NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 296 153 222
fax: +420 296 153 264

Pracovní skupina NMS

DATA TRESTNĚPRÁVNÍHO SEKTORU
Zápis ze setkání pracovní skupiny
12. únor 2008, NMS, Vladislavova 4, Praha
Jednání se zúčastnili :
Pplk. Ing. Petr KOČÍ, Národní protidrogová centrála PČR
Kpt. Bc. Martina KAPROVÁ, Národní protidrogová centrála PČR
PhDr. Jana LIBÍČKOVÁ, Probační a mediační služba ČR
Mgr. Hana GAJDOŠÍKOVÁ, Centrum adiktologie 1. LF UK, Právní poradna A.N.O.
Bc. Marek SOKOL, Generální ředitelství cel
Mgr. Milada BARTOŇKOVÁ, Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ing. Michal ŘEHÁČEK, Generální ředitelství vězeňské služby ČR
JUDr. Petr ZEMAN, Ph.D, Institut pro kriminologii a sociální prevenci
MUDr. Viktor MRAVČÍK, NMS
Mgr. Klára VORLOVÁ, NMS
Nepřítomni:
MUDr. Tomáš ZÁBRANSKÝ, Ph.D., Centrum adiktologie 1. LF UK
Eva HOŠKOVÁ, Probační a mediační služba ČR
Ing. Jiří VOPRAVIL
Lenka MORAVCOVÁ, DiS., Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
Host:
Ing. Jiří SADÍLEK, Ředitel odboru pro koordinaci protidrogové politiky

Zápis z jednání:
1. Zahájení a program jednání. Představení nových členů pracovní skupiny.
Za NMS bude mít v agendě “Data trestněprávního sektoru" po odchodu Mgr. Petroše Mgr.
Klára Vorlová. Členem skupiny za Ministerstvo spravedlnosti je nově Mgr. Milada Bartoňková
a za Národní protidrogovou centrálu PČR Pplk. Ing. Petr Kočí (jeho alternátem za NPC je
Kpt. Bc. Martina Kaprová) – viz kontakty v příloze zápisu.
2. Změny a novinky ve sběru dat – informace od jednotlivých členů.
PMS – nedošlo k žádné podstatné změně ve sběru dat.
NPC – dtto.
MS – Mgr. Bartoňková informovala o změně systému sběru dat na MS, od ledna 2008
přechází informační systém MS na tzv. „datový sklad“, kam jsou denně dávkově odesílány
informace ze st. zastupitelství a soudů (výkazy činnosti, statistické listy případů).
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Centrum adiktologie (CA) 1. LF UK Praha – Mgr. Gajdošíková je místo Mgr. Petroše
národním korespondentem ELDD (evropské databáze zákonů o drogách) při EMCDDA.
Informovala o některých výzkumných záměrech CA v oblasti drogové trestné činnosti.
VS – Ing. Řeháček informoval o změně Vězeňského informačního systému (VIS). 11/2 se
uskutečnila na VS schůzka (za NMS se zúčastnil MUDr. Mravčík), na které byly diskutovány
a specifikovány požadavky na VIS v oblastech sledování léčby, testování infekcí ve
věznicích a užívání drog před vstupem do věznic. Dále informoval, že po odchodu MUDr.
Lukosze probíhá výběrové řízení na nového ředitele Zdravotnické služby VS, řízením je
pověřen MUDr. Havlásek.
IKSP – JUDr. Zeman informoval o studii Možnosti trestní justice v protidrogové politice – v r.
2007 byla vydána 1. část (teoretická se souhrnem vývoje drogové situace a kriminality
v kontextu vývoje drogové legislativy) , v r. 2008 budou publikovány výsledky empirické části
projektu (viz http://www.ok.cz/iksp/docs/334.pdf).
GŘVS – nedošlo k žádné podstatné změně ve sběru dat.

3. standardní tabulky pro EMCDDA, kapitoly do výroční zprávy za rok 2007
MUDr. Mravčík informoval o nové aplikaci EMCDDA pro hlášení standardních tabulek
(FONTE), není jasné, zda budou k dispozici tabulky ve formě xls souborů. Nedošlo však
k žádné obsahové či metodické změně tabulek (čili do tabulek v xls za r. 2006 se přidá tam,
kde je to relevantní, sloupec za rok 2007, vše ostatní zůstává nezměněno).
ST 12 – užívání drog mezi vězni - EMCDDA nemá zájem o hlášení screeningových testů na
drogy, v rámci inovace VIS by měla být v budoucnu k dispozici data o užívání před nástupem
do vazby či VT..
Bc. Kaprová sdělila, že data od NPDC budou k dispozici koncem března 2008 za rok 2007.
Metodika sběru dat NPC se zásadně nemění.
Speciální kapitola „Trestní statistiky“:
Proběhla diskuze nad pokyny EMCDDA ke kapitole. Přítomní se shodli, že jako první krok
bude zpracována „informační mapa“ (vývojový diagram jednotlivých stupňů či kroků či
možných opatření“ trestněprávního systému u všech tří typů skutků), které jsou předmětem
kapitoly (zjednodušeně držení drogy/obchodování s drogami/řízení pod vlivem drog). Dále se
na jednotlivých stupních/výstupech „pachatele“ ze systému zjistí a popíší informační
zdroje/systémy. Jako poslední krok se zanalyzují data z těchto systémů pokud možno podle
pokynů EMCDDA.
Zpracování „informační mapy“ bude NMS zadáno externě (po odchodu Mgr. Petroše nemá
zatím NMS vnitřní kapacity s příslušnou kvalifikací).
4. Národní akční plán drogového informačního systému na rok 2008-2009 – plánované
aktivity v oblasti sběru trestněprávních dat
Byl podán přehled aktivit, proběhla krátká diskuze k vybraným aktivitám – jedná se převážně
o kontinuálně probíhající a nastavené či opakované aktivity. MS a NMS bilaterálně vyřeší
otázku specifikace požadavků na výstupy z IS MS na základě specifikace z minulých let. Ke
studii odhadu sekundární drogové kriminality proběhne speciální schůzka.
5. Diskuse, různé
Mgr. Bartoňková popisovala změny v IS MS. Ten nepracuje s RČ osob (což je pro účely
dalších studií/šetření založených na propojení s jinými databázemi škoda). Diskutovalo se
také o výhodách případného spojení statistik policie a MS z důvodu sledování „případu“ od
jeho počátku.
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Úkoly:
-

Jednotliví členové skupiny zašlou NMS požadované informace ve formě standardních
tabulek (STs) či nadefinovaných výstupů/sestav pro účely zpracování kapitol výroční
zprávy a STs pro EMCDDA – pokud možno budou brát zřetel také na požadavky na
data do speciální kapitoly „Trestní statistiky“ (do 30.4.2008).

-

NPC kontaktuje Policejní prezídium/dopravní policii a projedná otázku zpracování a
poskytnutí dat pro speciální kapitolu – část řízení pod vlivem.

-

NMS zašle MS specifikaci pro výstupní sestavu z IS MS.

-

NMS zajistí vypracování „informační mapy“ pro účely speciální kapitoly a zašle ji
členům skupiny k připomínkám (do 30.4.2008)

-

NMS svolá jednání pracovní skupiny Data trestněprávního sektoru – hlavním bodem
programu bude diskuze k a dokončení „informační mapy“ a případné další požadavky
na doplnění/formát výstupních sestav z jednotlivých databází (květen 2008)

-

Speciální schůzka ke studii odhadu sekundární drogové kriminality se zástupci NMS,
NPC, Centra adiktologie a IKSP (červen 2008)

-

NMS zaktualizuje kontakty na členy koordinační skupiny - jsou přílohou tohoto
zápisu.

-

NMS zašle set standardních tabulek vyplněných za r. 2006 (+ ST 12) - jsou přílohou
tohoto zápisu.

Přílohy zápisu:
-

kontakty na členy pracovní skupiny „Data trestněprávního sektoru“ NMS

-

standardní tabulky EMCDDA č. 11-16

Zpracovala: Mgr. Klára Vorlová, 2008-02-13
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