Podklady na setkání s Okresními metodiky KPPP a ZDVPP ZK dne 12.9.2022

Nikotinové sáčky:






Složení: nikotin, aditiva, náhradní sladidla, příchutě
Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 (nikotin.
sáčky v kapitole 1.4.5, str. 24), blíže zde
Odborný článek - Nikotinové sáčky: nový fenomén na trhu nikotinových a tabákových výrobků
v České republice, blíže zde
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument
MŠMT č.j.: 21291/2010-28) – zmiňované nikotinové sáčky jsou v aktualizované Příloze č. 13
řešící tematicky oblast tabáku, blíže zde
způsob prodeje: internet, obchody (zejm. „trafiky“)

„Nové“ konopné látky:


v současné době zejména CBD (cannabidiol), CBG (cannabigerol) a nově také HHC
(hexahydrocannabinol) - nejedná se o látky uvedené na Seznamu zakázaných návykových
látek (NV 463/2013 Sb.), prodej tedy aktuálně není nelegální
- různý obsah účinné látky v sušené rostlinné hmotě
- užívání pro úzkosti, deprese, nespavost, podpora relaxace, kožní onemocnění, akutní
a chronická bolest, nevolnost, …
- způsob použití: želatin. tobolky, masti, tinktury, odvary, vapovací pera, …
- způsob prodeje: internet, prodejní automaty

Kratom:


jedná se o přírodní látku (obsahuje zejména alkaloidy mitragynin a hydroxymitragynin)
neuvedenou na Seznamu zakázaných návykových látek (NV 463/2013 Sb.), prodej tedy
aktuálně není nelegální
- jedná se o sušené listy tropického stromu Mitragyna speciosa s různým obsahem
účinné látky v sušené rostlinné hmotě
- původ zejména Thajsko, Indonésie
- účinek je stimulující, euforický, sedativní (v závislosti na užitém množství), většinou se
užívá pro stimulační účinky (schopnost potlačit únavu, zlepšení soustředěnosti a
výkonnosti)
- při pravidelném užívání může vyvolat závislost a při vysazení abstinenční příznaky
(fyzické, psychické)
- způsob použití: želatin. tobolky, prášek do jídla nebo pití
- způsob prodeje: internet, prodejní automaty

Problematika prodeje nových konop. látek a kratomu:



na MZČR proběhla jednání řešící případnou regulaci, avšak zatím bez výsledku v podobě
regulace - látky nejsou uvedeny na Seznamu zakázaných návykových látek (NV 463/2013
Sb.), jejich prodej tedy není nelegální (blíže také odpověď MZ dle z.č. 106/1999 Sb. – zde)
jiné možnosti regulace:
- cestou SZPI: je orgánem státního dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným
označováním potravin - vyjádření na web. stránkách: „… kratom je málokdy nabízen
přímo jako potravina, ale ze způsobu prezentace výrobku lze v řadě případů usuzovat,
že se o potravinu jedná a v těchto případech má SZPI kompetence ke kontrole. Velkou
roli při úřední kontrole hraje tedy posouzení, zda je tento produkt nabízen konečnému
spotřebiteli jako potravina či jako nepotravinářské zboží“ (blíže zde)
- další možný způsob je regulovat umístění prodejního automatu formou uplatnění
výběru místního poplatku za užívání veřejného prostranství a to i přesto, že prodejní
automat může být umístěn na pozemku majitele (nicméně je obecně závaznou
vyhláškou města jako veřejné prostranství určen)

Podklady na setkání s Okresními metodiky KPPP a ZDVPP ZK dne 12.9.2022

Zpracováno 12.9.2022
Mgr. Petr Horyanský

