o regulaci
trhu s psychoaktivními látkami
V ÈR existoval po dobu pìti mìsícù legální a nijak neregulo-

vaný trh s novými drogami, což pøináší øadu podnìtù pro

úvahy nad zpùsobem regulace trhù s návykovými látkami.

Celá vìc je ponìkud zkreslena faktem, že drogy nebyly nabí-

zeny jako látky s psychoaktivním úèinkem, resp. pro svùj

psychoaktivní úèinek, nýbrž formálnì jako zboží jiného dru-

hu, kdy si prodejci i zákazníci byli vìdomi, že jde o kamufláž

s cílem zabránit zásahùm státních orgánù. Z tohoto hledi-

ska tedy nešlo o otevøený prodej legálních návykových lá-

tek, ale o jakýsi pokus o obejití zákona. V jednoduše zaøíze-

ných obchodech s netradièní otevírací dobou od obìda do

pozdního veèera se nicménì prodávaly sáèky, tablety a kap-

sle, na jejichž obalu bylo uvedeno, že jde o sbìratelské pøed-

mìty, po jejichž náhodném požití je nutno okamžitì vyhle-

dat lékaøe. Obal nezmiòoval složení, rizika, dávkování, do-

bu exspirace, možné kontraindikace a interakce s léky

a jinými látkami, ani jiné pro konzumenty dùležité údaje.

V nìkterých mìstech byl prodej provázen letákovou a pla-

kátovou kampaní se slogany typu „kupuj, co je legální“ a vý-

lohy byly vyzdobeny fotografiemi mladých atraktivních lidí.

Prodavaèi na dotazy ohlednì rozdílù mezi výrobky odpoví-

dali, že se liší obrázkem a jde o sbìratelskou kolekci. Vìko-

vá hranice prodeje vìtšinou nebyla stanovena. Z hlediska

drogové politiky tak nastal jakýsi antiscénáø, a to zejména

s ohledem na tradièní pøístupy ke snižování nabídky a do-

stupnosti drog, snižování poptávky a minimalizaci rizik/

škod. Nabídka i dostupnost byly neomezené (vèetnì zdoku-

mentovaného prodeje dìtem a mladistvým) a legální. Rizi-

ka spojená s užíváním neznámé smìsi byla naopak srovna-

telná s nelegálním trhem, na kterém se od poèátku prohibi-

ce vyskytují látky, jejichž aktuální složení a obsah aktivní

látky je spotøebitelùm neznámý.

Zatímco trh s alkoholem, tabákem a léky lze regulovat

a kontrolovat, trh s dalšími psychoaktivními látkami se dí-

ky zákazu jakékoliv regulaci vymyká. Trh s tabákem a alko-

holem je v souèasné dobì regulován zákonem è. 110/1997 Sb.,

o potravinách a tabákových výrobcích, zákonem è. 353/2003

Sb., o spotøebních daních, zákonem è. 40/1995 Sb., o regula-

ci reklamy, jehož èást týkající se reklamy na tabákové vý-

robky je upravena zákonem è. 132/2002 Sb., a zákonem

è. 379/2005 Sb., o opatøeních k ochranì pøed škodami pùso-

benými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykový-

mi látkami. Požadavky na tabákové výrobky navíc stanoví

vyhláška è. 344/2003 Sb. a dále vyhláška è. 467/2003 Sb.,

o používání tabákových nálepek pøi znaèení tabákových vý-

robkù. Byla pøipravena novela zákona è. 379/2005 Sb., jež

nové drogy zaøazuje po bok alkoholu a snaží se tak omezit

jejich dostupnost.

Pokusme si pøedstavit, že by prodej nových drog byl re-

gulován podle výše uvedených zákonù jako alkohol nebo ta-

bák. Prodejci by jako výrobci tabáku nemohli své zboží otev-

øenì propagovat ani rozdávat vzorky zdarma. Pakliže by

reklama byla povolena jako u alkoholu, potom by nesmìla

být zamìøena na nezletilé a nesmìla by zobrazovat nezleti-

lé, jak tyto látky užívají. Souèasnì by nesmìla navozovat

dojem spojitosti mezi užitím nové drogy a zlepšováním fy-

zické kondice, spoleèenského úspìchu nebo zlepšením zdra-

votního stavu. Nesmìla by navádìt k nestøídmému užívání

nových drog a spojovat je s øízením vozidla. A koneènì by

reklama nesmìla tvrdit, že pøípravek má léèebné vlastnosti

nebo povzbuzující èi uklidòující úèinek, anebo že je pros-

tøedkem øešení osobních problémù, a dokonce by nesmìla

zdùrazòovat obsah nové drogy jako kladnou vlastnost pøí-

pravku, tak, jak to ukládá právì v pøípadì alkoholických

nápojù zákon o regulaci reklamy.

Pøi zavedení regulace analogické již existujícím regu-

lacím psychoaktivních látek by se nové drogy (podobnì jako

tabák nebo alkohol) nesmìly prodávat osobám mladším

18 let. Internetový prodej nových drog by byl zakázán, pro-

tože ani tabák èi alkohol nelze prodávat zpùsobem, u které-

ho není zjistitelný vìk kupujícího. Prodej nových drog by

mohl být zakázán také osobám ovlivnìným alkoholem nebo

jinou psychoaktivní látkou. Obec by mohla v rámci své

samostatné pùsobnosti vydat obecnì závaznou vyhlášku

a omezit tak nebo zakázat prodej, podávání a konzumaci

nových drog v rámci kulturních, spoleèenských nebo spor-

tovních akcí, v urèitých dnech èi hodinách nebo na urèitých

místech, tak jako je tomu u alkoholických nápojù. A koneè-

nì, spotøebitel by jako u tabáku znal složení a veškerá rizi-

ka, tak jako je na obalu cigaret, kde se povinnì uvádí obsa-

hu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého. Na obalech nových

drog by stejnì jako u tabákových výrobkù urèených ke kou-

øení nesmìlo chybìt varování.

Vzhledem k tomu, že odhady objemu trhu s novými

drogami dosud nejsou k dispozici, lze jen tìžko odhadnout

pøípadný daòový výnos z prodeje nových drog. Není ani jas-

né, zda by pøípadné zdanìní mohlo pøedstavovat až 60 % ce-

ny drogy, jako je tomu v pøípadì tabáku, a zda by tím tyto

látky pøestaly pøedstavovat levnìjší alternativu nelegální-

ho trhu. Debata ohlednì regulace nových drog také otevírá

otázku, jak nastavit pobídky pro užívání ménì rizikových

látek z dostupného spektra psychoaktivních látek, a to vèet-

nì jejich ceny.
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Všechny výše uvedené substance mají totiž jednu spo-

leènou vlastnost – na rozdíl od nelegálních drog, které vìda

zná èasto již od konce 19. století, jsou úèinky nových drog na

úrovni toxicity, neurotoxicity, karcinogenity èi teratogenity

témìø bez výjimek neznámé, aèkoli byly nìkteré z nich v mi-

nulosti syntetizovány farmaceutickým prùmyslem. Podob-

ná je také situace ohlednì dávkování, které mùže pøedsta-

vovat znaèná rizika, protože rozpìtí mezi úèinnou a smrtel-

nou dávkou mùže být u nìkterých látek v øádu miligramù

nebo dokonce mikrogramù (napø. DOB nebo Bromo-Dra-

gonfly). Výše uvedený hypotetický scénáø regulovaného tr-

hu s novými drogami zde nenaráží na mezinárodní úmluvy

OSN, jak je tomu napøíklad v rámci debaty o regulovaném

trhu s konopím, ale zejména na nedostateèné znalosti o no-

vých drogách. Jednorázové a definitivní kroky v podobì zá-

kazu tìchto látek možnosti výzkumu v této oblasti význam-

nì omezují. Udržet krok s nabídkou NEzakázaných drog,

která bude s nejvìtší pravdìpodobností v reakci na prohibi-

ci generovat další neznámé resp. nedostateènì prozkouma-

né látky, pøedstavuje nerealistický požadavek jak pro vý-

zkum, tak pro orgány vymáhání práva – za souèasného sta-

vu vìcí mohou konat jen reaktivnì, a to vždy se znaèným

zpoždìním. Hledání alternativních scénáøù regulace „no-

vých drog“, na které ostatnì v létì tohoto roku upozornila

zpráva Globální komise pro protidrogovou politiku složená

z bývalých i souèasných pøedstavitelù vlád a mezinárodních

institucí, je proto v zájmu ochrany veøejného zdraví a tedy

zcela na místì.

V Praze dne 7. èervna 2011

Ing. Mgr. Vendula Bìláèková

MUDr. Viktor Mravèík

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.
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