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Pracovní skupina NMS 
DATA TRESTNĚPRÁVNÍHO SEKTORU  

 
7. června 2005, NMS, Vladislavova 4 

 

Zúčastnili se: 
PhDr. Jana Libíčková, Probační a mediační služba ČR 
Ing. Gabriel Berzsi, Národní protidrogová centrála PČR 
Mgr. Michal Řeháček, Generální ředitelství vězeňské služby ČR 
Mgr. Hana Gajdošíková, právní poradna A.N.O. 
MUDr. Viktor Mravčík, NMS 
Mgr. Ondřej Petroš, NMS 
 
Nepřítomni: 
Mgr. Michal Mazel, Odbor bezpečnostní politiky MVČR 
Ing. Veronika Vokounová, Ministerstvo spravedlnosti ČR 
MUDr. Tomáš Zábranský, PhD, Univerzita Palackého, Olomouc 
 

 

Zápis z jednání 

 

1) Generální ředitelství Vězeňské služby 

• Standardní tabulka EMCDDA a informace potřebné pro výroční zprávu budou 
zaslány NMS. 

• Informace o pilotním zavedení substitučního programu ve věznicích (červen 2005). 

• Spolupráce s NNO – nové vedení GŘVS otevřeno spolupráci - podpora služeb NNO 
pro uživatele drog ve výkonu trestu (zatím ne ve vazebních věznicích). 

• Předběžně dohodnuta schůzka mezi zástupci sekretariátu RVKPP a GŘVS 

2) Data NPC  

• Sledování sekundární drogové kriminality 

- NPC rozeslalo žádost o vyplnění údajů pro retrospektivní odhad sekundární 
drogové kriminality (majetková tr. činnost) – data ve stejné struktuře jako při 
odhadu za r. 2003, tentokrát však od všech okresních policejních ředitelství. 
Zatím bylo získáno cca 25 odpovědí. 

- Znak „spácháno uživatelem drog“, který měl být doplněn do evidenčního systému 
statistik kriminality od 1.1.2005, nebyl zaveden. Ze strany příslušných složek 
Ministerstva vnitra není ochota měnit výkaznictví dříve, než bude přijat nový 
trestní zákon.  

• NPC zaslalo NMS výsledky analýz čistoty zachycených drog z Kriminalistického 
ústavu Praha. Údaje z regionálních pracovišť OKTE nebudou zaslány. 

• Údaje o čistotách drog jsou nadále dostupné jen v souhrnné podobě (údaje o 
minimálních a maximálních hodnotách). Průměrné hodnoty za r. 2004 byly podle 
informace zástupce NPC vypočteny jako průměr všech údajů zaslaných 
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z Kriminalistického ústavu Praha a některých OKTE - údaj o celkovém počtu analýz 
však není k dispozici. 

3) Data PMS 

• Výsledky analýzy Probačního rejstříku po změnách (sledování souvislosti jednotlivých 
druhů drog s trestnými činy) – byly zaslány předem v elektronické podobě 

 

4) Trestní statistiky MS 

• Informace o změnách ve struktuře dat státních zastupitelství a soudů – NMS byly 
zaslány návody k vyplňování statistických listů trestních (státní zastupitelství a soudy) 
– změny (sledování drogových trestných činů podle druhu drogy) byly začleněny 
s účinností od 1.1.2005. 

 

Úkoly  

- zaslat výsledky retrospektivního odhadu sekundární drogové kriminality v r. 2004 – 
do 18. 7. 2005 (NPC) 

- zaslat údaje o uživatelích drog ve věznicích za r. 2004 – do 24. 6. 2005 (GŘVS) 

- zorganizovat schůzku mezi zástupci GŘVS a sekretariátu RVKPP – do 31. 8. 2005 
(GŘVS a NMS) 

- ověřit, kdo bude zástupcem Ministerstva spravedlnosti v této pracovní skupině (po 
Mgr. Štěrbové); připravit jmenování – do 31. 8. 2005 (NMS) 

- zaslat příslušné kapitoly Výroční zprávy za r. 2004 k oponentuře (Ing. Berzsi, Ing. 
Řeháček) – do 22. 7. 2005 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Ondřej Petroš 

 

 
 


