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Zápis ze setkání koordina ční skupiny 

Systém v časného varování p řed novými drogami v ČR 

 

19. října 2010, 10.30 – 13 hod. 

 

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 

Úřad vlády České republiky, Vladislavova 4, Praha 1 

 

 

Jednání se zúčastnili: 

PharmDr. M. Šustková Fišerová, CSc. , Ústav farmakologie 3.LF UK 

RNDr. E. Marešová, MZ – Inspektorát OPL 

Ing. A. Ondroušková, MZ – Inspektorát OPL 

MUDr. T. Pálení ček, PhD. , PCP Praha 

Plk. Mgr. I. Pechová , Národní protidrogová centrála, PČR  

Kpt. Ing. M. Kucha ř, PhD., Národní protidrogová centrála, PČR  

RNDr. P. Tomí ček, Kriminalistický ústav Praha 

RNDr. M. Roman, CSc. , Kriminalistický ústav Praha 

kpt. Bc. M. Sokol , Celní protidrogová jednotka, Generální ředitelství cel 

Bc. Tomáš Ko ňák, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 

Mgr. R. Pešek , NMS  
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Průběh jednání (zkrácený záznam): 

 

Uvítání, poděkování členům za spolupráci v uplynulém období a představení programu.  

 

Diskutován návrh belgických kolegů na monitoring laboratoří, které mohou a v praxi dělají 

analýzu zachycených drog. V českých podmínkách se zdá irelevantní.  

 

Všechny drogy zachycené v rámci trestného činu (podle tabulek uvedených v nařízeních 

k novému trestnímu zákoníku) musí odejít na kvalitativní a kvantitativní analýzu atd.  

 

Možnost analýz především u tablet XTC zachycených v rámci přestupků.  

 

Premiér Polska D. Tusk vyvolal jednání (28.10. 2010) na půdě EU (Barroso) s cílem 

celoevropsky podpořit tlak na eliminaci legal highs. Tohoto jednání se budou účastnit i čeští 

zástupci.  

  

Prezentace z 10. REITOX EMCDDA meetingu EWS (červen 2010) – v rámci EU např. 

sledován nárůst objemu a nových druhů syntetických drog, objevují se nově zneužívaná 

léčiva a množí se výskyt derivátů odvozených od legálních léčiv atd.   

 

Informace o Konferenci on the prevention of drug precursors' diversion - perspectives for 

national and international cooperation ve Strasbourgu na přelomu září a října 2010.  

 

Diskuse nad procedurou zařazování nových látek na seznamy zakázaných látek v přílohách 

zák. 167/1998 Sb.  

 

Příští setkání pracovní skupiny plánováno v prvním pololetí r. 2011.  

 

Zapsal: Mgr. R. Pešek,  25. 10. 2010 


