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Zápis ze setkání pracovní skupiny „Data trestněprávního sektoru“ 

 

 

Termín:  27. února 2012, 10.00 – 13 hod. 

 
Přítomni:  Sokol, M., Fidesová, H., Hošková, E., Vopravil, J., Řeháček, M., Koňák, T., 

Bartoňková, M., Kočí, P., Kaprová, M., Zeman, P., Přecechtěl, P., 

Grohmannová, K., Mravčík, V.  

 

Omluveni:  Zábranský, T., Libíčková, J. 

 

 

 

Program: 

1. Změny a novinky ve sběru dat – informace od jednotlivých členů pracovní skupiny 

2. Standardní tabulky pro hlášení EMCDDA, kapitoly do výroční zprávy za rok 2011 

3. Data o přestupcích přechovávání drog vlastní potřebu 

4. Sekundární drogová kriminalita   

5. Diskuze, různé 



 

 V úvodu zdravice vedoucího NMS, poděkování za kvalitní spolupráci a informace o 

personální změně v NMS. Od září 2011 má trestněprávní agendu na starosti 

Grohmannová.  

Data drogová kriminalita 

 Oproti loňsku neprovedlo MSp žádné změny ve sběru dat. I v letošním roce 

představuje komplikaci přechod na nový trestní zákoník účinný od ledna 2010. 

Některá data, která prezentuje NMS, neodpovídají výstupům (standardním sestavám) 

MSp. Tato věc se řešila již loni, ale zůstala otevřená. Grohmannová se sejde 

s Bartoňkovou. Cílem schůzky bude případná úprava zpracování dat ze strany NMS, 

a upřesnění požadavků NMS na MSp. 

 Ve VZ jsou počty stíhaných a obžalovaných osob rozdělené podle drogových 

paragrafů a hlavních typů drog. Pokud jde o typ drogy, jsou vykazovány hodnoty: 

pervitin, kokain, heroin, extáze. V případě jakékoli jiné látky se vykazuje hodnota 

„ostatní drogy“.  Počet stíhaných/obžalovaných osob, u kterých byla vykázána 

hodnota „ostatní drogy“, je relativně vysoký. Bartoňková se pokusí zjistit, jaké látky 

jsou v rámci této hodnoty vykazovány. Za tímto účelem si zvolí agendu jednoho z 

pražských soudů. 

 Stejně jako v předchozím roce se nebudou do dat požadovaných od PČR, MSp a 

NPC zahrnovat data týkající se §288 – výroba a jiné nakládání s látkami 

s hormonálním účinkem. 

 CPJ předává data o záchytech NPC. Za CPJ nebyly oproti loňsku žádné změny ve 

sběru dat. Co se týče záchytů léčiv obsahujících pseudoefedrin, situace se v podstatě 

nezměnila. Polská vláda chtěla prodej léčiv s obsahem pseudoefedrinu regulovat, ale 

parlament tuto snahu zastavil.  

Přestupky přechovávání drog pro vlastní potřebu 

 Data o přestupcích dodá MV. Data za rok 2010 jsou členěna podle věku, krajů a 

paragrafů. NMS bude konzultovat možnost získání dat o přestupcích podle typu 

drogy a o množství zachycených drog u přestupků s krajskými protidrogovými 

koordinátory  a případně je požádá o spolupráci.  

 Připravovaný registr přestupků zřejmě nebude využitelný pro sběr dat o „drogových“ 

přestupcích. Bude totiž zahrnovat přestupky proti majetku, přestupky proti veřejnému 

2/4 2



 

pořádku a prostředky proti občanskému soužití. Aktuálně se zpracovává věcný 

záměr. 

Sekundární drogová kriminalita 

 M. Kaprová připravila formulář pro expertní odhad za rok 2011, který rozešle 

jednotlivým územním odborům. Jedná se o odhad podílu skutků spáchaných 

z důvodu získání prostředků na OPL pro vlastní potřebu ze všech stíhaných skutků.   

Ostatní 

 PMS měla loni problém s extrakcí dat. Data za rok 2010 se nepodařilo do uzávěrky 

VZ 2010 zpracovat a budou tedy publikovaná ve VZ 2011. V letošním roce by mělo 

vše být bez problémů. K dispozici jsou také data o testování na přítomnost drog. 

V roce 2010 probíhal pilotní projekt. Aktuálně testování provádí všechna střediska. 

PMS dodá také data o realizaci probačních programů v oblasti drogové kriminality. 

Data budou k dispozici do konce března. 

 V roce 2012 by se měla opakovat dotazníková studie užívání návykových látek mezi 

osobami ve VTOS. První studie se realizovala na podzim 2010. Data za rok 2011 

budou k dispozici koncem dubna po schválení ze strany GŘVS. Proběhla změna 

výkonu ochranného léčení ve vězení. Od začátku roku 2011 lze ve VTOS vykonat 

pouze ochrannou léčbu v ambulantní formě. 

 IKSP bude realizovat výzkumný projekt, jehož cílem je zjistit vliv přechodu na nový 

trestní zákoník na míru kriminality. Období řešení projektu je 2013-2015.  

 

 
Úkoly: 

Grohmannová iniciovat schůzku s M. Bartoňkovou (data MSp a požadavky 
NMS pro potřeby VZ vč. dojednání termínu dodání dat)  

Kočí zjistit možnost získání dat o přestupcích po linii PČR  

Bartoňková v rámci agendy vybraného pražského soudu zjistit, jaké látky 
jsou vykazovány v rámci hodnoty „ostatní drogy“  

Grohmannová oslovit protidrogové koordinátory s žádostí o spolupráci při 
sběru dat o přestupcích rozdělených podle typu drogy a o 
množství zachycených drog při řešení přestupků 

Grohmannová rozeslání standardních tabulek EMCDDA zástupcům 
jednotlivých institucí 
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Hošková dodání dat  za PMS (konec 03/12) 

Koňák dodání dat za VSČR (konec 05/12) 

Kaprová dodání dat za NPC (konec 05/12) 

 

  

 

Zapsala: K. Grohmannová, 02/02/2012 


