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1 Joint Action on New Synthetic Drugs a EWS 

Radou EU byla 16. června 1997 přijata společná opatření, která by měla zajistit co nejlepší a 

nejrychlejší informovanost, tzv. Společný postup proti novým syntetickým drogám, jež se nově 

vyskytnou v zemích EU – Joint Action on New Synthetic Drugs (Official Journal L 167, 

25.06.1997; viz příloha 4).

V rámci JA je zaveden tzv. Systém včasného varování, tedy Early-warning System (EWS). 

Jeho úkolem je vytvoření mechanismu umožňujícího rychlou výměnu informací o výrobě, šíření, 

užívání a rizicích nových syntetických drog (NSD) mezi relevantními partnery jak z oblasti 

veřejně zdravotní a sociální, tak z oblasti trestněprávní a rozšíření těchto informací na různých 

úrovních s cílem minimalizovat negativní zdravotní dopady užívání NSD. Na EWS dále navazuje 

odhad zdravotních rizik dané NSD a dále kroky směřující ke kontrole této NSD - zařazení na 

příslušné seznamy psychotropních látek (PL) jednotlivých států EU v souladu s mezinárodní 

úmluvou OSN o psychotropních látkách z roku 1971. 

EWS navazuje na síť REITOX, vytvořenou Evropským monitorovacím centrem pro drogy a 

drogové závislosti (EMCDDA), jež pomáhá dosáhnout srovnatelnosti dat o drogách 

z jednotlivých zemích EU.  

Cílem EWS je zejména: 

• zprostředkovat co nejrychlejší a nejkvalitnější informovanost o novinkách na drogové 

evropské scéně v oblasti syntetických drog,  

• připravit členské státy na příslušná nová možná rizika zdravotní i sociální, 

• umožnit cílenější „harm reduction“ opatření,  

• zmapovat trh se syntetickými drogami,  

• zmapovat zdravotní a sociální dopady užívání syntetických drog v rámci EU,  

• zamezit rozšíření nového fenoménu v Evropě. 

EWS zahrnuje systém sběru dat i hierarchii a organizaci spolupráce při sběru a šíření informací 

o nových syntetických drogách a nových trendech v jejich užívání. Přijetím společného postupu 

Joint Action on New Synthetic Drugs (dále rovněž „JA“) Rady EU byl dán EMCDDA mandát, aby 

ve spolupráci s Europolem koordinovalo sběr a výměnu informací o nových syntetických látkách, 

které se objeví na trhu. Byl vytvořen systém spolupráce mezi dvěma liniemi: 

1. na jedné straně Europolem, který sbírá data pocházející z policejních/trestněprávních zdrojů 

prostřednictvím jednotlivých Národních jednotek Europolu (ENU), 

2. na druhé straně EMCDDA, jež shromažďuje data prostřednictvím Národních monitorovacích 

středisek (NFP – National Focal Points) informace z veřejně zdravotní a sociální oblasti. 
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Správná identifikace nové syntetické drogy zahrnuje zejména:  
- zachycení nové syntetické substance (samotné či v biologickém materiálu),  

- provedení kompletní obsahové kvalitativní i kvantitativní analýzy zachycené látky či 

kombinace látek a zjištění jejího přesného složení, 

- definici eventuální nové chemické struktury,  

- určení nových způsobů užívání,  

- posouzení farmakologických vlastností,  

- posouzení zdravotních a sociálních dopadů,  

- zvážení pravděpodobnosti rozšíření drogy,  

- zvážení další možnosti užití dané látky a pravděpodobnosti jejich rozšíření,  

- zjištění chemických prekursorů látky.  

Získané informace o nových fenoménech v oblasti nových syntetických drog v EU shromažďuje, 

zpracovává a analyzuje EMCDDA. Výsledky výzkumu a příslušné závěry (podrobný popis 

nového fenoménu včetně rizik, eventuálně zařazení nové syntetické drogy do seznamů PL) jsou 

vhodnou, předem určenou formou zpětně rozšiřovány k jednotlivým národním orgánům 

informační sítě EWS všech členů EU. JA tedy pomocí EWS zajišťuje nejen všesměrný tok 

informací o nových syntetických látkách, ale i standardizaci struktury a kvality těchto informací. 

Slovník pojmů užívaných v rámci JANSD – viz příloha 1. 

2 Organizace EWS v ČR 

Česká Republika byla již v r. 2002 zapojena do práce a systému sběru dat EMCDDA v rámci 

sítě REITOX a tedy i do výměny dat o nových syntetických drogách pomocí EWS v rámci JA. 

Jako nový člen EU musí ČR naplnit všechny požadavky kladené na EWS. To znamená 

vytvoření celostátního informačního systému, v jehož rámci bude možné zajistit včasné a 

diferencované rozšíření informací plynoucích do ČR prostřednictvím EMCDDA z ostatních 

evropských členských států na jedné straně a včasný záchyt nových syntetických drog, jež se 

vyskytnou na území ČR a včasné poskytnutí těchto informací EU na straně druhé. 

Způsob sběru dat o výskytu NSD musí splňovat kritérium včasnosti záchytu a dostatečné kvality 

informací. To předpokládá zejména: 

- dobrou informovanost příslušných složek EWS - kam informace o podezření na výskyt NSD 

hlásit, kam zaslat látku k analýze, 

- proaktivní přístup – aktivní sběr dat a vzorků k analýzám z míst, kde je výskyt NSD 

nejpravděpodobnější (např. taneční akce), 

- kontrolu funkčnosti sítě a jednotlivých složek. 
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2.1 Složky EWS v ČR 
Seznam a kontakty na jednotlivé členy EWS v ČR viz příloha 2. 

2.1.1 Terénní složky 

Terénní složky jsou zdrojem případné detekce NSD, o které informují koordinační struktury EWS 

v ČR. Slouží také jako zdroj informací v případě aktivní žádosti koordinačních složek  na základě 

informací poskytnutých EMCDDA nebo Europolem. 

2.1.1.1 Civilní a veřejná zdravotnická sféra 

• Nízkoprahové programy 
Jedná se o síť nízkoprahových zařízení především nestátních neziskových organizací (NNO) 

poskytujících preventivní služby v kontaktních centrech či v místě pravděpodobného výskytu 

NSD, zejména na tanečních akcích. Programy jsou metodicky vedeny OS Podané ruce, viz 

www.podaneruce.cz.  

• Ústav farmakologie 3.LFUK 
Vede databázi vyšetřených vzorků na internetu, viz www.lf3.cuni.cz/drogy. Zprostředkovává 

kompletní kvalitativní i kvantitativní analýzu vzorků z civilní sféry v Kriminalistickém ústavu. 

• Oddělení soudních lékařství – toxikologické laboratoře 
Provádějí toxikologickou analýzu z biologického materiálu jak klinického, tak sekčního. 

Metodické vedení soudních toxikologických laboratoří zajišťuje Národní referenční laboratoř – 

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze ve spolupráci se subkatedrou 

soudního lékařství Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví. 

• Záchranné služby  

Mezi složky sítě EWS byly zařazeny i dvě soukromé záchranné služby, které poskytují své 

služby mj. na větších tanečních parties pořádaných v Čechách a na Moravě. Jedná se 

společnosti Trans Hospital a Kosox. 

2.1.1.2 Policejní a trestněprávní sféra 

• Kriminalistický ústav 
Zajišťuje analýzu zachycených drog policejními a celními složkami na centrální úrovni. Dostává 

pravidelná (každé 3 měsíce) hlášení od regionálních oddělení kriminalisticko-technických 

expertíz (OKTE). Informace o výsledcích analýz zasílá Společnému analytickému pracovišti 

Národní protidrogové centrály a Generálního ředitelství cel (SAP). 

 

2.1.2 Koordinace EWS 

Koordinační složky ve vzájemné spolupráci shromažďují všechny dostupné informace o výskytu 

NSD z obou terénních sfér a organizují další postup včetně podrobnějšího sběru dat a informací, 
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aby byl postupně a co nejrychleji vytvořen „kompletní obraz“ o případném výskytu NSD  a 

informují EMCDDA a Europol. 

• Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) 
Je národním partnerem EMCDDA v ČR. Koordinuje EWS na národní úrovni, je sběrným místem 

informací o výskytu NSD v ČR . Zasílá informace za ČR do EMCDDA a distribuuje informace 

z EMCDDA do sítě EWS v ČR. V případě potřeby organizuje poskytování informací veřejnosti. 

Při těchto činnostech úzce spolupracuje s Národním koordinátorem EWS v ČR. 

• Národní korespondent EWS v ČR 
Zastupuje ČR na pracovních jednáních národních korespondentů zemí EU organizovaná 

EMCDDA. Poskytuje informace EMCDDA a je zodpovědný za přenos informací z EMCDDA na 

národní úroveň. Úzce spolupracuje s NMS. 

• Společné analytické pracoviště Národní protidrogové centrály a Generálního 
ředitelství cel (SAP) 

Koordinuje sběr informací z trestněprávní sféry v ČR, rozhoduje o rozsahu poskytovaných 

informací do sítě EWS tak, aby nebyl narušen proces vyšetřování případů.  

• Národní jednotka Europolu – Odbor mezinárodní policejní spolupráce PČR 

Je českým partnerem Europolu. Distribuuje informace poskytnuté Europolem do sítě EWS v ČR 

a naopak. Úzce spolupracuje se SAP. 

• Inspektorát pro omamné a psychotropní látky MZ ČR 
Spolupracuje ve fázi zařazení NSD do seznamů PL. 

 

2.2 Dvě fáze poskytování informací o výskytu NSD 
Informace o výskytu NSD jsou poskytovány ve dvou fázích: 

2.2.1 Rychlá reakce 

První orientační a iniciační rovinou je včasný rychlý záchyt nové substance, informace a NSD 

bez hlubokých detailů, jehož cílem je včasné upozornění na možný nový fenomén na drogové 

scéně. Tato prvotní informace by měla spustit následné kroky celého systému JA. Obecně lze 

požadované informace rozdělit do tří typů: 

a) Identifikace substance 

Základní informace o látce, která je poprvé zachycena - jsou důležité pro zjištění jejího výskytu 

na drogových trzích:  

- chemická struktura (chemický, odborný název), 

- případný výskyt ve směsi s jinými substancemi a popis průměrného obsahu (poměrů) NSD 

ve směsi, 
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- přesný popis vzhledu a fyzikálních vlastností - forma (tableta, prášek, kapsle..), barva, tvar, 

velikost, váha, logo a další identifikační znaky, 

- název a synonyma pod kterými je NSD známá na trhu, příp. zda je vydávána za jinou 

látku/drogu (např. PMA nebo PMMA jsou prodávány jako extáze) 

b) Informace vztahující se ke způsobu užívání substance 

- frekvence výskytu a užití NSD, eventuální souvislost s úmrtím atp. 

- množství zachycené NSD 

- datum a místo záchytu 

- prostředí záchytu NSD (např. taneční párty atp.) 

c) Informace o následcích užití substance – možná rizika spojená s užitím NSD 

Ve stadiu rychlé informace o NSD bývá znalost rizik nového fenoménu velmi omezená. Prvotní 

informace se tedy soustřeďuje na popis akutních účinků NSD – symptomy, nástup účinku, popis 

průběhu intoxikace, nežádoucí účinky atp. 

2.2.2 Kompletní obraz  

Ve druhé rovině sběru dat by charakteristika NSD měla být doplněna co nejpodrobnějšími 

detaily: 

a) Informace o chemických prekursorech 

- relevantní informace o prekursorech užitých ve výrobním procesu a pokud možno i 

informace o dostupnosti daného prekursoru na národní úrovni (např. použití v průmyslu, 

dostupný léčivý přípravek atp.). 

b) Informace o způsobu a oblasti dosavadního či předpokládaného užití NSD jako psychotropní 
látky 

- jaká je uživatelem očekávaná substance, očekávané nebo vyhledávané účinky NSD, účel 

užití NSD (experimentování, rekreační užití, sociální prostředí...), způsob aplikace, 

kombinace s jinými drogami či látkami, zkušenosti a vjemy atd. 

- charakteristika uživatelů – věk, pohlaví, sociální aspekty atd. 

- charakteristika místa – taneční párty, „raves“ , diskotéky, bary, privát 

c) Informace o užití látky pro jiný než pro psychotropní efekt  

- jako lék, součást výživy, anestetikum, stimulans, anabolikum, užití v průmyslu atd.  

- zda tyto informace jsou dostupné a známé uživatelům, jak a za jakých podmínek by se 

takové užívání mohlo rozšířit. 

d) Další informace o zdravotních a sociálních rizicích užití NSD 

- jedná se o podrobnější popis akutních, krátkodobých a střednědobých účinků  

2.3 Statut informací poskytovaných v rámci EWS v ČR 
a) běžné – pro interní potřeby EWS, nesdělují se veřejnosti, nevyžadují další akci, 
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b) varovné a mezinárodně důležité – jsou poskytovány v rámci EWS a vyžadují další akci, 

c) všeobecně mimořádně závažné – jsou poskytovány veřejnosti s cílem snížení rizik pro 

veřejné zdraví. 

2.4 Toky informací mezi složkami EWS 

• Informace jdoucí zezdola  
Směrem z terénních ke koordinačním složkám. Jsou poskytovány jak aktivně, tak na základě 

žádosti koordinačních složek v případě informací varovných a mezinárodně důležitých. 

Informace o výskytu neznámých substancí jsou aktivně hlášeny na standardizovaném formuláři 

(viz Příloha 3). 

• Informace jdoucí seshora 
Informace jdoucí ze zahraničí (EU) do NMS poskytuje EMCDDA, resp. Europol. Stupeň 

rozšiřování jednotlivých zpráv bývá vyznačen dle jejich statutu. NMS je rozšíří dále národním 

složkám EWS s označením komu přísluší a s popisem případné požadované akce. V síti EWS 

jsou sdíleny informace širší než zveřejňované.  

• Informování veřejnosti 
Veřejnost je informována o zvlášť nebezpečných fenoménech, a to cestou veřejných 

sdělovacích prostředků (TV, rozhlas, tisk), po internetu, prostřednictvím krajských 

protidrogových koordinátorů atp.  

Zvlášť nebezpečné fenomény – neočekávané substance, nebezpečné příměsi, nadnormální 

dávky, nebezpečné nové způsoby aplikace. Povaha a rozsah informací určených veřejnosti jsou 

definovány na základě dohody mezi koordinačními složkami EWS. 

2.5 Povaha informací sdílených v rámci EWS v ČR  

Jsou sdíleny především informace velmi závažné, jejichž skrývání by mohlo ohrozit zdraví a 

životy uživatelů či veřejné zdraví neočekávaným/mimořádným způsobem, tj:  

- nebezpečné neočekávané obsahy drog – záměny obsahu (např. místo MDMA je v kapsli 

prodávané jako extáze ketamin atp.), 

- nebezpečné neočekávané příměsi v tabletách nabízených jako extáze (např. příměsi PMA, 

PMMA, 2CB atp.), 

- nebezpečné neočekávaně vysoké dávkování drogy (např. koncentrace MDMA nad 150mg v 

tabletě), 

- výskyt závažných zdravotních následků po požití NSD nebo podezření na ně. 

Pokud složky EWS v ČR zachytí výskyt nových, neočekávaných, nebezpečných substancí mimo 

skupinu NSD či výskyt neočekávaných a závažných zdravotních následků po jejich užití, 
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případně nový způsob aplikace drogy, nové neznámé kombinace a směsi drog, bude EWS 

využit i pro rychlou výměnu těchto informací. 

V rámci EWS nejsou sdíleny informace, které mohou narušit vyšetřování a trestní stíhání a 

informace, které mají povahu osobních údajů. 

Policie ČR (SAP) je schopna i v případech probíhajícího vyšetřování poskytovat tyto informace o 

zachycených a analyzovaných (nových) syntetických drogách: 

- místo výskytu 

- popis tablet/substance a její fotografie 

- chemická specifikace účinné látky   

- příp. podezření na distribuci do zahraničí 

3 Přílohy 

3.1 Příloha 1 – Slovník a definice pojmů podle Joint Action on New Synthetic Drugs 
 

→ Společný postup proti novým syntetickým drogám – Joint Action on New Synthetic 
Drugs (JA NSD) - Radou Evropské Unie byla 16. června 1997 přijata tzv. Společná opatření, 

která by měla zajistit co nejlepší a nejrychlejší informovanost o nových syntetických 

psychotropních látkách ( resp. syntetických drogách), jež se nově vyskytnou v zemích Evropské 

Unie – pod názvem: „Joint Action on New Syntetic Drugs“. Plné znění tohoto dokumentu bylo 

zveřejněno v Official Journal of the European Communities No L 167, Vol. 40, 1997 - JOINT 

ACTION (97/396/JHA).  

Tento společný postup se týká nových syntetických psychotropních látek, které nejsou uvedeny 

v aktuálních seznamech psychotropních látek Úmluvy OSN z roku 1971, a které představují 

srovnatelné nebezpečí pro veřejné zdraví jako látky zařazené v seznamu I. či II., a které mají 

omezené terapeutické využití. Týká se finálních produktů, ne prekursorů (kapitola 2. dokumentu 

JA). 

→ Syntetická droga – je to psychoaktivní látka, které je připravována synteticky během 

chemických procesů, kde hlavní psychoaktivní složka nevzniká z přírodních zdrojů, tedy 

nevzniká z přirozeně se vyskytujících látek. 

Pozn.: Co do farmakologického účinku, syntetické drogy představují skupinu velmi různorodých 

látek – patří sem halucinogeny (psychedelika, látky které mění kvalitu vnímání; např. LSD), 

stimulancia (látky, které působí povzbudivě, stimulačně, excitačně; např. amfetaminy, kterých je 

dnes známo přes 200 derivátů), tlumivé látky (sedativa, trankvilizéry; např. barbituráty a řada ne-

barbiturátových derivátů, třeba benzodiazepiny, GHB atp.) Některé látky mají kombinované 

účinky, nebo se účinek může kvalitativně změnit v závislosti na dávkování. Podrobnější 
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charakteristiky syntetických psychotropních látek lze nalézt např. na stránkách www.drogy-

info.cz nebo www.lf3.cuni.cz/drogy.

→ Nová syntetická droga (NSD) ve smyslu Společného postupu (JA) – je látka (týká se 

vždy finálních produktů, ne meziproduktů či prekursorů) : 

a) která se aktuálně nevyskytuje v žádném ze seznamů PL Úmluvy OSN o psychotropních 

látkách z roku 1971 (přestože může být zapsána v některém z národních seznamů PL v jedné či 

více zemích EU) a zároveň 

b) představuje podobně vážné nebezpečí pro veřejné zdraví jako látky zařazené do Seznamů I 

nebo II Úmluvy OSN o psychotropních látkách a zároveň 

c) má omezené terapeutické využití.  

→ Systém včasného varování (EWS) – je to systém, který má za úkol zachytit významné riziko 

či nebezpečí pro veřejné zdraví a co nejrychleji informovat příslušné odborníky, organizace a 

služby.  

→ Systém včasného varování (EWS) ve smyslu Společného postupu (JA) – je to systém, 

který má za úkol zachytit nové syntetické psychotropní látky, jež představují vážné riziko či 

nebezpečí pro veřejné zdraví a mají omezené terapeutické využití. Tento systém by měl 

zprostředkovat odborníkům členských států EU rychlou informaci o nových syntetických látkách 

a jejich způsobu užití.  

→ Chemické prekursory – jsou to chemické substance užívané k laboratorní přípravě 

synetických i nesyntetických látek. Při přípravě syntetických látek jsou užívány jen chemické 

sloučeniny – prekursory, reagencie a aditiva. Při přípravě nesyntetických látek jsou užívány 

přírodní zdroje – přírodní látky, meziprodukty v různém stupni zpracování, z nichž se potom 

různými postupy získává finální produkt.  

 

ZÚČASTNĚNÉ SLOŽKY 

Každý členský stát zajistí, že jeho národní jednotky Europolu a jeho zástupci v síti Reitox 

poskytují informace o přípravě, šíření a užívání nových syntetických drog Protidrogové jednotce 

Europolu (EDU) a Evropskému monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti 

(EMCDDA), na základě jejich mandátů. EDU a EMCDDA budou shromažďovat obdržené 

informace a vzájemně si tyto informace stanoveným způsobem okamžitě poskytovat a sdílet je 

s národními jednotkami Europolu, národními zástupci sítě Reitox, Komisí EU a Evropskou 

organizací pro hodnocení léčebných produktů (EMEA). (kapitola 3. dokumentu JA) 
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→ Členský stát – společná opatření JA mají stejnou legislativní váhu jako zakládací směrnice 

EMCDDA. Je odpovědností každé vlády jednotlivých členských států EU zajistit, aby národní 

jednotka Europolu (ENU) a národní monitorovací středisko (NFP) měli své místo v příslušné 

infrastruktuře – tzn. že budou ustaveny a budou mít fondy a kapacity, které jim umožní 

shromažďovat a poskytovat požadované informace. 

→ EMCDDA – JA dává EMCDDA mandát k vytvoření funkční sítě (EWS), která bude schopná 

přijímat požadované informace. EMCDDA je nadále pověřena koordinací dané sítě, 

shromažďováním a poskytováním informací, které budou centralizované a standardizované co 

do kvality. Takové informace pak EMCDDA poskytne Europolu pro doplnění. Následně poskytne 

EMCDDA zpracovanou informaci zpět do informační sítě, stejně jako Evropské komisi a 

Evropské organizaci pro hodnocení léčebných produktů (EMEA).  

→ Europol - má stejný mandát jako EMCDDA k zajištění toho, aby příslušná informační síť  pro 

rychlou detekci a výměnu informací v trestně-právní oblasti v členských státech pracovala 

akceschopně a kvalitně. 

→ Evropská komise - přijímá a shromažďuje informace od EMCDDA a Europolu, může doplnit 

informaci o chemických prekursorech, s ohledem na směrnici Rady EU 3677/90 a nařízení Rady 

EU 92/109/EEC (viz JA článek 2) 

→ Evropská organizace pro hodnocení léčebných produktů EMEA - přijímá a shromažďuje 

informace od EMCDDA a Europolu a může je doplnit informacemi o lékařském užití a 

farmakologických aspektech NSD. 

→ Národní monitorovací středisko sítě REITOX – National Focal Point (NFP) – je garantem 

funkčnosti EWS pro rychlou detekci a sběr informací. NFP zasílá informace směrem k EMCDDA 

a současně podniká kroky vedoucí k ověření a doplnění těchto informací. 

→ Národní jednotka Europolu - je národním partnerem Europolu a obvykle i národním 

garantem funkčnosti sítě v trestněprávní oblasti. 

Pozn.: V ČR je garantem za trestně-právní oblast Společné analytické pracoviště Národní 

protidrogové centrály a Generálního ředitelství cel (SAP) 

 
3.2 Příloha 2 – Kontakty na jednotlivé složky EWS v ČR 

3.2.1 Nízkoprahové programy 
Program Prevence zneužívání syntetických drog 
Kontaktní osoba: Jiří Valnoha 
o.s. Podané ruce, Vídeňská 3, 639 00 Brno 
tel/fax.: 05/ 4321 0802 
tel: 605 441 979 
e-mail: valnoha@extc.cz
www.podaneruce.cz  
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Drogmem o.s. 
Pravá 3, 147 00  Praha 4  
Kontaktní osoby:  
MUDr. Pavel Kubů  
tel: 602 192 000 
e-mail: kubu@szu.cz
MUDr. Tomáš Páleníček 
tel: 608 709 612 
e-mail: palenicek@pcp.lf3.cuni.cz

3.2.2 Ústav farmakologie 3. LF UK 
Kontaktní osoba: PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc. 
Ústav farmakologie 3. LF UK, Ruská 87, 100 34 Praha 10 
tel: 267 102 404 
fax: 267 102 461 
e-mail: Magdalena.Fiserova@lf3.cuni.cz, magda.sustkova@volny.cz   
http://www.lf3.cuni.cz/drogy/  
 

3.2.3 Oddělení soudních lékařství – toxikologické laboratoře 
Abecední adresář ústavů lékařských fakult (LF) a fakultních nemocnic (FN) a oddělení soudního 
lékařství krajských nemocnic a příslušné toxikologie: 

 
1) BRNO             ÚSL LF MU a FN 
   Tvrdého 2a 
               662 99 Brno    
přednosta:                   Doc.MUDr.Miroslav HIRT,CSc.   
tel.   543426511,12,   602726 238  
tel.sekretariát:             543426511,12 
e-mail:                         hirt@med.muni.cz  
Toxikologie:  RNDr.Helena SAMKOVÁ 
tel.   543426523 
e-mail:       helena.samkova@fnusa.cz  
      
2) Č. BUDĚJOVICE    Nemocnice České Budějovice  
               Oddělení soudního lékařství  
               B.Němcové 44 
   370 87 České Budějovice 
primář:                         MUDr.František VOREL,CSc.       
tel.                    387873400 ,  602 430 152    
tel.sekretariát:             387873401 
e-mail:                         vorel@nemcb.cz      
Toxikologie:  Ing.Marie DĚDIČOVÁ 
tel.   387873410 
e-mail:      dedicova@nemcb.cz  
 
3) HRADEC  
    KRÁLOVÉ       ÚSL LF UK a FN  
   Šimkova 870 
   500 01   Hradec Králové 
přednosta:                    Doc.MUDr. Petr HOTTMAR,CSc. 
tel.      495816163,   603 156 176 
tel.sekretariát:              495816130 
e-mail:                          hottmar@lfhk.cuni.cz  
Toxikologie:  Ing.Jindřich OBRŠÁL 
tel.   495816261 
e-mail:       obrsal@lfhk.cuni.cz  
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4) OLOMOUC             ÚSL a medicinského práva  LF UP a FN 
   Hněvotínská 3 
   771 03 Olomouc 
přednosta:                   Doc.MUDr.Svatopluk LOYKA,CSc. 
tel.   585632602,    603255281 
tel.sekretariát:             585639571 
e-mail:                         svobod8y@tunw.upol.cz.  
Toxikologie:  RNDr.Kateřina ZEDNÍKOVÁ 
tel.   585639576 
e-mail:      katkaz@tunw.upol.cz  
 
5) OSTRAVA              ÚSL FNsP, 

Syllabova 19,  
703 86 Ostrava  

přednosta:                  MUDr.Igor DVOŘÁČEK                     
tel.                               595781646,   603144976  
tel.sekretariát:             595781639 
e-mail:                         igor.dvoracek@tiscali.cz,  

usl.ostrava@seznam.cz  
Toxikologie:                 RNDr.Marie STAŇKOVÁ 
tel.                               595702796,   737 824 280 
e-mail:      marie.stankova@tiscali.cz  
       
6) PARDUBICE       Nemocnice Pardubice 
   Kyjevská 55 
   530 02  Pardubice    

Ordinariát soudního lékařství  
   MUDr.Petr UHLÍŘ 
tel.   466013401 
fax.   465266347 
e-mail:    patolpce@nem.pce.cz  
Toxikologie:  Ing.Pavel BARTOŠ 
tel.   466013110 
e-mail:                     pbartos@nem.pce.cz  
 
7) PLZEŇ                 Ústav soudního lékařství LF UK a FN 
              Karlovarská 48 
              301 66 Plzeň 
přednosta:               Doc.MUDr.Helena KVAPILOVÁ       
tel.                            377593381,   605 124 084 
tel.sekretariát:          377593380 
e-mail:                      helena.kvapilová@lfp.cuni.cz     
Toxikologie:            Ing.Věra PETROVÁ 
tel.             377597201 
e-mail:              petrova@lfp.cuni.cz  
 
8) PRAHA  ÚSL&Toxikologie  1.LF UK a VFN 
   Studničkova 4 
   128 21 Praha 2 
přednosta:                 prof.MUDr.Přemysl STREJC,DrSc.     
tel.                             224968621,  723 833 929  
tel.sekretariát:           224968613,15 
e-mail:                       premysl.strejc@lf1.cuni.cz  
NRLFT   Na Bojišti 3, 121 08 Praha 2   
vedoucí   Doc.Ing.Marie BALÍKOVÁ,CSc. 

224964332, 4325 
e-mail:   mbali@lf1.cuni.cz  
 
9) PRAHA              ÚSL 2.LF UK a FN Bulovka 
               Budínova 2 
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   180 01 Praha 8  
přednosta:                 prof.MUDr.Ivan BOUŠKA, CSc    
tel.   266083432, 606 955 718 
tel.sekretariát:           266083438 
e-mail:                       ivan.bouska@email.cz  
Toxikologie  Ing Jaroslav Zikmund 
 
10) PRAHA  ÚSL FN 3.LF 
   Šrobárova 50 
   100 34 Praha 10 
přednosta:                 MUDr.Jiří HLADÍK      
tel.   267162623,  603443059 
tel.sekretariát:    267162505 
e-mail:                       hladik@fnkv.cz   
Toxikologie:   Ing.Eva MIKLOŠOVÁ 
tel.                            267162513  
 
11) PRAHA               IPVZ  Subkatedra soudního lékařství  
              Budínova 2 
                      180 81 Praha 8 
přednosta:                 Doc.MUDr.Přemysl KLÍR,CSc.     
tel.                             266083437,   607 945 436  
tel.sekretariát:           266083437 
e-mail:                       premysl.klir@email.cz  
Toxikologie:  Ing.Hana VANĚRKOVÁ 
tel.   266083433, 3459, 604 958 776 
e-mail:   hana.vanerková@atlas.cz  
 
12) PRAHA  Vojenský ústav soudního lékařství 
   Ústřední vojenská nemocnice 
   U vojenské nemocnice 1200 
   169 02 Praha 6   
přednosta:                MUDr.Miloš SOKOL 
tel.                       220203520 
tel.sekretariát:          220203521, FAX  220203519 
e-mail:                      milsokol@atlas.cz   
Toxikologie:             Ing.Ivana ČERNÁ 
tel.                            220203518   
e-mail:   ivanacerna@uvn.cz  
 
13) SOKOLOV        Nemocnice Sokolov 
             Oddělení soudního lékařství  
             Slovenská 545 
             356 01 Sokolov 
primář:                     MUDr.Rudolf MACHÁČEK       
tel.                          352520378,    602 476 086 
tel.sekretariát:         352520378 
e-mail:                     machacru@nemosok.cz  
Toxikologie:           Ing.Jitka MACHÁČKOVÁ 
tel.            352307274 
 
14) ÚSTÍ n/L        Masarykova nemocnice                  
          Oddělení soudního lékařství  
          401 13 Ústí n/Labem  
primář                   MUDr.Jiří FIALKA, CSc.      
tel.          477113360,   602 472 406 
tel.sekretariát:       477113362 
e-mail:                      jiri.fialka@mnul.cz    
Toxikologie:        Ing.Josef HOLOUBEK 
tel.          475683377 
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e-mail:   josef.holoubek@mnul.cz  
 

3.2.4 Záchranné služby 
Trans Hospital 
Kontaktní osoba: Bořek Boulíček (tel: 602 237 237) 
Komenského 700, 252 30 Řevnice 
tel: 257 721 555 (666, 404) 
e-mail: trans.hospital@volny.cz
http://www.transhospital.cz
 

3.2.5 Kriminalistický ústav 
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Bolehovský 
Kriminalistický ústav Praha, Strojnická 935/27, 170 00 Praha  
tel: 224 134 400 
Fax: 224 224 435 
e-mail: ku@mvcr.cz  
http://www.mvcr.cz/policie/ku/  

3.2.6 Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) 
NMS 
Úřad vlády ČR 
nábř. E. Beneše 4 
118 01 Praha 1 
tel: 296 153 222 
fax: 296 153 264 
www.drogy-info.cz  
 
Kontaktní osoby: 

MUDr. Viktor Mravčík 
tel: 296 153 391 
e-mail: mravcik.viktor@vlada.cz

Mgr. Ondřej Petroš 
tel: 296 153 487 
e-mail: petros.ondrej@vlada.cz
 

3.2.7 Národní korespondent EWS v ČR 
PharmDr. Magdaléna Šustková CSc. 
Ústav farmakologie 3. LF UK, Ruská 87, 100 34 Praha 10 
tel: 267 102 404 
fax: 267 102 461 
e-mail: magda.sustkova@volny.cz,  
http://www.lf3.cuni.cz/drogy/  
 

3.2.8 Společné analytické pracoviště Národní protidrogové centrály a Generálního ředitelství cel 
(SAP) 

Národní protidrogová centrála  
Policejní prezidium ČR 
P.S. 62/NPC 
170 89 Praha 7 
e-mail: sydro@seznam.cz  
 
Kontaktní osoby: 

Ing. Gabriel Berzsi 
tel: 974 836 511  
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e-mail: npdc@mvcr.cz  

PaedDr. Saša Hubinová 
tel: 603 191 395 
e-mail: sydro@seznam.cz  
 
Bc. Antonín Svoboda 
Ministerstvo financí  
Generální ředitelství cel 
Budějovická 7 
140 96 Praha 4 
tel: 261 333 814 
e-mail: a.svoboda@cs.mfcr.cz  

3.2.9 Národní jednotka Europolu 
Policejní prezidium  
Odbor mezinárodní policejní spolupráce 
Kontaktní osoba: p. Andrle 
tel: 974 834 589 
e-mail: interpol@mvcr.cz  

3.2.10 Inspektorát pro omamné a psychotropní látky (IOPL) 
IOPL 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Kontaktní osoba: RNDr. Eva Marešová 
tel: 
e-mail: maresova@mzcr.cz  
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3.3 Příloha 3 – Formulář pro záchyt nové syntetické drogy 

 

 

 
REPORTING FORM ON NEW SYNTHETIC 

DRUGS 
 

In accordance with the joint action of 16 June 1997 
adopted by the Council on the basis of article K.3 of the 
Treaty on European Union, concerning the information 
exchange, risk assessment and the control of new 
synthetic drugs 

 

 
 
 

1. Member State:       
  
 Reporting authority:  
     
    ENU 
  
    REITOX
   

Ref. n°:       
 
Date:        
 
Status:  confidential   open  
 

2. Names/synonyms under which the new synthetic drug is known: 

       

3. Chemical description  
 Chemical name:   

 Active ingredient(s):  

 Other contents:   

4. Physical description: 
 
 powder       pill         capsule       liquid        
 
 colour:                weight:   
 
 size:       diameter:  shape:       logo:      markings:  

 
5.   Seizing authority (to be filled in by ENU):        
 
 Originating source (to be filled in by REITOX):  
 
 Date:   
 
 Place:  
 
 Amount:     
6.   Circumstances:  
 production  trafficking     distribution      abuse  
 
 Frequency: 
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 limited  moderate     widespread       increasing  yes  
                                                                                                                     no 
 
 Availability:  
 limited  moderate      widespread       increasing  yes 
                                                                                                                             no 
 
 Price:  wholesale            retail        
 
7. First indication on possible risks 
 Short-term effects:       
 Possible health risks:       
 Possible social risks:       
 
8. If available information on 
 chemical precursors:        
 mode and scope of the established use:       
 expected use:       
 other use and the extent of such use:       
 further information on the risks of use including health and the social risks:       
 
 
9. To be filled in by EDU and/or EMCDDA 
 
         Transmitted by EDU to EMCDDA   Date:        
 
 Transmitted by EMCDDA to EDU   Ref.nº OEDT/P3 (04) D/50006 
 
 Forwarded to: Commission, Member States, Agency for the Evaluation of  
    Medical Products 
 
 Formal communication under Joint Action       
 Informal information exchange      
 
 
 
To be filled in by ENUs 
 
10. In case of production: large-scale  small scale  
 unknown  
 Has any form of organised crime been detected? Yes  No 
  
 
11.  In case of trafficking: large scale  small scale  

 unknown  
     national  international  
 Has any form of organised crime been detected? Yes  No 
  
 
12. In case of distribution: large-scale  small scale  
 unknown  
 Has any form of organised crime been detected? Yes  No 
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To be filled in by REITOX (Information on circumstances of use, if available) 
 
13.    Groups using :    
 
       
14.    Settings where used :   
 
 
15. Other information on use patterns :   
 
 
 
16. Any information on local responses so far :   
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3.4 Příloha 4 – Text „Joint Action on New Synthetic Drugs“ 
Joint Action of 16 June 1997 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on 
European Union, concerning the information exchange, risk assessment and the control of new 
synthetic drugs 
Official journal NO. L 167 , 25/06/1997 P. 0001 - 0003 

Dates:  
OF DOCUMENT:    16/06/1997 
OF EFFECT:    25/06/1997; ENTRY INTO FORCE DAT.PUB SEE ART 6 
OF END OF VALIDITY:   99/99/9999 

Subject matter: JUSTICE AND HOME AFFAIRS 
Directory classification code: 19000000 
EUROVOC descriptor: drug traffic ; health risk ; information transfer ; international 
cooperation ; narcotic ; new product 

JOINT ACTION of 16 June 1997 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on 
European Union, concerning the information exchange, risk assessment and the control of new 
synthetic drugs (97/396/JHA) 
 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 
Having regard to the Treaty on European Union, in particular Article K.3 (2) (b) thereof, 
Having regard to the initiative of the Netherlands, 
NOTING that the Dublin European Council welcomed the progress report on drugs on 13 and 14 
December 1996 and endorsed the action proposed in that report, including the proposal to tackle the 
problem of synthetic drugs at three levels, namely, through legislation, practical cooperation against 
production and trafficking and international cooperation, 
REFERRING to the Joint Action 96/750/JHA of 17 December 1996, adopted by the Council on the basis 
of Article K.3 of the Treaty on the European Union, concerning the approximation of the laws and 
practices of the Member States of the European Union to combat drug addiction and to prevent and 
combat illegal drug trafficking (1), 
REFERRING in particular to Article 5 of the said Joint Action, which provides that the Member States shall 
endeavour to draft convergent legislation to the extent necessary to make up legal ground or fill legal 
vacuums as regards synthetic drugs. In particular they shall promote the establishment of a rapid 
information system to enable such drugs to be identified as substances liable to be prohibited as soon as 
they appear anywhere in a Member State, 
CONSIDERING that the particular dangers inherent in the development of synthetic drugs require rapid 
action by the Member States, 
CONSIDERING that when new synthetic drugs are not brought within the scope of criminal law in all 
Member States, problems may arise in the international cooperation between the judicial authorities and 
law enforcement agencies of the Member States owing to the fact that the offence or offences in question 
are not punishable under the laws of both the requesting and the requested State, 
CONSIDERING that from an inventory drawn up since the adoption of the said Joint Action it can be 
concluded that new synthetic drugs have appeared within the Member States, 
CONSIDERING that common action can be taken only on the basis of reliable information on the 
emergence of new synthetic drugs and the results of expert assessment of the risks caused by the use of 
the new synthetic drugs and implications of submitting such drugs under control, 
CONSIDERING that it is therefore necessary to set up a common mechanism permitting expeditious 
action, in taking necessary measures or introducing controls on new synthetic drugs, on the basis of a 
rapid exchange of information on new synthetic drugs emerging in the Member States and the common 
assessment of the risks thereof, 
WITHOUT PREJUDICE to the powers of the European Community, 
 
HAS ADOPTED THIS JOINT ACTION:  
 
 
Article 1  
Purpose 
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This Joint Action aims at the creation of a mechanism for rapid exchange of information on new synthetic 
drugs and the assessment of their risks in order to permit the application of the measures of control on 
psychotropic substances, applicable in the Member States, equally to new synthetic drugs. This 
mechanism will be jointly implemented in accordance with the procedures established hereunder. 
 
Article 2  
Scope 
 
This Joint Action concerns new synthetic drugs which are not currently listed in any of the Schedules to 
the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances, and which pose a comparable serious 
threat to public health as the substances listed in Schedules I or II thereto and which have a limited 
therapeutic value. It relates to end-products, as distinct from precursors in respect of which Council 
Regulation (EEC) No 3677/90 of 13 December 1990 laying down measures to be taken to discourage the 
diversion of certain substances to the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances (2) 
and Council Directive 92/109/EEC of 14 December 1992 on the manufacture and the placing on the 
market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances 
(3) provide for a Community regime. 
 
Article 3  
Exchange of information 
 
1. Each Member State shall ensure that its Europol National Unit and its representative in the Reitox 
network provide information on the production, traffic and use of new synthetic drugs to the Europol Drugs 
Unit (EDU) of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), taking into 
account the respective mandates of these two bodies. The EDU and and the EMCDDA shall collect the 
information received and the communicate this information in an appropriate manner immediately to each 
other and to the Europol National Units and the representatives of the Reitox-network of the Member 
States, to the Commission and the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products. 
 
2. The information referred to in paragraph 1 shall include:  

 
(a) - a chemical and physical description, including the name under which a new synthetic drug is known, 
- information on the frequency, circumstances and/or quantities in which a new synthetic drug is 
encountered, 
- a first indication of the possible risks associated with the new synthetic drug, 
 
and, as far as possible: 
 
(b) - information on the chemical precursors, 
- information on the mode and scope of the established or expected use of the new synthetic drug as a 
psychotropic substance, 
- information on other use of the new synthetic drug and the extent of such use, 
- further information on the risks of use of the new synthetic drug, including the health and the social risks. 
 
Article 4  
Risk assessment 
 
1. At the request of one of the Member States or the Commission, the EMCDDA shall convene a special 
meeting under the auspices of the Scientific Committee extended with experts nominated by the Member 
States and to which representatives of the Commission, the EDU and the European Agency for the 
Evaluation of Medicinal Products shall be invited. 
This committee shall assess the possible risks, including the health and social risks, caused by the use of, 
and traffic in, new synthetic drugs, and possible consequences of prohibition. 
 
2. The risk assessment shall be carried out on the basis of information provided by the Member States, 
the Commission, the EMCDDA, the EDU of the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 
and taking into account all factors which, according to the 1971 United Nations Convention on 
Psychotropic Substances, would warrant the placing of a substance under international control. 
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3. On completion of the risk assessment, a report will be drawn up on the findings. In the report all aspects 
shall be addressed. All opinions on these aspects shall be reflected in the report. 
 
Article 5  
Procedure for bringing specific new synthetic drugs under control 
 
1. The Council may, on the basis of an initiative to be presented within a month from the date on which the 
report of the results of the risk assessment pursuant to Article 4 (1) is established and acting in 
accordance with Article K.3 (2) (b) of the Treaty, adopt unanimously a decision defining the new synthetic 
drug or drugs which are to be made subject to necessary measures of control. 
If the Commission deems it not necessary to present an initiative to have the new synthetic drug or drugs 
submitted to control measures, it shall present a report to the Council explaining its views. 
The Member States undertake, in accordance with the decision taken by the Council, within such delay as 
that decision may specify, to take the necessary measures in accordance with their national law to submit 
these new synthetic drugs to control measures and criminal penalties as provided under their legislation 
complying with their obligations under the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances 
with respect to substances listed in Schedules I or II thereto. 
 
2. Nothing in this Joint Action shall prevent a Member State from maintaining or introducing on its territory 
any national control measure it deems appropriate once a new synthetic drug has been identified by a 
Member State. 
3. The Presidency shall each year submit a report to the Council on the implementation of the decisions 
adopted by the Council on the basis of paragraph 1. 
 
Article 6  
Publication and entry into force 
 
This Joint Action shall be published in the Official Journal. 
It shall enter into force on the day of its publication. 
 
Done at Luxembourg, 16 June 1997. 
For the Council 
The President 
H. VAN MIERLO 
 
(1) OJ No L 342, 31. 12. 1996, p. 6. 
(2) OJ No L 357, 20. 12. 1990, p. 1. Regulation as last amended by Commission Regulation (EEC) No 
3769/92 (OJ No L 383, 29. 12. 1992, p. 17). 
(3) OJ No L 370, 19. 12. 1992, p. 76. Directive as amended by Directive 93/46/EEC (OJ No L 159, 1. 7. 
1993, p. 134). 
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