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VÝCHODISKA: Od roku 2010 se v ÈR ve vìtší míøe objevují

látek, z toho 9 se specializovalo na látky syntetického

nové syntetické drogy (NSD) dostupné mimo jiné prostøed-

pùvodu. VÝSLEDKY: V nabídce e-shopù specializovaných

nictvím internetu. V roce 2015 byla realizována pátá vlna

na NSD bylo 145 rùzných látek a 60 produktù, nejèastìji šlo

prùzkumu nabídky NSD v e-shopech cílících na èeskou

o syntetické kanabinoidy a katinony. Celkem 63 % nabíze-

populaci. CÍLE: Cílem prùzkumu bylo mapování nabídky

ných látek nebylo v ÈR dosud identifikováno a kontrolováno

NSD a vèasná identifikace látek, které dosud nebyly v ÈR

na národní úrovni. ZÁVÌRY: Nabídka NSD prostøednictvím

zaznamenány a nejsou kontrolované. METODY: Interne-

internetu roste. Monitoring internetu je užiteènou doplòko-

tové obchody byly cílenì vyhledávány na základì øetìzcù

vou metodou pro sledování drogového trhu, jeho využitel-

klíèových slov. Relevantní stránky byly podrobeny obsaho-

nost pro Systém vèasného varování pøed novými drogami

vé deskriptivní analýze. SOUBOR: V roce 2015 bylo identi-

je však bez podrobnìjší analýzy vzorkù omezená.

fikováno 33 e-shopù s nabídkou nových psychoaktivních
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