
Pracovní skupina NMS 
DATA TRESTNĚPRÁVNÍHO SEKTORU  

 
Zápis ze setkání pracovní skupiny 

 28. 4. 2009, NMS, Vladislavova 4, Praha 

Jednání se účastnili : 

Kpt. Bc. Martina KAPROVÁ, Národní protidrogová centrála PČR 
Mgr. Hana GAJDOŠÍKOVÁ, Centrum adiktologie 1. LF UK, Právní poradna A.N.O. 
Ing. Michal ŘEHÁČEK, Generální ředitelství vězeňské služby ČR 
JUDr. Petr ZEMAN, Ph.D, Institut pro kriminologii a sociální prevenci 
Ing. Jiří VOPRAVIL, Český statistický úřad  
PhDr. Jana LIBÍČKOVÁ, Probační a mediační služba ČR 
MUDr. Viktor MRAVČÍK, NMS 
Mgr. Roman Pešek, NMS 
 
Nepřítomni (omluveni): 

Eva HOŠKOVÁ, Probační a mediační služba ČR 
Mgr. Milada BARTOŇKOVÁ, Ministerstvo spravedlnosti ČR 
MUDr. Tomáš ZÁBRANSKÝ, Ph.D., Centrum adiktologie 1. LF UK  
Pplk. Ing. Petr KOČÍ, Národní protidrogová centrála PČR 
Bc. Lenka MORAVCOVÁ, DiS., Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 
Bc. Marek SOKOL, Generální ředitelství cel 
 
Zápis z jednání: 

Mgr. Pešek zahájil setkání pracovní skupiny (PS), uvítal přítomné členy a 
poděkoval zástupcům NPC (Bc. Kaprová) a PMS (PhDr. Libíčková) za zaslání 
trestně právních dat z jejich institucí za r. 2008.  

Dále byly diskutovány záležitosti kolem sběru dat v souvislosti s konopnými 
produkty a konopnými trhy.  

 Mgr. Pešek ve stručnosti prezentoval informace o situaci ve spojitosti 
s konopnými trhy ve Velké Británii, Francii a Holandsku, kde tyto 
informace byly prezentovány na meetingu v únoru 2009 v Lisabonu. 

 NMS podle zadání EMCDDA zpracovává do Výroční zprávy o stavu ve 
věcech drog v ČR za r. 2008 speciální kapitolu zaměřenou na konopné 
trhy. Všechny podstatné zdroje informací má NMS k dispozici, nicméně se 
může stát, že po zpracování dostupných dat se objeví určitá „hluchá“ 
místa, které bude třeba doplnit např. kvalitativními metodami výzkumu. V 
tomto ohledu byli členové PS požádáni o případnou součinnost.  

 Další žádost na přítomné členy PS spočívala v tom, aby poskytli součinnost 
při zpracovávání dotazníkového průzkumu, který pro EMCDDA realizuje 
francouzský national focal point. Jedná se rovněž o studii zaměřenou na 
konopné trhy v Evropě, která doplní informace ze speciálních kapitol 
výročních zpráv, a vyplňování tohoto dotazníku za ČR koordinuje NMS. Po 
sloučení zatím došlých odpovědí (NPC, Mgr. Běláčková z Centra Adiktologie 
a MUDr. Kubů, člena skupiny EWS a skupiny prevence užívání drog 
v prostředí zábavy) budou tyto dotazníky zaslány k doplnění a 
připomínkování ostatním členům PS s termínem do 10. 5. 2009 pro zaslání 
zpětných odpovědí.  
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 Proběhla diskuse na téma možností zlepšování sběru a vykazování 
některých indikátorů ve spojitosti se záchyty konopných produktů. 
Ne zcela dobře ošetřené oblasti ve vykazování se týkají např. zjišťování 
poměru indoor/outdoor/importované marihuany, systematického zjišťování 
koncentrace THC v zachycených rostlinách, původu zabaveného hašiše.  

   
Dále se hovořilo o meetingu zaměřeném na velkoobchodní ceny drog, který se 
bude v květnu 2009 konat v Lisabonu. Proběhla diskuse o metodice zjišťování a 
sběru velkoobchodních cen drog v ČR. NPC podle Bc. Kaprové vykazuje hodnoty 
rozmezí, průměrů a modů u tzv. cen při prodeji ve velkém, kde toto množství 
odpovídá většímu rozsahu drog (podle orientačních tabulek pro Policii ČR, resp. 
podle rozhodnutí soudu) - tato definice množství ovšem nekoresponduje 
s definicí EMCDDA, která velkoobchodním ceny určuje k zachycenému množství 
min. 1 kg. resp. 1000 tbl. drogy.  Po meetingu v Lisabonu se naskýtá možnost 
dále jednat o přijetí definice EMCDDA pro podmínky ČR a tak zkoumat a 
vykazovat velkoobchodní ceny v tomto rámci. Problémem ovšem zůstává 
nedostatek záchytů ve větším objemu (1kg/1000 tbl.) či vlastní metodika 
zjišťování velkoobchodních cen, kdy kriminalisté na úseku TOXI udávají ceny 
drog „při obchodování ve velkém“ z operativních informací a z informací 
z vyšetřovaných případů; cena může být zadokumentována při dokladování 
znaku „prospěch“ při vyšetřování drogové trestné činnosti. Bc. Kaprová byla 
rovněž požádána o zaslání sestav ESSK (již splněno).  
MUDr. Mravčík hovořil o vývoji stavu v souvislosti s omezeným vydáváním 
psedoefedrinových léků, toto opatření se ještě nerealizuje v praxi, mělo by být 
zavedeno v 1. polovině /pravděpodobně v květnu/ r. 2009, ale díky poslanecké 
novele zákona (směřující k ještě přísnějšímu režimu vydávání na recept) se čeká 
na schválení konečného znění zákona v parlamentu. Dále informoval o úmrtích 4-
5 uživatelů heroinu v nedávné době v Praze. Jejich těla jsou momentálně 
„soudně“ pitvána a probíhají toxikologické rozbory. Mezi možné hypotézy tohoto 
„hromadného výskytu“ úmrtí patří také heroin obsahující cizorodou/é 
nebezpečnou/é látku/y nebo heroin o vysoké čistotě. 
PhDr. Libíčková informovala o realizaci testů na drogy ze slin, které realizuje 
PMS v rámci povinného dohledu na své klienty, kteří musí toto opatření (drogové 
testy) podstupovat na základě rozhodnutí soudu. Toto testování je prováděno 
prozatím jenom v Praze a zatím se ho účastní asi 10 klientů (podrobnější 
výsledky budou k dispozici v září 2009 u kontaktní osoby Marka Netočného). 
Dalším plánem je rozšiřovat toto opatření do dalších krajů (zatím 4 kraje ČR). 
Dále PhDr. Libíčková doporučila Mgr. Peškovi, aby kontaktoval E. Hoškovou 
(termín setkání již dojednán), protože v současnosti probíhá modernizace 
sběrového systému PMS a tudíž je možné tento systém nastavit více podle 
potřeb NMS.  
Ing. Řeháček byl seznámen s tím, že generálnímu řediteli VS ČR PhDr. Kulovi 
byl z NMS odeslán přípis s žádostí o další spolupráci v souvislosti se sběrem 
drogových dat od VS ČR. Ing. Řeháček také sdělil, že byla schválena zpráva VS 
ČR o realizaci protidrogové politiky a tato zpráva obsahuje celkově podrobnější 
údaje a nově také zahrnuje data o detoxifikaci v prostředí českých věznic. Data 
pro NMS budou k dispozici během května 2009.  

Mgr. Gajdošíková referovala o stávajících výstupech z pracovní skupiny pro 
indikátory intervencí potlačování nabídky nelegálních drog. U pachatelů 
drogových trestných činů bude vedle kategorie zjištěného množství drog 
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vykazována nově i kategorie prokázaného množství drogy. Spornou kategorií 
zůstává vykazování hodnot zabavených movitých věcí. JUDr. Zeman doplnil, že 
se tato sporná kategorie netýká jen movitých věcí, ale že v trestním řízení 
obecně přetrvává problém se zajišťováním věcí souvisejících s trestnou činností, 
včetně výnosů z trestné činnosti, a s jejich následným vykazováním. Cílem 
tohoto rozšířeného systému vykazování je navrhnout, v českých podmínkách 
otestovat a následně tento systém nabídnout státům EU. HDG v Bruselu jsou 
tyto návrhy zatím přijímány bez připomínek. V tomto inovovaném systému bude 
data zpracovávat NPC.   
Ing. Vopravil hovořil o připravované změně metodiky pro zjišťování spotřeby 
alkoholu v ČR (současná metodika získané výsledky zkresluje, resp. výsledná 
data jsou podhodnocena). Dále hovořil o tom, že by pro odhad spotřeby 
nelegálních drog v ČR a odhadu nelegální ekonomiky potřeboval od NMS 
podrobnější informace o dalších charakteristikách užívaných a zachycených drog 
jako jsou např. ceny a čistota drog, a to jak v rámci záchytů v tuzemsku, tak 
v rámci záchytů při dovozu nebo vývozu. Byla otevřena otázka, jak Celní správa 
ČR zjišťuje čistotu zabavených drog (otázka na Bc. Sokola).  
Účastníkům PS byly předány 2 publikace EMCDDA (první o hodnocení rizik 
benzylpiperazinu, druhá o negativním vlivu drog na účastníky silničního provozu).  
 
Úkoly: 
Podtrženy v zápisu z jednání pracovní skupiny (viz výše). Dále pro Mgr. Peška – 
oslovit MS (Mgr. Bartoňkovou) s žádostí o poskytnutí sestavy z ročenky MS za r. 
2008 týkající se drogových trestných činů (učiněno již 29.4. 2009). 
 

                                                                                     Zapsal: Mgr. R. Pešek  
                                                        
V Praze, 29. 4. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


