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Zápis z jednání - 29. dubna 2003 
 
 

Jednání se zúčastnili: 

ING. GABRIEL BERZSI, Národní protidrogová centrála PČR 

MGR. HANA GAJDOŠÍKOVÁ, Právní poradna A.N.O. 

PHDR. JANA LIBÍČKOVÁ, Probační a mediační služba ČR 

MGR. ONDŘEJ PETROŠ, NMS 

ING. MICHAL ŘEHÁČEK, Generální ředitelství vězeňské služby ČR 

MGR. MICHAELA ŠTĚRBOVÁ, Ministerstvo spravedlnosti 

JIŘÍ TROUSIL, MF - Generální ředitelství cel  

MUDR. TOMÁŠ ZÁBRANSKÝ, PHD, LF UP Olomouc 

 

1. Představení členů pracovní skupiny, program 1. jednání 

2. Informace o činnosti NMS 
- pracovní skupiny NMS 

- Poradní výbor NMS a jeho 2 základní funkce (podílení se na zpracovávání  

Národního akčního plánu drogového informačního systému – NAPDIS – a hodnocení 

jeho plnění a spolupráce na Výroční zprávě o stavu a věcech drog)  

- periodická publikace Zaostřeno na drogy 

3. Připomenutí závěrů a doporučení pracovní skupiny projektu Phare Twinning 
„Supply Reduction Focal Point“ 
Sekretariát RVKPP připravil návrh usnesení vlády, které ukládá členům vlády úkoly 

vyplývající ze závěrů a doporučení pracovních skupin Phare. Trestněprávního sektoru se 

týkají tyto: 

- zajistit vzájemnou spolupráci institucí v příslušné resortní působnosti a NMS na 

provedení odhadu prevalence a studie mortality problémových uživatelů ilegálních 

drog v ČR (termín do 31. 8. 2003, odpovědnost mj. ministrů spravedlnosti a vnitra), 

- zavést ve vězeňské službě systém sledování a hlášení dat o léčebné péči o uživatele 

ilegálních drog ve věznicích a monitorování infekčních onemocnění, zejména 
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HIV/AIDS a virových hepatitid, a dalších dat v souladu s metodologií EMCDDA 

(termín do 31. 12. 2003, odpovědnost ministra spravedlnosti), 

- zavést systém sledování tzv. sekundární drogové kriminality, tj. kriminality páchané 

v souvislosti s užíváním drog či s výrobou a distribucí drog (termín do 30. 6. 2004, 

odpovědnost ministra vnitra). 

 

4. Informace o činnosti Společného analytického pracoviště NPC a GŘC 

• Existuje oficiální dokument potvrzující vznik „Společného analytického pracoviště Policie 

ČR a Ministerstva financí – Generálního ředitelství cel“ (dále „SAP“). 

• Jsou k dispozici prostory pro činnost SAP - potřeba dalších investic – zatím probíhá 

spolupráce v rámci oddělených pracovišť. 

• Pracovníci SAP jsou schopni v současné době poskytovat údaje o: 

- počtu realizovaných případů a záchytech drog (1x měsíčně) 

- čistotě zadržených drog (čtvrtletně) 

- ceně drog na černém trhu (pololetně) 

• Data jsou dále zbavována duplicit, čili např. záchyty drog GŘC se neobjevují v záchytech 

NPC a naopak, zvlášť jsou evidovány společné akce. 

• Data zpracovávaná v rámci centrálního informačního systému PČR („kriminalisticky 

sledovaná událost“) nejsou v současné době využitelná pro účely sledování drogové 

kriminality dle metodologie EMCDDA.  

• Pracovníci NMS připraví rámcovou dohodu o spolupráci NMS a SAP, která bude 

stvrzena podpisy ředitelů /vedoucích obou pracovišť. Dohoda by měla upravovat rovněž 

poskytování anonymních údajů o uživatelích drog. 

• Vytvoření systému sledování tzv. sekundární drogové kriminality je obtížný úkol. V první 

fázi by mohla být realizována specializovaná studie na místní /regionální úrovni.   

 

5. Struktura dat za rok 2002 
Členové skupiny byli seznámeni s podobou standardizovaných tabulek EMCDDA. 

• Údaje NPC  

- umožní rozlišení realizovaných případů a stíhaných trestných činů podle druhu 

OPL  

- pravděpodobně bude možné rozlišit 2 úrovně cen – ceny drog prodávaných 

v malém a ve větším rozsahu 
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- NPC může dodat také data o přestupcích, a to v obdobné struktuře jako údaje o 

trestných činech 

• Údaje GŘVS:  

- výběr testovaných na přítomnost OPL v těle bude reprezentativnější (dosud probíhal 

pouze ve všech pražských a několika dalších věznicích), dojde rovněž ke zvýšení 

počtu testovaných (až na zhruba polovinu vězeňské populace) 

- budou realizovány 4 typy testů: 

a) při nástupu výkonu trestu 

b) plošné screeningové testy ve vybraných věznicích 

c) testy v bezdrogových zónách a specializovaných odděleních věznic 

d) v případě podezření na užití OPL 

 

6. Úkoly do příštího setkání: 
- příprava dohody o spolupráci mezi NMS a SAP – dle rámcového návrhu NMS 

zpracuje SAP 

- příprava dotazníků pro pilotní studii sledování sekundární drogové kriminality – SAP 

- vyplnění údajů za rok 2002 do standardizovaných tabulek EMCDDA – jednotlivé 

instituce  

 

 

Příští setkání je naplánováno na středu 18. června 2003, v 10 hodin, v sídle sekretariátu 

RVKPP. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


