
 

 
Zápis ze schůzky pracovní skupiny „Úmrtí spojená 

s užíváním nelegálních drog“ 
9. prosince 2003, 9:30, Vladislavova 4, místnost P6 

 

1 Přítomni 

Mgr. Jana Brožová (ÚZIS) 
Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. (předseda SSLST ČLS JEP, FN Bulovka) 
MUDr. Viktor Mravčík (NMS CZ) 
npor. Jaroslav Šejvl (NPDC PČR) 
MUDr. František Vorel, CSc. (místopředseda SSLST ČLS JEP, Nemocnice ČB) 
Doc. Ing. Marie Balíková, CSc. (I. LF UK) 
Ing. Hana Vaněrková (IPVZ, FN Bulovka) 
MUDr. Petra Griněnková (MZ ČR) 
MUDr. Jaroslav Vetyška (MZ ČR) 
Ing. Jaroslav Zikmund (FN Bulovka) 

Omluvil se 
RNDr. Kateřina Zedníková (LF UP) 
MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D. (NMS CZ) 
 
Jednání řídil dr. Mravčík, který rovněž zodpovídá za správnost zápisu. 
Úkoly a kroky, na kterých se skupina shodla jsou vyznačeny tučně. 

2 Program a jednání 

2.1 Data o drogových úmrtích v r. 2002 
Přítomní obdrželi přehled drogových úmrtí získaných ze speciálního registru mortality ze 
soudních odd. v ČR podle pohlaví, věkových skupin a skupin drog. Přítomní také 
obdrželi výtisk VZ za r. 2002 s odkazem na příslušnou kapitolu. Dr. Mravčík poděkoval 
členům PS za jejich podíl na sběru dat a připomínkování kapitoly ve VZ. 

2.2 Stav sběru dat v r. 2003 
Na základě informací prim Vorla a Ing Zikmunda vkládají do databáze „Mortalita“ data o 
vyšetřeních mrtvých těl a toxikologických vyšetřeních pracoviště Bulovka, České 
Budějovice, Plzeň, Sokolov Ústí n. L. Z ostatních pracovišť  nebyly podány informace. 
Panuje přesvědčení, že stav vkládání dat je obecně lepší, než v r. 2002. 
Prim. Vorel do konce prosince 2003 osloví všechna odd. soudního lékařství o 
zaslání dat ve formě databáze do konce ledna 2004. V případě, že pracoviště 
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nebude schopno dodat databázi, bude postupováno jako v r. 2003, tj. tato 
pracoviště budou požádána o vyplnění dotazníku s kumulativními daty.  

2.3 Upgrade SW „Mortalita“  
Dr. Mravčík seznámil přítomné s jednáním užší skupiny s programátorem p. Matochou. 
Varianta naprogramovat SW jako webovou aplikaci se ukázala být jako drahá a náročná 
na další HW. Dr. Mravčík vyjádřil své pochybnosti o financování a garanci upgrade a 
poté celého systému NMS, resp. sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky. Přítomní zástupci MZ ČR nevyloučili možnost financování upgrade a garance 
celého informačního systému na soudních odd. ze strany MZ. Také byla vyslovena 
možnost zakomponování sběru dat o drogových úmrtích ze soudních oddělení do 
informačního (statistického) systému ÚZIS od r. 2005. 
Za tímto účelem se na MZ dne 12/12/03 v 9,00 uskuteční pracovní schůzka ve 
složení: MZ (odbor zdravotní péče, IT), ÚZIS (v.p. Mgr. Holub), prim. Vorel, Ing. 
Zikmund. Náplň schůzky (tak, jak byla doplněna o body z dalšího jednání pracovní 
skupiny: 

• možnost upgrade a spravování SW „Mortalita“ ze strany MZ 
• hlášení drogových úmrtí jako součást programu statistických zjišťování v r. 

2005 
• dopis na soudní lékařství s připomínkou hlášení policii v případě podezření 

na cizí zavinění smrti (viz dále) 
• novela vyhlášky 19/1988 Sb., případně změny přepisů pro hlášení úmrtí 

Z jednání na MZ bude vyhotoven zápis, který bude zaslán členům PS, o dalším 
postupu se bude diskutovat dle výsledku jednání na dalším zasedání PS. 
Pro sběr dat v r. 2004 provede prim. Vorel změny ve stávajícím SW „Mortalita“ a 
rozešle aktualizované soubory na všechna odd. soudního lékařství. 

2.4 Spolupráce Policie a soudních lékařství 
Přítomní konstatovali, že policie v současné době ve zvýšené míře vyžaduje soudní 
znalecké vyšetření u všech případů nejasných úmrtí (reakce na nedávno zjištěný 
nesprávný postup policie v případech původně nezjištěných vražd – případ 
Stodolových). Por. Šejvl informoval přítomné o tom, že na SKPV jsou nově zřízena 
místa specialistů na drogovou problematiku, kteří se budou také zabývat problematikou 
drogových úmrtí. Por. Šejvl dále informoval o plánovaném školení těchto specialistů 
v problematice – konstatoval, že v prvním pololetí 2004 policie nepočítá s aktivní účastí 
soudních lékařů a toxikologů na těchto školeních, pro druhé pololetí se o jejich účasti 
uvažuje. Dále byla projednávána spolupráce soudnělékařských pracovišť s policií. 
Závěry ze schůzky pracovní skupiny ze dne 10. června týkající se spolupráce a postupů 
soudnělékařských pracovišť a policie v otázce vyšetřování nejasných úmrtí byly formou 
ústního rozkazu předány na krajské SKPV. Por. Šejvl konstatoval, že policie ve druhém 
pololetí 2004 zatím zaznamenala pouze 3 případy, kdy bylo soudnělékařským 
pracovištěm oznámeno podezření z trestného činu v případech nálezu OPL u pitvaných. 
Skupina se shodla, že MZ zašle dopis na soudnělékařská pracoviště 
s připomenutím této zákonné povinnosti (viz výše – předmět jednání na MZ).  
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2.5 Metodický materiál úmrtí 
Po diskuzi byl mírně revidován obsah publikace: 

1. Obecný úvod, definice, klasifikace dle MKN-10, přímá/nepřímá drogová úmrtí, 
anamnestické údaje, vedlejší diagnózy (Zábranský) 

2. Epidemiologie DRDs 1998-2002 (Zábranský) 
3. Zákonné prostředí, požadavky PČR, ... (Šejvl) 
4. Pitva, vyplňování listu o prohlídce zemřelého s ohledem na jeho sjednocení 

(Vorel) 
5. Toxikologické vyšetření (Balíková) 

Všichni autoři zašlou do 31.1.2004 své kapitoly Mravčíkovi. Do 31.3.2004 proběhne 
vnitřní oponentura v rámci PS a její schůzky. Poté bude text zaslán k oponentuře 
prof. Frycovi (Ústav soudního lékařství v Ženevě). Poté publikace v rámci ediční 
řady „Metodika“ NMS. 

2.6 Diskuse a různé 
Mravčík informoval o průběžných výsledcích retrospektivně-prospektivní studie mortality 
uživatelů drog (přítomní obdrželi první výsledky). Výsledky další analýzy budou 
podány na příští schůzce. 
Por. Šejvl informoval o sběru dat o úmrtích uživatelů drog prostřednictvím dopisů 
soudnělékařským pracovištím. Bližší informace včetně souhrnu získaných dat podá 
na příští schůzce PS.  
Primář Vorel zdůraznil naléhavou nutnost zajistit kontrolu kvality a správnosti 
toxikologických dat, jejich harmonizaci  v systému toxikologických laboratoří v ČR 
prostřednictvím NRLFT. 
Dále proběhla diskuze o statutu, úloze a zajištění činnosti referenčních laboratoří v ČR 
obecně. Doc. Balíková jako vedoucí NRLFT připomněla minulá jednání expertní skupiny  
a úkol č. 1. 7. Usnesení vlády ČR ze dne 4. 6. 2003 č. 549+p „Vyjasnit kompetence a 
zajistit provoz Národní referenční laboratoře pro forenzní toxikologii“  s termínem 
plnění do 31. 3. 2004. Informovala o předběžných konzultacích ze strany pracovníků 
MZ ČR v NRLFT, ale žádné konkrétní kroky vedoucí ke splnění úkolu v zadaném 
termínu podle jejích vědomostí dosud nenastaly a domnívá se, že by mohl být termín 
plnění vládního úkolu ohrožen. MUDr. Vetyška informoval o současném postupu MZ, 
který by měl sjednotit definice, postavení, úlohu, zajištění národních referenčních 
laboratoří jako takových. MZ požádalo o první návrh SZÚ, kde se nachází většina 
referenčních laboratoří. Informace o dalším vývoji budou podány na další schůzce 
PS.  
Na další jednání PS budou zváni zástupci MZ. 
 
Příští schůzka se uskuteční 24.2.2004 v 9,30 v budově Úřadu vlády, Vladislavova 
ulice. 


