
PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Seznam 33 nových látek zařazených na seznam 

omammných a psychotropních látek v zákoně č. 167/1998 Sb., o 

návykových látkách.

Zákon č. 106/2011 Sb., nabývající účinnosti dne 22. 4. 2011,  rozšířil seznam omamných a 

psychtropních látek uvedených v zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách o 

následujících 33 nových návykových látek.

č. Název Chemický název Seznam

1. Karfentanil methyl-4-[(1-oxopropyl)fenylamino]-1-(2-fenylethyl)piperidin-

4-karboxylát

A

2. Tapentadol 3-[(1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl]fenol A

3. AM-2201 1-[(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)methanon B

4. bk-PMA 1-(4-methoxyfenyl)-2-aminopropan-1-on B

5. bk-PMMA 1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on B

6. Bromo-

Dragonfly

1-(8-brombenzo[1,2-b;4,5-b]difuran-4-yl)-2-aminopropan B

7. Butylon 1-(3,4-methylendioxyfenyl)-2-(methylamino)butan-1-on B

8. CP-47,497 2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]-5-(2-methyloktan-2-yl)fenol B

9. CRA-13 naftalen-1-yl-(4-pentyloxynaftalen-1-yl)methanon B

10. DBZP 1,4-dibenzylpiperazin B

11. DOC 1-(4-chlorfenyl-2,5-dimethoxy)-2-aminopropan C

12. DOI 1-(4-jodfenyl-2,5-dimethoxy)-2-aminopropan C

13. Flefedron 1-(4-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on C

14. 4-FMP 1-(4-fluorfenyl)-N-methyl-2-aminopropan C

15. JWH-018 (naftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon C



16. JWH-073 (naftalen-1-yl)(1-butyl-1H-indol-3-yl)methanon C

17. JWH-081 (4-methoxynaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon C

18. JWH-122 (4-methylnaftalen-1-yl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon C

19. JWH-200 [1-(2-(morfolin-4-yl)ethyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-

yl)methanon

C

20. JWH-250 2-(2-methoxyfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethanon C

21. JWH-398 (4-chlornaftalen-1-yl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon C

22. MBZP 1-benzyl-4-methylpiperazin C

23. mCPP 1-(3-chlorfenyl)piperazin C

24. MDAI 5,6-methylendioxy-2-aminoindan C

25. MDPV 1-(3,4-methylendioxyfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on C

26. 4-MEC 2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)-propan-1-on C

27. Mefedron 2-(methylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on C

28. Methylon 2-(methylamino)-1-(3,4-methylendioxyfenyl)propan-1-on C

29. Nafyron 1-(naftalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on C

30. pFPP 1-(4-fluorfenyl)piperazin C

31. Salvinorin A methyl(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-acetoxy-2-(furan-3-

yl)-6a,10b-dimethyl

-4,10-dioxododekahydro-2H-benzo[f]isochromen-7-

karboxylát

C

32. TFMPP 1-[3-(trifluormethyl)fenyl]piperazin C

33. Ketamin (RS)-2-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)cyklohexan-1-on C

Sloupec "seznam" udává, do kterého z několika seznamů má být látka přidána:

A = Omamné látky zařazené do seznamu I podle Jednotné Úmluvy o omamných 

látkách

B = Psychotropní látky zařazené do seznamu I podle Úmluvy o psychotropních 

látkách nebo podle rozhodnutí orgánů Evropských společenství

C = Psychotropní látky zařazené do seznamu IV podle Úmluvy o psychotropních 

látkách





Příloha č. 2 - Seznam otázek, využitý jako struktura pro realizaci 

semistrukturovaných rozhovorů s uživateli nových syntetických 

drog.

1. Kolik je Vám let? (+zaznamenání pohlaví)

2. Jaké je vaše vzdělání?

3. Jaké je vaše zaměstnání?

4. Jak jste se dozvěděl/a o možnosti koupit legální drogy?

5. Proč  jste se rozhodl/a to vyzkoušet?

6. Jaký výrobek jste vyzkoušel/a?

7. Jak jste si opatřil/a tento výrobek?

8. Můžete mi popsat blíže situaci při nákupu této látky?

9. Jak na vás působilo prostředí obchodu?

10. Jak na vás působil personál obchodu?

11. Podle čeho jste si vybral/a zrovna tenhle výrobek?

12. Někteří zákazníci si produkty kupují podle podobnosti s jinými ilegálními drogami –

mohl/a byste mi říci něco více o tom, zdali to bylo i ve vašem případě?

13. Jak jste zjištoval/a informace o tomto výrobku?

14. Jaká jste měl/a od užití očekávání?

15. Jak výrobek vypadal?

16. Překvapilo vás na jeho vzhledu něco? Pokud ano, co?

17. Jaká rizika jste spatřoval v užití této látky?

18. Jaké jste užil/a napoprvé množství?

19. Jak jste věděl/a že takové množství Vám přivodí očekávaný účinek?

20. Jakým způsobem jste užil/a tuto látku?

21. V jakém prostředí jste užil/a tuto látku?

22. V jaké společnosti jste užil/a tuto látku

23. Jak jste se cítil/a při užití této látky? Můžete průběh užití detailněji popsat?

24. Měla na Vás nějaký negativní účinek? Popř. jaký? Jak jsi se cítil?

25. Mohl/a byste mi říci, zdali jste své zkušenosti sdílel/a s někým jiným,  případně jakým 

způsobem?

26. Užil/a  jste více dávek této látky během příležitosti? Případně kolikrát?

27. Užil/a jste ji v kombinaci s dalšími návykovými látkami?

28. Užil/a jste ji znovu při jiné příležitosti?

29. Pokud ano, jak se lišil účinek, který na Vás látka měla?



30. Jak se lišila dávka a způsob užití tohoto produktu?

31. Jak se změnilo vnímání rizik či nebezpečí spojených s případným dalším užíváním?

32. Užíváte tuto látku pravidelněji?

33. Užil/a jste v životě nelegální drogy? 

34. Pokud ano, jaké?

35. Jak by jste srovnal účinky těchto nových „legálních“ drog s drogami nelegálními?

36. Jaký přínos pro Vás mají nové „legální“ drogy oproti nelegálním?

37. Jak jsou tyto nové „legální“ drogy bezpečné ve srovnání s ilegálními?

38. Co by výrobci a distributoři mohli udělat víc pro bezpečnost jejich výrobků? 

39. Slyšel jste, že by se nové drogy, které byly přidány na seznam zakázaných látek daly 

někde sehnat?

40. Pokoušel jste se někdy tyto látky koupit na internetu? Pokud ne proč?

41. Pokud ano, jak nákup probíhal?

42. Chtěl byste k předmětu výzkumu dodat nějaké vlastní postřehy, na které jsme se 

nezeptali?



Příloha č. 3 – Klauzule o informovaném souhlasu

Toto je studie, kterou realizuji pro účely diplomové práce pro studijní obor Adiktologie na 1. lékařské 

fakultě Univerzity KArlovy v Praze. Studie je anonymní a kdykoliv můžete rozhovor ukončit. Za tento 

rozhovor nebude poskytnuta odměna. Nahrávka bude využita pouze pro účely této studie, některé 

pasáže mohou být anonymně citovány pro účely diplomové práce. Předtím než zapnu diktafon Vás 

poprosím o vyjádření, zdali souhlasíte s účastí ve studii. Po zapnutí diktafonu Vám přidělím kód jako 

anonymní jméno a poprosím o zopakování souhlasu s účastí ve studii.


