Pracovní skupina NMS
DATA TRESTNĚPRÁVNÍHO SEKTORU
Zápis ze setkání pracovní skupiny
21. 4. 2011, NMS, Vladislavova 4, Praha
11 – 13 hod.
Jednání se účastnili :
Mgr. Milada BARTOŇKOVÁ, Ministerstvo spravedlnosti ČR
Mgr. Jaroslava TALANDOVÁ, Probační a mediační služba ČR
Ing. Michal ŘEHÁČEK, Generální ředitelství vězeňské služby ČR
Bc. Tomáš KOŇÁK, Generální ředitelství vězeňské služby ČR
JUDr. Petr ZEMAN, Ph.D., Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Ing. Jiří VOPRAVIL, Centrum adiktologie 1. LF UK
Mgr. Roman Pešek, Národní monitorovací středisko
Nepřítomni (omluveni):
Plk. Ing. Petr KOČÍ, Národní protidrogová centrála PČR
Mjr. Mgr. Martina KAPROVÁ, Národní protidrogová centrála PČR
Kpt. Bc. Marek SOKOL, Celní protidrogová jednotka
PhDr. Jana LIBÍČKOVÁ, Probační a mediační služba ČR
Eva HOŠKOVÁ, Probační a mediační služba ČR
MUDr. Tomáš ZÁBRANSKÝ, Ph.D., Centrum adiktologie 1. LF UK
Mgr. Hana GAJDOŠÍKOVÁ, Centrum adiktologie 1. LF UK, Právní poradna A.N.O.
MUDr. Viktor MRAVČÍK, Národní monitorovací středisko
Pozn.: V textu níže jsou pro vyšší úspornost a přehlednost textu uváděna jen
příjmení účastníků, bez titulů, a zkratky institucí, které zastupují.
Zápis z jednání:
Pešek - zahájení setkání pracovní skupiny, uvítání přítomných
poděkování všem členům skupiny za spolupráci v minulém roce.

členů

a

Bartoňková (MSp) - údaje v zaslaných sestavách od MSp budou pravděpodobně
vyšší než v minulých letech, neboť dle zjištění byly v minulých letech předávány
pouze vybrané hodnoty, nikoliv celkové hodnoty za jednotlivé drogy. MSp dále
upozornilo, že některé názvy požadovaných položek Úřadem vlády přesně
neodpovídají položkám sledovaným v sestavách MSp, a proto navrhuje setkání
nejen k vysvětlení předaných sestav, ale i upřesnění požadavků na výstupy pro
následující období.
Řeháček, Koňák (VS) – Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky
v rámci VS ČR je zpracovaná, obsahuje podrobnější data než zpráva minulá,
v současnosti v procesu schvalování generálním ředitelem, pokud bude schválena
(pravděpodobně do konce následujícího týdne) bude v elektronické podobě
(word, excel) a v tištěné podobě zaslána NMS. Stejně tak je v procesu
schvalování Plán činnosti VS v protidrogové oblasti na r. 2011-2012. Byla
zpracována data vyplývající z průřezové studie zaměřené na užívání drog
v českých věznicích – plánuje se schůzka zástupců VS a NMS s cílem prezentovat
a interpretovat výsledky této studie a domluvit se na možnostech publikace.
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Zástupci VS budou participovat na zpracování speciální kapitoly do Výroční
zprávy za r. 2010 zaměřené na zdravotně sociální opatření určená pro uživatele
drog ve věznicích. Finanční situace VS s ohledem na realizaci protidrogové
politiky, sledován pokles: do 2009: cca 10 mil. Kč, 2010: 6,5 mil., 2011: 2,5 mil.
Ale dotace z MSp pro NNO působící ve věznicích nárůst: 2010: 600 tis., 2011:
800 tis. Metodika upravující spolupráci VS a NNO (drogové služby ve vězení)
bude dokončena do konce června 2011.
Talandová (PMS) – PMS nemá v současnosti zpracovaná data o míře primární
drogové kriminality mezi jejich klienty (z důvodu technických problémů na
aplikaci, která generuje data). Až bude aplikace znovu funkční, data budou
zaslána NMS. Kontaktní pracovníkem PMS pro sběr dat zůstává stále paní E.
Hošková.
Zeman (IKSP) – dokončený výzkum orientovaný na kriminální kariéru pachatelů
drogové kriminality (k dispozici na webových stránkách IKSP). Proběhl výzkum
zaměřený na názory a postoje ve vybraných oblastech drogové problematiky.
Dotazník po dohodě s NMS obsahoval otázky na prevalenci užívání některých
návykových látek. Primární data k těmto otázkám byla předána NMS, které si je
samo vyhodnotí a opublikuje. IKSP vyhodnotí zbytek dotazníku, přičemž se
předpokládá, že na podzim 2011 bude hotová závěrečná zpráva z výzkumu a do
konce roku vyjde studie. V rámci následujícího střednědobého plánu výzkumné
činnosti (od r. 2012) by měl IKSP realizovat výzkum zaměřený na dopady změn
trestního práva hmotného v souvislosti s přijetím nového trestního zákoníku na
oblast postihu drogové kriminality.
Vopravil (CA) – v současnosti pracuje na projektu celospolečenských nákladů ve
spojení s užíváním nelegálních drog, alkoholu a tabáku a na projektu zaměřeném
na odhad drogového trhu v ČR. V této souvislosti by uvítal užší spolupráci s NPC.
Talandová (PMS) – prezentace: Vyhodnocení pilotního projektu - ověření
možnosti využívání drogových testů (nealkoholových testů založených na
rozboru slin) v rámci zajištění výkonu probačního dohledu u klientů PMS ČR (viz
Příloha 1). Následná diskuse, mj. Pešek doporučuje publikovat výsledky tohoto
projektu např. v časopisu Adiktologie.
Úkoly:
•
•
•
•
•

NMS (Pešek) bude kontaktovat Bartoňkovou za účelem uvedeným v zápise
VS ČŘ (Řeháček, Koňák) předají požadovaná data NMS v nejbližším
možném termínu (viz zápis výše)
PMS (Hošková) předá standardní data PMS zaměřená na drogovou
kriminalitu v nejbližším možném termínu NMS (viz zápis výše)
CPJ (Sokol) – zašle sestavy o záchytech drog CPJ za celý 2010 NMS
(splněno)
NPC – ověří data uvedená ve statistikách ESSK, zašle NMS standardní data
související s drogovou kriminalitou za r. 2010 - standardní tabulky pro
EMCDDA, speciální excel sestava zpracovaná NMS pro tyto účely (splněno)
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Přílohy:
•

Příloha 1. Vyhodnocení pilotního projektu - ověření možnosti využívání
drogových testů (nealkoholových testů založených na
rozboru slin)
v rámci zajištění výkonu probačního dohledu u klientů PMS ČR
Zapsal: Pešek

V Praze, 21.4. 2011
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