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Jednání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách 

17. 9. 2010, Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1 

 
Přítomni :  
PhDr. Ladislav Csémy (předseda, Psychiatrické centrum Praha), PhDr. Pavla Doležalová, MŠMT, 
mjr. Ing. Martina Kaprová (NPC), pplk. Mgr. Břetislav Brejcha, kpt. Bc. Marek Sokol (CPJ/GŘC), 
Ing. Michal Řeháček (GŘ VS), Ing. Blanka Nechanská (ÚZIS), Mgr. Jarmila Vedralová (MZ - 
zástupce MUDr. Stanislavy Pánové), MUDr. Viktor Mravčík (NMS), Michaela Horáková (NMS) 

  

Omluveni:  
Mgr. Jiří Richter (A.N.O.), MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. (Centrum adiktologie), MUDr. Petr 
Popov (SNN ČLS JEP), Daniel Dárek (MPSV), prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. (UP Olomouc);  
 

Program: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2009 

PhDr. Csémy, předseda Poradního výboru, přivítal zúčastněné ocenil úroveň a komentoval 
obsáhlost zpracování Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2009 (VZ 2009; výroční 
zpráva). A vyzval zúčastněné k připomínkám, které by zprávu dovedly k její závěrečné podobě.  

MUDr. Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 
(NMS), představil zprávu a shrnul hlavní trendy ke kterým v roce 2009 došlo. Upozornil na nové 
kapitoly, přílohy a zdroje dat, které se ve zprávě za rok 2009 objevují poprvé (drogová úmrtí 
extrahovaná z informační systém Zemřelí) a nedostatky, které zpráva ještě má. Chybí kapitola 
mortalita (bude zaslána účastníkům ke komentářům mailem), byly ukázány předběžné výsledky z 
dat ze speciálního registru úmrtí soudního lékařství, možnost doplnění informací od úřadů 
pověřených obcí za přestupková řízení za držení drog v množství malém. Pak bude následovat  
korektura češtiny a překlad do angličtiny. Oponenturu VZ 2009 zpracuje Mgr. Pavla Chomynová.  

 

Členové obdrželi na jednání Poradního výboru aktuální výtisky výroční zprávy. Jako každoročně, 
obsah zprávy je embargován až do doby, kdy bude výroční zpráva předložena vládě (plánováno na 
listopad). 

 

Dílčí změny v textu zprávy byly dohodnuty k těmto stránkám: 

 

str. 2 opatření nepřineslo kýžené výsledky, snížení prodeje léku s obsahem pseudoefedrinu byl 
vykompenzován zvýšením dovozu těchto léků z Polska, navíc i zbylé množství prodaných léků  
stále vykazuje známky zneužívání - nevykazují sezónní výkyvy jako ostatní léky. Více akcentovat 
potřebu evropské součinnosti, i opatření v ČR jsou nedostatečná, registr nelze používat kvůli 
ochraně osobních údajů (do kapitoly trhy) 

Str. 3 a 89 nezákonný dovoz z Polska  

Str. 3 a 89 Nelze stihat dovozce za šíření toxikomanie, spíše něco jako nakládání s mefedronem 
lze trestně stíhat v konkrétních případech pro trestný čin šíření toxikomanie. I přestože tato 
látka není na seznamu hrozí trestní stíhání.. vynechat pouze 

str. 5 Paragraf 288 Anabolika a steroidy vypadly, doplnit, nebo alespoň zmínit, že je nový paragraf  

Str. 6. poslední odstavec, třetí nařízení vlády steroidy 454/2009 



  

Str. 3 nahoře Subutex - jeho pronikání na černý trh je stále otázka Středočeského kraje a Prahy 

Str.13 koordinace na národní úrovni překlep doporučení  

Str. 36 uskočeno <, možná jen v tisku 

Str. 57 budou doplněna úmrtí spojená s užíváním drog,  MDMA spíše taneční drogy to ještě bude 
změněno 

Str. 64 Tabulka 6-6 za první pololetí 2010 

Str. 72. Programy zaměřené na užívání drog v prostředí zábavy přidat odkaz na MV a policie ČR 
znovu vydalo své negativní stanovisko k testování tablet extáze z roku 2003 

Str. 82 okresní ředitelství nejsou – nyní jsou to územní odbory, a ve svém uzemním obvodu  

Str. 86 ne v 25 ale 36 věznicích psi mají jen někde ale prohlídky byly všude  

Str. 89 počet 84 nebyly to všechno velkopěstírny - jen pěstírny, pátý odstavec nový trestní zákoník 
ne zákon, poslední odstavec, znovu bylo zachyceno 84 nelegálních pěstíren konopí, ne hydroponí 
ale spíše indoor pěstování  

Str. 89 druhý odstavec opět nezákonný dovoz,  mCPP ze není na seznamu kontrolovaných látek, 
zase zrušit pouze viz str. 3 

Str. 90 druhý odstavec nárůst nelegálního dovozu, opět poznámka že opatřeni v ČR nejsou 
efektivní. Dovoz a bez výkyvu to znamená ze pořád se prodává hlavně na výrobu,  potřeba 
koordinace a i v ČR je potřeba hledat další řešení  

Str. 91. přesto, že není na seznamu hrozí pouze a dovozce zas zrušit za nakládání nahradit, 
v roce 2010 bylo zachyceno mnohem větší množství různých látek, ve VZ jsou data do března 
2010  

Str. 93 analytické pracoviště se jmenuje: odbor kriminalisticko- technických expertíz krajských 
ředitelství Policie ČR (OKTE), opět územní odbory policie ČR  

speciální kapitoly:  

Str. 95 standardy – příliš ostré, např. část výboru přijala postupy s rozpaky, které byly publikovány 
v časopise Adiktologie a připravuje svoje standardy, bylo upraveno směrem k neutrálnosti postoje  

Str. 97 standardy kvality ještě Mgr. Vedralová ověří druhý odstavec v 11.2.2 

Str. 105 abstinenční léčba a doléčování, lze to jinak to pojmenovat? I zlepšení je úspěch ne jen 
abstinence specializovaná odvykací léčba lůžková a ambulantní, nakonec ponecháno  

Strana 118 graf 5-6 či 5_7 v seznamu grafu špatný odkaz 
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Po projednání celé VZ přijali členové Poradního výboru toto doporučení: 

Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o drogách doporučuje předložit Radě vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR 
v roce 2009 ve znění po zapracování připomínek Poradního výboru i oponenta; následně pak 
Výroční zprávu předložit vládě ČR a Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a 
drogovou závislost (EMCDDA) ve stanovených termínech. 

 
Zapsala Michaela Horáková (NMS), 17. 9. 2010. 
 
Schválili: 
MUDr. Viktor Mravčík (NMS) 
PhDr. Ladislav Csémy (předseda Poradního výboru) 
 
 
Příloha: 
1. Prezenční listina – jen u originálu 


