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Pracovní skupina NMS 
DATA TRESTNĚPRÁVNÍHO SEKTORU  

 
30. listopadu 2006, NMS, Vladislavova 4 

 

Zúčastnili se: 

Ing. Gabriel BERZSI, Národní protidrogová centrála PČR 
Mgr. Hana GAJDOŠÍKOVÁ, Centrum adiktologie 1. LF UK, Právní poradna A.N.O. 
Eva HOŠKOVÁ, Probační a mediační služba ČR 
Bc. Marek SOKOL, Generální ředitelství cel 
Ing. Martina VALEŠOVÁ, Ministerstvo spravedlnosti ČR 
MUDr. Tomáš ZÁBRANSKÝ, PhD, Centrum adiktologie 1. LF UK 
JUDr. Petr ZEMAN, Ph.D, Institut pro kriminologii a sociální prevenci 
MUDr. Viktor MRAVČÍK, NMS 
Mgr. Ondřej PETROŠ, NMS 
 
Nepřítomni: 

Mgr. Michal ŘEHÁČEK, Generální ředitelství vězeňské služby ČR 
 

 

Zápis z jednání 

 

1. Představení nových členů 

- Ing. Martina Valešová, Ministerstvo spravedlnosti, Odbor informatiky a statistiky - 
vedoucí oddělení financování IT a statistiky (MValesova@msp.justice.cz) 

- JUDr. Petr Zeman, Ph.D, Institut pro kriminologii a sociální prevenci 
(pzeman@iksp.justice.cz) 

 

2. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2005 

- informace o trestněprávních datech ve Výroční zprávě (kapitoly 8–12)  

 

3. Data o drogových trestných činech a záchytech drog 

Probační a mediační služba 

- dohodnuto, že se do mezi sledované znaky v Probačním rejstříku vrátí druh drogy 
(sledováno jako znak „hlavní závislost“ v r. 2004, v r. 2005 vypuštěno) 

- současný systém neumožňuje sledovat splnění povinnosti léčby závislosti, uložené 
soudem v rámci dohledu; evidováno pouze uložení této povinnosti 

- zástupci NMS a PMS se dohodnou na upřesnění formulace a definice znaků 
týkajících se užívání drog v Probačním rejstříku 
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Ministerstvo spravedlnosti 

- od 1.1.2007 dojde ke změnám v databázi státních zastupitelství a soudů (přechod na 
systém Oracle) 

- druh drogy bude zaveden jako povinná položka v databázi v případě, že se jedná o 
trestný čin spáchaný podle § 187, 187a, 188 nebo 188a. 

Národní protidrogová centrála 

- za r. 2006 bude znovu proveden expertní policejní odhad sekundární drogové 
kriminality (stejná metodologie jako u odhadu za r. 2004) 

- údaje o čistotách zabavených drog – celkový přehled je k dispozici pouze 
z Kriminalistického ústavu Praha; data z dalších laboratoří nejsou dostupná (chybí 
síťová databáze) 

Generální ředitelství cel 

- je k dispozici evidence záchytů GŘC rozlišující záchyty při dovozu a při vývozu 

 

4. Informace o pracovní skupině EMCDDA „Aplikace drogové legislativy“ (za NMS se 
účastnil O. Petroš) 

 

5. Informace o výzkumu IKSP „Možnosti trestní justice v protidrogové politice“ 

- studie se zaměřuje na hodnocení vlivu legislativy v oblasti drog na situaci v oblasti 
drogové kriminality a drogové scény 

- v současné době probíhá analýza dotazníkového šetření; závěrečná zpráva bude 
publikována na začátku r. 2008 

 

6. Různé 

- Dr. Zábranský informoval o zahraniční studii zaměřené na zjištění sociálních nákladů 
přiřaditelných nelegálním drogám. V současné době se jedná o provedení obdobné 
studie ve věznicích v ČR. 

- Ing. Vopravil (Český statistický úřad) připravuje provedení dalšího odhadu spotřeby 
nelegálních drog v ČR v rámci studie o nelegální ekonomice (Eurostat); uvažuje se o 
organizaci semináře na toto téma se zástupci klíčových institucí (NPC, GŘC, NMS...) 

 

 

Úkoly  

• Zaslat NMS výčet všech evidovaných údajů (hlavičky databází, datové věty), týkajících 
se drogových trestných činů a záchytů drog 

- NPC, GŘC (Ministerstvo spravedlnosti a PMS – NMS již má údaje k dispozici) 

- do 31. 12. 2006 

• NMS připraví vzor „informační mapy“ sběru dat jednotlivými institucemi (trestné činy, 
záchyty drog) 

- do 31. 1. 2007 

 

Zpracoval: Mgr. Ondřej Petroš 


