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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 

 
 

Zápis ze 
setkání pracovní skupiny 

Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 

„Úmrtí spojená s užíváním drog“ 
Sekretariát RVKPP, Úřad vlády, Vladislavova 4, Praha 1 

5. 3. 2013, 10:00 
 
Přítomni: 
doc. Ing. Marie Balíková, CSc. (I. LF UK) 
Ing. Hana Vaněrková (SSLST ČLS JEP) 
MUDr. Viktor Mravčík (NMS) 
Kpt. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. (NPC PČR) 
doc. MUDr. František Vorel, CSc. (SSLST ČLS JEP) 
Ing. Jaroslav Zikmund (FN Bulovka) 
doc. MUDr Alexander Pilín, CSc. (ÚSLTOX VFN a 1. LFUK) 
 
Omluveni: 
RNDr. Kateřina Zedníková (LF UP) 
doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. (SSLST ČLS JEP) 
Ing. Blanka Nechanská (ÚZIS) 
Mgr. Jarmila Vedralová 
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. (Centrum adiktologie 1. LF UK) 
Mgr. Magdaléna Poppová (ČSÚ Praha) 
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (předseda SSLST ČLS JEP) 
RNDr. Marie Staňková (ÚSL FN Ostrava)  
Ing. Leoš Tržil (ŘSDP Policie ČR)  
 
 
Program:  
1. situace v r. 2011 / data za r. 2011  
2. aktuální situace 2012/2013  
3. stav nového národního registru pitvaných na soudnělékařských odděleních  
4. obecný registr mortality - ČSÚ, ÚZIS (novinky v hlášení, kódování)  
5. novinky na téma drogy v silničním provozu  
6. připomínky k hodnocení NAPDIS 2011-2012, návrhy aktivit na další období 
7. různé 
 
 
Úvodní informace: Kpt. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. bude členem PS za NPC místo pplk. Ing. 
Petra Kočího.  
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1. situace v r. 2011 / data za r. 2011  
MUDr. Mravčík prezentoval data za rok 2011 ze Speciálního registru 
soudnělékařských pracovišť a z informačního registru Zemřelí. Konkrétní data jsou 
v přiložené prezentaci. Byl zaznamenán klesající trend zjištěných úmrtí spojených 
s drogami.  
Ze tří pracovišť patologie, která v minulosti prováděla soudní pitvy, nebyla v r. 2011 
hlášená žádná soudní pitva. Dvě z těchto pracovišť (Bohnice, Mělník) ukončila v roce 
2011 svoji činnost. 
Za rok 2011 byla provedena selekce B z IS Zemřelí podle standardů EMCDDA a dále 
alternativní selekce 2, při níž byla k selekci B přidána extrakce předávkování 
těkavými látkami. V absolutních číslech se extrakce ze speciálního registru (selekce 
D) a z obecného registru (selekce B rozšířená a o těkavé látky) téměř shodují.  
 

2. aktuální situace 2012/2013  
V roce 2013 proběhly změny v Listu o prohlídce zemřelého (viz bod 4) a v roce 2014 
by měl být spuštěn Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na 
oddělení soudního lékařství (bod 3).  
Přetrvává klesající trend v počtu pitev a toxikologických vyšetření nařízených policií. 
Rostoucí zájem na určení možného vlivu návykových látek na úmrtí mají komerční 
pojišťovny – prostor pro jednání SSLST s nimi? Roste administrativa spojená 
s informováním pozůstalých o příčinách smrti – důsledek toho, že část A nového 
LPZ, kterou dostávají pozůstalí, neobsahuje příčiny a mechanismus úmrtí.  
 
Komentář Ing. Nechanská k zápisu ex post: ÚZIS o problému ví, protože se na něj 
často pozůstalí obrací s žádostí o kopii LPZ. ÚZIS proto MZ navrhl, aby pozůstalí 
dostávali celou část B LPZ, na kterou mají podle výkladu ÚZIS podle § 33 odst. (5) 
zák. 372/2011 Sb. MZ dosud nesdělilo stanovisko. 
 
Komentář doc. Vorel k zápisu ex post: Citované ustanovení zde nelze aplikovat; § 33 
odst. 5 zák. 372/2011 (Právo na informace o zdravotním stavu pacienta, a to pouze v 
nezbytném rozsahu, mají rovněž osoby, které s pacientem přišly do styku a tyto 
informace jsou rozhodné pro ochranu jejich zdraví.). Jde o speciální ustanovení 
práva na informace o zemřelém, které se vztahuje pouze na osoby, které 
s pacientem přišly do styku a informace v nezbytném rozsahu jsou rozhodné pro 
ochranu jejich zdraví. Což nejsou obecně osoby příbuzné ani osoby blízké ani osoba 
zajišťující pohřbení, která dostává část A LPZ, navíc bez RČ. Aby „pozůstalí“ 
dostávali část B, je dle mého proti duchu celé vyhlášky o LPZ. Navíc pouhé diagnózy 
uvedené v LPZ toho mnoho neřeknou. Oprávněné osoby musí žádat o informace o 
zemřelém event. o kopii zdravotnické dokumentace (pitevního protokolu) 
poskytovatele v oboru soudního lékařství. Poskytovat tyto informace a vysvětlení je 
povinností pitvajícího lékaře.  
 

3. stav nového Národního registru pitev a toxikologických vyšetření 
prováděných na oddělení soudního lékařství  

Od roku 2014 by měl začít fungovat Národní registr pitev a toxikologických vyšetření 
prováděných na oddělení soudního lékařství podle zák. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách. Byl kladen důraz na potřebu zprovoznění tohoto systému. Proběhla 
diskuze o přínosech tohoto systému a o praktickém využívání registru, např. o 
kompatibilitě dat či možnosti zadávání dat do systému a o přístupech do systému.   
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Komentář Ing. Nechanská k zápisu ex post: V současné době probíhá I. etapa e-Reg 
v rámci, které se realizuje „Jednotná technologická platforma“ a sedm vybraných 
registrů. Na konci února bylo vypsáno výběrové řízení na II. etapu v rámci, které 
budou realizovány zbylé registry jak zdravotní, tak i administrativní a hygienické. 
Výběrové řízení má být ukončeno na konci března, podepsání smlouvy s vítěznou 
firmou je naplánováno na druhou polovinu dubna. Až bude připravený harmonogram 
prací II. etapy, tj. cca koncem května, bude svolána Rada Národního registru pitev a 
toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství kvůli domluvě 
na spolupráci při přípravě projektu, technické realizaci, testování a dalších úkolech 
spojených s realizací Registru. 

 
4. obecný registr mortality - ČSÚ, ÚZIS (novinky v hlášení, kódování)  

Proběhla diskuze o změnách v IS Zemřelí a o novém LPZ platném od ledna 2013. 
LPZ má čtyři části a jednu z nich dostane ÚZIS po definitivním určení příčiny smrti.  
Elektronický formulář je uživatelsky problematický (nemožnost data ze souboru 
exportovat a následně nemožnost databázového zpracování, není možno používat 
neúplný souborem, nutnost data přepisovat ručně, povinné položky i v případech, 
kdy nejsou relevantní pro pitvu provádějícího lékaře).  
 
Komentář Ing. Nechanská k zápisu ex post:  
1. Pro potřeby zdravotnických zařízení existuje v šabloně možnost exportu do xml 

formátu (přes Způsob zasílání/Datové rozhraní/Archivace a ZZ, nebo klávesovou 
zkratkou Ctrl+Shift+D), který lze importovat do NIS, u vyšších verzí Microsoft 
Office přímo do Excelu.  
Prosíme o vyjádření doc. Vorla, popř. ostatních soudních lékařů, zda jim stačí 
export v xml formátu do NIS. 
Pak další možností je přidání exportu do CSV formátu, zde je ale problém 
s financováním této úpravy. Můžeme nechat ocenit tuto změnu, ale protože jde 
individuální požadavek, teprve na základě ceny rozhodnout o její realizaci.  

2. Co se týče povinného vyplňování položek 20, 21, 26, 27 při zvolení možnosti 6. 
nezjištěno u položky 19, bude zrušena povinná vazba na vyplnění položky 21 a 
27 (Datum události, Kód MKN (V01-Y98)), zůstane povinná položka 20 a 26, do 
kterých lékař uvede komentář, proč nelze vyplnit aktivitu, místo, datum události a 
kód MKN. Prosíme o vyjádření k této změně elektronické šablony. 

 
Komentář doc. Vorel k zápisu ex post: 
1. Nějak mi s daty zatím nejde pracovat, budu na tom dělat. 
2. Pokud vyplním položku nezjištěno (19 resp. 25), jde většinou o neznámou příčinu 

smrti – R99 (vysoký stupeň rozkladu, kostrový nález). Další komentář netřeba. 
Pokud bude komentář vyžadován, pak je to nutné napsat do nadpisu položky 20 
resp. 26.  
Obdobně pokud nelze stanovit dobu smrti, těžko vyplním datum události, i když 
jde např. o sebevraždu oběšením. 

 
 

5. novinky na téma drogy v silničním provozu  
MUDr. Mravčík prezentoval data za rok 2011 o zemřelých účastnících dopravních 
nehod pitvaných na soudnělékařských pracovištích a také výkazy ŘSPD. Počet 
zemřelých účastníků dopravních nehod pod vlivem alkoholu je stále vyšší než počet 
zemřelých pod vlivem jiných drog.    
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Zadá-li PČR požadavek na vyšetření alkoholu či jiných OPL poskytovateli 
zdravotních služeb, proplácí dle stanoviska NS pouze vyšetření s negativním 
výsledkem. V opačném případě zdravotnické zařízení musí vymáhat úhradu přímo 
od testovaného. Byla vyslovena obava z možné materiální nezajištěnosti 
zdravotnických zařízení provádět tyto úkony. Toxikologické vyšetření by měl vždy 
hradit zadavatel.  
 

6. připomínky k hodnocení NAPDIS 2011-2012, návrhy aktivit na další 
období 

Je třeba naplnit znění zákona o Národním registru pitev a toxikologických vyšetření 
prováděných na oddělení soudního lékařství v zák. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách. Registr by měl být zprovozněn nejpozději do začátku r. 2014. 
Byl vznesen návrh na vyšetřování HIV a VH u případů drogových úmrtí. Nicméně 
podpora takového projektu by byla nejistá, i když jeho rozsah (vzhledem k počtu 
drogových úmrtí v ČR) by byl pravděpodobně velmi malý.  
 

7. různé 
Ing. Vaněrková rezignovala na členství v pracovní skupině. MUDr. Mravčík a další 
členové skupiny jí poděkovali za dlouholetou a příkladnou spolupráci a popřáli do 
budoucna vše dobré. 
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