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Příloha k stanovisku sp. zn. Tpjn 301/2013

Hodnoty omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících pro účely trestního zákoníku 

	V následující tabulce jsou uvedeny v posledním sloupci vpravo nejmenší množství účinné látky ve formě volné báze, jež musí být obsaženo ve směsi, dosahující svou hmotností "množství větší než malé" dané drogy, specifikované jejím obecným názvem. Pokud je látka obsažena ve formě soli, platí pro určení jejího 'nejmenšího účinného množství, jež musí být obsaženo ve směsi, dosahující svou hmotností "množství větší než malé" dané drogy, specifikované jejím obecným názvem' standardní přepočet podle molekulární hmotnosti. 
 
	V některých případech je pro snazší používání uvedena přímo v tabulce hmotnost nejobvyklejší soli. 

------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Typ látky             Mezinárodní            množství větší než malé           účinná psychotropní látka           nejmenší množství
(obecně vžitý         nechráněný název                                                                             účinné psychotropní
název; „typ           (INN) v českém jazyce                                                                        látky, jež musí
drogy“)                                                                                                            obsahovat látka,
                                                                                                                   označená jako droga,
                                                                                                                   aby bylo její
                                                                                                                   zkoumané množství
                                                                                                                   považováno za větší
                                                                                                                   než malé
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pervitin              Metamfetamin           více než 1,5 g                     (+)-1-fenyl-2-                     0,5 g
                                                                                methylaminopropan                  0,6 g (hydrochlorid)
                                                                                                                   
                                                                               
                                                                               
Heroin                Heroin                 více než 1,5 g                     3,6-diacetylmorfin                 0,2g
                                                                                                                   0,22 g (hydrochlorid)
                                                                               
Kokain                Kokain                 více než 1 g                       methylester benzoylekgoninu        0,54 g
                                                                                                                   0,6 g  (hydrochlorid)
                                                                               
Amfetamin             Amfetamin              více než 2 g                       (+/-)-2-amino-1-fenylpropan        0,73 g
(benzedrin)                                                                                                                                                                                
Dexamfetamin                                                                    (+)-2-amino-1-fenylpropan          1,0 g (sulfát)
(dexedrin)  
                                                                                                       
Fentanyl                                     0,05 g                             N-(1-fenethyl-4-                   0,032 g
                                                                                piperidyl)propionanilid            0,05 g (citrát)
                                                                               
Extáze (MDMA)         3,4-Methylen-dioxy-    více než 4 tablety/kapsle          1-(3,4-methylendioxyfenyl)-2-      0,34 g
                      methamfetamin          nebo více než 0,4 g                methylaminopropan                  0,40 g (hydrochlorid)
                                             práškovité či krystalické                                             
                                             substance                                                             
                                                                               
Extáze (MDA)          Tenamfetamin           více než 4 tablety/kapsle          2-amino-1-(3,4-                    0,33 g
                                             nebo více než 0,4 g                methylendioxyfenyl)propan          0,40 g (hydrochlorid)
                                             práškovité či krystalické                                             
                                             substance                                                             
Extáze (MDEA)         N-Ethyl   MDA          více než 4 tablety/kapsle          ((+/-)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-    0,34 g
                                             nebo více než 0,4 g                (methylendioxy)fenethylamin),      0,40 g (hydrochlorid)
                                             práškovité či krystalické                                             
                                             substance                                                             
                                                                               
4-MTA                 4-MTA                  více než 4 tablety/kapsle          2-amino-1-(4-methylthio-           0.20 g
                                             nebo více než 0,4 g                fenyl)propan                       
                                             práškovité či krystalické                                             
                                             substance                                                             
                                                                               
PMA                   para-metoxy-           více než 4 tablety/kapsle          2-amino-1-(4-                      0,30 g
                      amfetamin.             nebo více než 0,4 g                methoxyfenyl)propan                
                                             práškovité či krystalické                                             
                                             substance                                                             
                                                                               
PMMA                  para-metoxy-           více než 4 tablety/kapsle          1-(4-methoxyfenyl)-2-              0,50 g
                      metamfetamin           nebo více než 0,4 g                (methylamino)propan.               
                                             práškovité či krystalické                                             
                                             substance                                                             
                                                                               
2C-B                                         více než 4 tablety/kapsle          4-bromo-2,5                        0,20 g
                                             nebo více než 0,4 g                dimethoxyfenethylamin              
                                             práškovité či krystalické                                             
                                             substance                                                             
                                                                               
2C-I                                         více než 4 tablety/kapsle          4-iodo-2,5                         0,20 g
                                             nebo více než 0,4 g                dimethoxyfenethylamin              
                                             práškovité či krystalické                                             
                                             substance                                                             
                                                    

DOB,                  Brolamfetamin          více než 4 tablety/kapsle          2-amino-1-(4-brom-2,5-             0,015 g
Brolamfetamine                               nebo více než 0,4 g                dimethoxyfenyl)propan              
                                             práškovité či krystalické 
                                             substance                                             
                                                                               
STP, DOM                                     více než 4 tablety/kapsle          2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-        0,015 g
                                             nebo více než 0,40 g               methylfenyl)propan                 
                                             práškovité či krystalické                                             
                                             substance                                                             
                                                                               
2C-T-2                                       více než 4 tablety/kapsle          2,5-dimethoxy-4-                   0,100 g
                                             nebo více než 0,40 g               etylthiofenetylamin                
                                             práškovité či krystalické                                             
                                             substance                                                             
                                                                               
2C-T-7                                       více než 4 tablety/kapsle          2,5-dimethoxy-4-(n)-               0,100 g
                                             nebo více než 0,40 g               propylthiofenetylamin              
                                             práškovité či krystalické                                             
                                             substance                                                             
                                                                               
DET                                          více než 4 tablety/kapsle          N,N-diethyltryptamin               0,200 g
                                             nebo 0,80 g práškovité či                                             
                                             krystalické substance                                                 
                                                                               
DMA                   Dimethoxyamfetamin     více než 4 tablety/kapsle          dl-2-amino-1-(2,5-                 0,400 g
                                             nebo 1g práškovité či              dimethoxyfenyl)propan              
                                             krystalické substance                                                 
                                                                               
DOET                  2,5-dimethoxy-4-       více než 4 tablety/kapsle          dl-2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-     0,030 g
                      ethylamphetamin        nebo 0,120 g práškovité či         ethylfenyl)propan                  
                                             krystalické substance                                                 
                                                                               
AET, Monase           Etryptamin             více než 4 tablety/kapsle          3-(2-aminobutyl)indol              0,200 g
                                             nebo 0,80 g práškovité či                                             
                                             krystalické substance                                                 
                                                                               
Extáze (MMDA)         5-Methoxy-3,4-         více než 4 tablety/kapsle          2-amino-1-(5-methoxy-3,4-          0,300 g
                      -methylendioxy-        nebo 1,2g práškovité či            methylendioxyfenyl)propan,         
                      amfetamin              krystalické substance                                                 
                                                                               
TMA                   Trimethoxy-            více než 4 tablety/kapsle          dl-2-amino-1-(3,4,5-               0,300 g
                      amfetamin              nebo 0,50 g práškovité či          trimethoxyfenyl)propan             
                                             krystalické substance                                                 
                                                                               
TMA-2                                        více než 4 tablety/kapsle          dl-2-amino-1-(2,4,5-               0,080 g
                                             nebo 0,20 g práškovité či          trimethoxyfenyl)propan             
                                             krystalické substance                                                 
                                                                               
Methkathinon                                 více než 4 tablety/kapsle          2-(methylamino)-1-fenylpropan-     0,200 g
                                             nebo 0,80g práškovité či           1-on                               
                                             krystalické substance                                                 
                                                                               
DMT                                          více než 0,60 g práškovité         N,N-dimethyltryptamin              0,150 g
                                             či krystalické substance,                                             
                                             0,5 l nápoje Ayahuasca                                                
                                                                               
LSD (LSD-25,          LSD                    5 papírků, tablet,                 (+)-N,N-diethyllysergamid          0,000134 g
(+)Lysergid)          LSD-25                 želatinových kapslí nebo           (diethylamid kyseliny              0,000250 g (tartarát)
                                             „krystalů“ impregnovaných           d-lysergové)                         
                                             účinnou látkou                                                        
                                                                               
Fenylcyklidin         Fencyklidin            50 ml olejnaté tekutiny            1-(l-fenylcyklohexyl)piperidin     0,020 g
(PCP)                                        1 g krystalů nebo prášku,                                             
                                             více než 4 tablet/kapslí                                              
                                                                               
Desomorfin            Desomorfin             2g krystalické látky               6-desoxy-7,8-dihydromorfin         0,500 g
                                                                               


Etorfin               Etorfin                5 mg krystalické látky, nebo       6,7,8,l4-tetrahydro-7alfa-2(R)-    0,000100 g
                                             např. 1 lahvička preparátu         hydroxy-2-pentyl-6,l4-endo-        
                                             pro veterinární užití (např.       ethenooripavin                     
                                             Immobilon)                                                            
                                                                               
Ketobemidon           Ketobemidon            více než 1 gram krystalické        4-(3-hydroxyfenyl)-1-methyl-4-     0,100 mg
                                             látky nebo 20 tbl á 5mg,           propionylpiperidin                 
                                             10 kapslí á 10 mg nebo                                                
                                             20 ampulí á 5mg pro injekční                                             
                                             aplikaci (Cliradon, Ketogan,                                          
                                             Ketodur, Cymidon,                                                     
                                             Ketorax...)                                                           
                                                                                                                   
                                                                               
                                                                               
4-Methylaminorex      4-Methylaminorex       0,5 g krystalů nebo prášku,        (+/-)-cis-2-amino-5-fenyl-4-       0,100g
                                             více než 4 tablet/kapslí           methyl-2-oxazolin                  
                                                                               
DMHP                                         1 g krystalů nebo prášku           3-(1,2-dimethylheptyl)-1-          0,200 g
                                                                                hydroxy-7,8,9,lO-tetra-hydro-      
                                                                                6,6,9-trimethyl-6H-                
                                                                                dibenzob,dpyran                    
                                                                               
N-Hydroxy MDA         N-Hydroxy MDA          1 g krystalů nebo prášku,          +/-)-N[alfa-methyl-3,4-            0,500g
                                             více než 4 tablet/kapslí           (methylendioxy)fenethyl]     
                                                                                hydroxylamin                             
                                                                               
Parahexyl                                    1 g krystalů nebo prášku           3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,lO-        0,200 g
                                                                                tetrahydro-6,6,9-tri-methyl-6H-    
                                                                                dibenzol[b,d]pyran                 
                                                                               
Rolicyklidin          Rolicyklidin           1 g krystalů nebo prášku,          1-(l-                              0,020 g
(PHP, PCPY)                                  více než 4 tablet/kapslí           fenylcyklohexyl)pyrrolidin         
                                                                               
Tenocyklidin (TCP)    Tenocyklidin           1 g krystalů nebo prášku,          1-1-(2-                            0,010 g
                                             více než 4 tablet/kapslí           thienyl)cyklohexylpiperidin        
                                                                               
Marihuana             Konopí                 více než 10 gramů sušiny           delta-9-tetrahydrocannabinol       1 g
                                                                               
Hašiš                 Pryskyřice z konopí    více než 5 gramů                   delta-9-tetrahydrocannabinol       1 g
                                                                               
Lysohlávky a další    Psilocin               Více než 40 plodnic houby          Psilocin: 3-(2-                    0,05 g báze
houby obsahující      Psilocybin                                                dimethylaminoethyl)-4-             (psilocinu) nebo
psilocin a/nebo                                                                 hydroxyindol).                     odpovídající množství
psilocybin                                                                      Psilocybin: N,N-dimethyl-0-        psilocybinu
(plodnice)                                                                      fosforyl-4-hydroxytryptamin,       (fosfátového esteru
                                                                                                                   psilocinu)
                                                                               



Lysohlávky a další    Psilocin               Více než 40 gramů agaru            Psilocin: 3-(2-                    0,05 g báze
houby obsahující      Psilocybin             (nebo jiné živné půdy)             dimethylaminoethyl)-4-             (psilocinu) nebo
psilocin a/nebo                              s myceliem                         hydroxyindol).                     odpovídající množství
psilocybin                                                                      Psilocybin: N,N-dimethyl-0-        psilocybinu
(mycelium)                                                                      fosforyl-4-hydroxytryptamin,       (fosfátového esteru
                                                                                                                   psilocinu)
                                                                               
Khat                  Kathinon               80 g čerstvého rostlinného         ()-2-aminopropiofenon              4 g
                                             materiálu                                                             
                                                                               
                                                     

Meskalin              Meskalin               200g čerstvé organické hmoty       3,4,5-trimethoxyfenethylamin       0,75 g
                                             nebo 25 g sušiny                                                      
                                             kaktusů rodu Lophphora                                                
                                             Williamsi, Echinopsis                                                 
                                             pachanoi, Echinopsis                                                  
                                             peruvian, Trichocereus                                                
                                             bridgesii; cuzcoensis;                                                
                                             fulvinanus; pachanoi.                                                 
                                                                                                                   
                                                                   

Bezitramid            Bezitramid                                                2,2-difenyl-4-[4-(3-propionyl-      105 mg
                                                                                2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazol-     
                                                                                1-yl)                              
                                                                                piperidino]butyronitril            
                                                                               
Dextromoramid         Dextromoramid                                             1-[(3S)-2,2-difenyl-3-methyl-4-     280 mg
                                                                                (morfolin-4-                       
                                                                                yl)butanoyl]pyrrolidin             
                                                                               
Difenoxylát           Difenoxylát                                               Ethyl-4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-     105 mg
                                                                                kyanpropyl)piperidin-4-            
                                                                                karboxylát                         
                                                                               
Fenazocin             Fenazocin                                                 (2RS,6R,11R)-6,11-dimethyl-3-       21 mg
                                                                                fenethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-    
                                                                                2,6-                               
                                                                                methano-3-benzazocin-8-ol          
                                                                               
Fentanyl              Fentanyl                                                  N-fenyl-N-[1-(2-                    8,4 mg
                      1.2                                                       fenylethyl)piperidin-4-            
                                                                                yl]propanamid                      
                                                                               
Hydrokodon            Hydrokodon                                                4,5α-epoxy-3-methoxy-17-            105 mg
                                                                                methylmorfinan-6-on                
                                                                               

Hydromorfon           Hydromorfon                                               4,5α-epoxy-3-hydroxy-17-            140 mg
                      20                                                        methylmorfinan-6-on                
                                                                               
Nikomorfin            Nikomorfin                                                (4,5α-epoxy-17-methylmorfinan-7-    210 mg
                                                                                en-3,6α-diyl)dinikotinát            
                                                                               
Opium                 Opium                                                                                        0,7 g
                                                                               
Oxykodon              Oxykodon  75O/30 -P                                       (5R,9R,13S,14S)-14-hydroxy-3-      525 mg
                                                                                methoxy-17-methyl-4,5-             
                                                                                epoxymorfinan-6-on                 
                                                                               
Pethidin              Pethidin                                                  Ethyl-4-fenyl-1-                   2,8 g
                                                                                methylpiperidin-4-karboxylát       
                                                                               
Piritramid            Piritramid                                                1'-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-    315 mg
                      45                                                        1,4'-bipiperidin-4'-karbamid       
                                                                               
Thebakon              Thebakon                                                  [(5R,9R,13S,14R)-4,5-epoxy-3-      105 mg
                                                                                methoxy-N-methylmorfin-6-en- 
                                                                                6-yl]acetát                          
                                                                               
Tilidin               Tilidin                                                   Ethyl-(1RS,2RS)-2-                 1,4 g
                                                                                (dimethylamino)-1-                 
                                                                                fenylcyklohex-3-en-1-              
                                                                                karboxylát                         
                                                                               
Acetyldihydrokodein   Acetyldihydrokodein                                       (4,5α-epoxy-3-methoxy-17-          210 mg
                                                                                methylmorfinan-6α-yl)acetát         
                                                                               
Dextropropoxyfen      Dextropropoxyfen                                          [1S,2R-1-benzyl-3-                 1,4 g chlorid,
                                                                                (dimethylamino)-1-fenyl-2-         2,1 g napsylát
                                                                                methylpropyl]propanoát             
                                                                               
Dihydrokodein         Dihydrokodein                                             4,5α-epoxy-3-methoxy-17-           1,05 g
                                                                                methylmorfinan-6α-ol                
                                                                               
Morfin                Morfin                                                    7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-        300 mg
                                                                                methylmorfinan-3,6-diol            390 mg (hydrochlorid)
                                                                               
Ethylmorfin           Ethylmorfin                                               4,5α-epoxy-3-ethoxy-               350 mg
                                                                                17-methyl-7,8-
     didehydromorfinan-6α-ol     
                                                                               
Folkodin              Folkodin                                                  4,5α-epoxy-3-ethoxy-17-methyl      350 mg
                                                                                -3-[2-(morfolin-4-yl)ethoxy] 
                                                                                -7,8-didehydromorfinan-6α-ol             
                                                                               
Kodein                Kodein                                                    4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methyl-    0,7 g
                      0.2-O                                                     7,8-didehydromorfinan-6α-ol     

Buprenorfin           Buprenorfin                                               21-cyklopropyl-7-alfa-[(S)-1-      52 mg
(Subutex®,                                                                      hydro-1,2,2-trimethylpropyl]-      56 mg (hydrocholid)
Suboxone®, atd.)                                                                6,14-endo-ethano-6,7,8,14-      
                                                                                tetrahydrooripavin                 
                                                                               
Metadon               Methadon                                                  4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-     500 mg
                                                                                heptanon                           560 mg
                                                                                                                   (hydrochlorid)
                                                                               
Dexamfetamin          Dexamfetamin                                              (S)-1-fenylpropan-2-ylamin         105 mg
                                                                               
Flunitrazepam         Flunitrazepam                                             5-(2-fluorfenyl)-1-methyl-7-       7 mg
                                                                                nitro-1,3-dihydro-                 
                                                                                2H-1,4-benzodiazepin-2-on          

Metachalon            Metachalon                                                2-methyl-3-(2-                     1,4 g
(dříve               (dříve Methakvalon)                                        methylfenyl)chinazolin-4(3H)-on                                                                                     
Methakvalon)                                                                      
                                                                               
Methylfenidát         Methylfenidát                                             Methyl-(RS)-fenyl-[(RS)-           210 mg
                                                                                piperidin-2-yl]acetát              
                                                                               
Sekobarbital          Sekobarbital                                              Kyselina 5-allyl-5-(1-             0,7 g
                                                                                methylbutyl)barbiturová            
                                                                                                                   
                                                                               
                                                                               
Amobarbital           Amobarbital                                               Kyselina 5-ethyl-5-                0,7 g
                                                                                isopentylbarbiturová               
                                                                               
Cyklobarbital         Cyklobarbital                                             Kyselina 5-(1-cyklohex-1-en-1-     1,4 g
                                                                                yl)-5-ethylbarbiturová             
                                                                               
Glutethimid           Glutethimid                                               (RS)-3-ethyl-3-fenylpiperidin-     1,75 g
                                                                                2,6-dion                           
                                                                               
Pentazocin            Pentazocin                                                (2RS,6RS,11RS)-6,11-dimethyl-3-    1,4 g
                      0,2-O,P                                                   (3-methylbut-2-en-1-yl)-           
                                                                                1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-         
                                                                                methano-3-benzazocin-8-ol          
                                                                               
Pentobarbital         Pentobarbital                                             5-ethyl-5-[(1RS)-1-                0,7 g
                                                                                methylbutyl]pyrimidin-             
                                                                                2,4,6(1H,3H,5H)-trion              
                                                                               

Alprazolam            Alprazolam                                                8-chlor-6-fenyl-1-methyl-4H-       7 mg
                                                                                [1,2,4]triazolo[4,3-a]-              
                                                                                [1,4]benzodiazepin                   
                                                                               

Amfepramon            Amfepramon                                                2-(diethylamino)-fenylpropan       525 mg
                                                                                -1-on                                 
                                                                            
   
Barbital              Barbital                                                  5,5-diethylpyrimidin-              3,5  g
                                                                                2,4,6(1H,3H,5H)-trion              
                                                                               
Bromazepam            Bromazepam                                                7-brom-5-(pyridin-2-yl)-1,3-       70 mg
                                                                                dihzdro-2H-1,4-benzodiazepin-2-    
                                                                                on                                 
                                                                               
Brotizolam            Brotizolam                                                2-brom-4-(2-chlorfenyl)            1,75 mg
                                                                                -9-methyl-6H-                         
                                                                                thieno[3,2-f]
     [1,2,4]triazolo[4,3-a]     
                                                                                [1,4]diazepin                       
                                                                               
Butobarbital          Butobarbital                                              5-butyl-5-ethylpyrimidin-          1,05 g
                                                                                2,4,6(1H,3H,5H)-trion              
                                                                               
Estazolam             Estazolam                                                 8-chlor 6-fenyl-4H-s-              
                                                                                triazolo[4,3-a][1,4]
     benzodiazepin      
                                                                               
Ethchlorvynol         Ethchlorvynol                                             1-chlor-3-ethylpent-1-en-4-in-     3.5 g
                                                                                3-ol                               
                                                                               
Ethyl-loflazepát      Ethyl-loflazepát                                          Ethyl-7-chlor-5-(2-fluorfenyl)-    14 mg
(dříve                (dříve                                                    2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-          
Ethylloflazepát)      Ethylloflazepát)                                          benzodiazepin-3-karboxylát         
                                                                               
Fenobarbital          Fenobarbital                                              5-ethyl-5-fenylpyrimidin-          0,7 g
                                                                                2,4,6(1H,3H,5H)-trion              
                                                                               
Fentermin             Fentermin                                                 2-benzylpropan-2-ylamin            105 mg
                                                                               
Fludiazepam           Fludiazepam                                               7-chlor-5-(2-fluorfenyl)-7-1,3-    5,25 mg
                                                                                dihydro -1-methyl-2H-1,4-          
                                                                                benzodiazepin-2-on                 
                                                                               
Flurazepam            Flurazepam                                                7-chlor-1-[2-                      210 mg
                                                                                (diethylamino)ethyl]-5-(2-          
                                                                                fluorfenyl)- 1,3-dihydro-2H-       
                                                                                1,4-benzodiazepin-2-on             
                                                                               
Halazepam             Halazepam                                                 7-chlor-5-fenyl-1-(2,2,2-          0,7 g
                                                                                trifluorethyl)-1,3-dihydro-2H-    
                                                                                1,4-benzodiazepin-2-on         
    
                                                                               

Chlordiazepoxid       Chlordiazepoxid                                           7-chlor-5-fenyl-2-                 350 mg
                                                                                (methylamino)-3H-1,4-              
                                                                                benzodiazepin-4-oxid               
                                                                               
Kamazepam             Kamazepam                                                 [(RS)-7-chlor 2,3-dihydro-5-       210 mg
                                                                                fenyl-1-methyl-                    
                                                                                2-oxo-1H-1,4-benzodiazepin-3-      
                                                                                yl]dimethylkarbamát                
                                                                               
Klobazam              Klobazam                                                  7-chlor-5-fenyl-1-methyl-1,5-      140 mg
                                                                                dihydro-3H-1,5-benzodiazepin-      
                                                                                2,4-dion                           
                                                                               
Klonazepam            Klonazepam                                                5-(2-chlorfenyl)-7-nitro-1,3-      56 mg
                                                                                dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-    
                                                                                on                                 
                                                                               
Diazepam              Diazepam                                                  7chlor-5-fenyl-1-methyl-1,3-       70 mg
                                                                                dihydro-2H-1,4-benzodiazepin 
                                                                                -2-on                                 
                                                                               
Oxazepam              Oxazepam                                                  (3RS)-7-chlor-5-fenyl-3-           350 mg
                                                                                hydroxy-2,3-dihydro-1H-1,4-        
                                                                                benzodiazepin-2-on                 
                                                                               
Klorazepová           Klorazepová kyselina                                      Kyselina (3RS)-7-chlor-5-fenyl-    140 mg
kyselina              (dříve Klorazepát)                                        2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-          
(dříve Klorazepát)                                                              benzodiazepin-3-karboxylová        
                                                                               
Loprazolam            Loprazolam                                                6-(2-chlorfenyl)-2,4-dihydro-2-    7 mg
                                                                                [(Z)-4-methylpiperazin-1-           
                                                                                ylmethylen]-8-nitro-1H-             
                                                                                imidazo[1,2-a][1,4]
     benzodiazepin-1-on     
                                                                               
Lorazepam             Lorazepam                                                 (3RS)-7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-    17,5  mg
                                                                                3-hydroxy-2,3-dihydro-1H-1,4-      
                                                                                benzodiazepin-2-on                 
                                                                               
Mazindol              Mazindol                                                  (RS)-5-(4-chlorfenyl)-2,5-         7 mg
                                                                                dihydro-3H-imidazo[2,1-α]-            
                                                                                isoindol-5-ol)                     
                                                                               
Medazepam             Medazepam                                                 7-chlor-5-fenyl-2,3-dihydro-1-     140 mg
                                                                                methyl-1H-1,4-benzodiazepin        
                                                                               

Meprobamát            Meprobamát                                                (2-methyl-2-propylpropan-1,3-      8,4  g
                                                                                diyl)dikarbamát                    
                                                                               
Methylfenobarbital    Methylfenobarbital                                        (RS)-5-ethyl-5-fenyl-l-            3,5 g
                                                                                methylpyrimidin-                   
                                                                                2,4,6(1H,3H,5H)-trion              
                                                                               

Methyprylon           Methyprylon                                               3,3-diethyl-5-methylpiperidin-     1,4 g
                                                                                2,4-dion                           
                                                                               
Midazolam             Midazolam                                                 8-chlor-6-(2-fluorfenyl)-1-        105 mg
                                                                                methyl-4H-imidazo[1,5-a]              
                                                                                [1,4]benzodiazepin                  
                                                                               
Nitrazepam            Nitrazepam                                                5-fenyl-7-nitro-1,3-dihydro        35 mg
                                                                                -2H-1,4-benzodiazepin-2-on          
                                                                               
Nordazepam            Nordazepam                                                7-chlor-5-fenyl-2,3-dihydro-1H-    105 mg
                                                                                1,4-benzodiazepin-2-on             
                                                                               
Pemolin               Pemolin                                                   (RS)-2-amino-5-fenyl-4,5-          280 mg
                                                                                dihydrooxazol-4-on                 
                                                                               
Pipradrol             Pipradrol                                                 difenyl(2-piperidyl)methanol       210 mg
                                                                               
Prazepam              Prazepam                                                  7-chlor-1-(cyklopropylmethyl)-     210 mg
                                                                                5-fenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-        
                                                                                benzodiazepin-2-on                 
                                                                               
Temazepam             Temazepam                                                 (3RS)-7-chlor-5-fenyl-3-           140 mg
                                                                                hydroxy-1-methyl-2,3-dihydro--     
                                                                                1H-1,4-benzodiazepin-2-on          
                                                                               
Triazolam             Triazolam                                                 8-chlor-6-(2-chlorfenyl)-1-        1,75 mg
                                                                                methyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]      
                                                                                [1,4]benzodiazepin                   
                                                                               
Vinylbital            Vinylbital                                                Kyselina (RS)-5-(1-                1,05 g
                                                                                methylbutyl)-5-                    
                                                                                vinylbarbiturová                   
                                                                               
Zolpidem              Zolpidem                                                  N,N-dimethyl-2-[6-trimethyl-2-     70 mg
                                                                                (4-tolyl)imidazo[1,2-a]pyridin 
                                                                                -3-yl]acetamid                        




 
Karfentanil                                                                     methyl-1-(2-fenylethyl)-4-(N-    1 mikrog
                                                                                fenylpropanamido)piperidin-4-
                                                                                karboxylát
                                             
Tapentadol                                                                      3-[(1R,2R)-3-(dimethylamino)     0,3 g
                                                                                -1-ethyl-2-methylpropyl]fenol
                                             
AM-2201                                      více než 1,25 g sušené rostlinné   [1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-   0,0125 g
                                             směsi nebo více než 0,0125 g       yl](naftalen-1-yl)methanon
                                             krystalické nebo práškovité
                                             substance obsahující účinnou 
                                             látku
ʯμ
bk-PMA                                       více než 4 tablety / kapsle nebo   2-amino-1-(4-                    0,3 g
                                             více než 0,3 g krystalické nebo    methoxyfenyl)propan-1-on
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku

                                             
bk-PMMA                                      více než 4 tablety / kapsle nebo   1-(4-methoxyfenyl)-2-            0,5 g
                                             více než 0,5 g krystalické nebo    (methylamino) propan-1-on
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku
                                             
Bromo-Dragonfly                              více než 4 papírky / tablety /     2-amino-1-(8-brombenzo[1,2-      0,001 g
                                             kapsle / kousky želatiny nebo      b;4,5-b‘]difuran-4-yl)propan
                                             více než 0,001 g krystalické nebo       
                                             práškovité substance obsahující    
                                             účinnou látku                      
                                             
Butylon                                      více než 4 tablety / kapsle nebo   2-(methylamino)-1-(3,4-          0,5 g
                                             více než 0,5 g krystalické nebo    methylendioxyfenyl)butan-1-on
                                             práškovité substance obsahující    
                                             účinnou látku                      
                                                                                
CP-47,497                                    více než 1,25 g sušené rostlinné   2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]  0,0125 g
                                             směsi nebo více než 0,0125 g       -5-(2-methyloktan-2-yl)fenol
                                             krystalické nebo práškovité
                                             substance obsahující účinnou látku
                                             
CRA-13                                       více než 1,25 g sušené rostlinné   (naftalen-1-yl)[4-                0,0125 g
                                             směsi nebo více než 0,0125 g       (pentyloxy)naftalen-1-
                                             krystalické nebo práškovité        yl]methanon
                                             substance obsahující účinnou látku
                                             

DBZP                                         více než 4 tablety / kapsle nebo   1,4-dibenzylpiperazin             0,4 g
                                             více než 0,4 g krystalické nebo    
                                             práškovité substance obsahující    
                                             účinnou látku                      
                                                                                
DOC                                          více než 4 papírky / tablety /     2-amino-1-(4-chlor-2,5-          0,01 g
                                             kapsle / kousky želatiny nebo      dimethoxyfenyl)propan
                                             více než 0,01 g krystalické nebo
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku
                                             
DOI                                          více než 4 papírky / tablety /     2-amino-1-(4-jod-2,5-            0,01 g
                                             kapsle / kousky želatiny nebo      dimethoxyfenyl)propan
                                             více než 0,01 g krystalické nebo
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku
                                             
Flefedron                                    více než 4 tablety / kapsle nebo   1-(4-fluorfenyl)-2-              0,5 g
                                             více než 0,5 g krystalické nebo    (methylamino)propan-1-on
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku
                                             

4-FMP-M                                      více než 4 tablety / kapsle nebo   1-(4-fluorfenyl)-2-              0,4 g
                                             více než 0,4 g krystalické nebo    (methylamino)propan
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku
                                             
JWH-018                                      více než 1,25 g sušené rostlinné   (naftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-     0.0125 g
                                             směsi nebo více než 0,0125 g       indol-3-yl)methanon
                                             krystalické nebo práškovité
                                             substance obsahující účinnou látku
                                             
JWH-073                                      více než 1,25 g sušené rostlinné   (naftalen-1-yl)(1-butyl-1H-      0,0125 g
                                             směsi nebo více než 0,0125 g       indol-3-yl)methanon
                                             krystalické nebo práškovité
                                             substance obsahující účinnou látku
                                             
JWH-081                                      více než 1,25 g sušené rostlinné   (4-methoxynaftalen-1-yl)(1-      0,0125 g
                                             směsi nebo více než 0,0125 g       pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
                                             krystalické nebo práškovité
                                             substance obsahující účinnou látku
                                             
JWH-122                                      více než 1,25 g sušené rostlinné   (4-methylnaftalen-1-yl)(1-       0,0125 g
                                             směsi nebo více než 0,0125 g       pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
                                             krystalické nebo práškovité
                                             substance obsahující účinnou látku
                                             
JWH-200                                      více než 1,25 g sušené rostlinné   [1-(2-(morfolin-4-yl)ethyl)      0,0125 g
                                             směsi nebo více než 0,0125 g       -1H-indol-3-yl](naftalen-1-
                                             krystalické nebo práškovité        yl)methanon
                                             substance obsahující účinnou látku


JWH-250                                      více než 1,25 g sušené rostlinné   2-(2-methoxyfenyl)-1-(1-pentyl-  0,0125 g
                                             směsi nebo více než 0,0125 g       1H-indol-3-yl)ethan-1-on
                                             krystalické nebo práškovité        
                                             substance obsahující účinnou látku
                                             
JWH-398                                      více než 1,25 g sušené rostlinné   (4-chlornaftalen-1-yl)          0,0125 g
                                             směsi nebo více než 0,0125 g       (1-pentyl-1H-indol-3-yl)
                                             krystalické nebo práškovité         methanon
                                             substance obsahující účinnou látku
                                             
MBZP                                         více než 4 tablety / kapsle nebo   1-benzyl-4-methylpiperazin       0,4 g
                                             více než 0,4 g krystalické nebo
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku

mCPP                                         více než 4 tablety / kapsle nebo   1-(3-chlorfenyl)piperazin        0,4 g
                                             více než 0,4 g krystalické nebo
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku
                                             
MDAI                                         více než 4 tablety / kapsle nebo   5,6-methylendioxy-2-aminoindan   0,5 g
                                             více než 0,5 g krystalické nebo
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku
                                             
MDPV                                         více než 4 tablety / kapsle nebo   1-(3,4-methylendioxyfenyl)-2-    0,05 g
                                             více než 0,05 g krystalické nebo   (pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku
                                             
4-MEC                                        více než 4 tablety / kapsle nebo   2-(ethylamino)-1-(4-             0,5 g
                                             více než 0,5 g krystalické nebo    methylfenyl)propan-1-on
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku
                                             
Mefedron                                     více než 4 tablety / kapsle nebo   2-(methylamino)-1-(4-            0,5 g
                                             více než 0,5 g krystalické nebo    methylfenyl)propan-1-on
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku
                                             
Methylon                                     více než 4 tablety / kapsle nebo   2-(methylamino)-1-(3,4-           0,5 g
                                             více než 0,5 g krystalické nebo    methylendioxyfenyl)propan-1-on
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku
                                             
Nafyron                                      více než 4 tablety / kapsle nebo   1-(naftalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-  0,5 g
                                             více než 0,5 g krystalické nebo    1-yl)pentan-1-on
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku
                                             
pFPP                                         více než 4 tablety / kapsle nebo   1-(4-fluorfenyl)piperazin         0,25 g
                                             více než 0,25 g krystalické nebo
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku
                                              
Salvinorin A                                 více než 2 g sušených listů        methyl(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,     0,002 g
                                             rostliny Salvia Divinorum          10 bR)-9-acetoxy-2-(furan-3-yl)
                                                                                -6a,10b-dimethyl-4,10-
                                                                                dioxododekahydro-2H-
                                                                                benzo[f]isochromen-7-karboxylát
                                             
TFMPP                                        více než 4 tablety / kapsle nebo   1-[3-(trifluormethyl)             0,4 g
                                             více než 0,4 g krystalické nebo    fenyl]piperazin
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku
                                             
BZP,                                         více než 4 tablety / kapsle nebo   1-Benzylpiperazin                 0,4 g
benzylpiperazin                              více než 0,4 g krystalické nebo
                                             práškovité substance obsahující
                                             účinnou látku
                                             
Ketamin                                                                         (RS)-2-(2-chlorfenyl)-2-          0,3 g
                                                                                (methylamino)cyklohexan-1-on
                                             
------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

