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Zápis ze 
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Přítomni: 
doc. Ing. Marie Balíková, CSc. (I. LF UK) 
MUDr. Viktor Mravčík. Ph.D. (NMS) 
Ing. Blanka Nechanská (ÚZIS) 
doc. MUDr. František Vorel, CSc. (SSLST ČLS JEP) 
Ing. Jaroslav Zikmund (FN Bulovka) 
Mgr. Magdaléna Poppová (ČSÚ Praha) 
plk. Ing. Tomáš Lerch (ŘSDP Policie ČR) 
Mgr. Kateřina Grohmannová, koordinátorka PS pro EWS v ČR 
 
Omluveni:  
Kpt. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. (NPC PČR) 
Mgr. Jarmila Vedralová (MZ ČR) 
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (předseda SSLST ČLS JEP) 
RNDr. Marie Staňková (ÚSL FN Ostrava) 
doc. MUDr. Alexander Pilín, CSc. (ÚSLTOX VFN a 1. LFUK) 
 
 
 
 
Program:  
1. situace ve výskytu DRDs v r. 2012 (prezentace analýzy dat za r. 2012) 
2. aktuální situace ve výskytu a sledování DRDs v r. 2013/2014  
3. stav nového národního registru pitev provedených na soudnělékařských 
odděleních  
4. obecný registr mortality - ČSÚ, ÚZIS (novinky v hlášení, kódování)  
5. aktuální situace v oblasti výskytu nových syntetických drog 
6. novinky na téma drogy v silničním provozu  
7. různé 
 
Přivítání Dr. Mravčíkem. 



Úvodní informace ke složení pracovní skupiny: Ing. Vaněrková a doc. Klír ukončili 
své členství a činnost v pracovní skupině. Pracovní skupina vyjadřuje poděkování za 
jejich dlouholetou činnost a přínos k rozvoji monitorování problematiky úmrtí 
spojených s užíváním drog.  
Je na zvážení, zda skupina nemá kooptovat nové členy. Vzhledem k  přizvání do 
skupiny několika nových členů v několika posledních letech (Dr. Staňková, prof. Hirt, 
doc. Pilín) snad není potřeba dalších členů akutní. 
 
 
1. situace ve výskytu DRDs v r. 2012 (prezentace analýzy dat za r. 2012) 
Dr. Mravčík prezentoval data za rok 2012 ze Speciálního registru soudnělékařských 
pracovišť a z informačního registru Zemřelí. Oproti předchozímu roku byl 
zaznamenán mírný nárůst počtu úmrtí spojených s drogami (celkem 38 případů 
přímých drogových úmrtí po opravě těkavých látek a nezapočítání otravy glykoly). Viz 
přiložená prezentace. 
 
Poprvé v historii tedy v r. 2012 počet předávkování neleg. drogami a těkavými 
látkami z IS Zemřelí (obecného registru mortality) překročil počet úmrtí ve stejné 
kategorii z databáze „Soudní“.  
 
2. aktuální situace ve výskytu a sledování DRDs v r. 2013/2014  
Relativní počet úmrtí spojených s těkavými látkami je v ČR vyšší v porovnání 
s ostatními zeměmi. Podle metodiky EMCDDA data zahrnují také náhodné a 
úmyslné otravy. Srovnání zemí je celkově poměrně obtížné z důvodu rozdílných 
pravidel pro provádění pitev a také z toho důvodu, že část zemí má speciální registry, 
část zemí provádí extrakci z obecných registrů za existence národních nuancí v 
selekčních kritériích i při používání standardu EMCDDA.  
 
Pokud jde o úmrtí spojená s alkoholem, bylo by zajímavé vybrat z databáze 
Speciálního registru soudnělékařských pracovišť i případy nepřímých úmrtí a 
analyzovat je.  
 
Vzhledem k aktuálnímu stavu nového národního registru pitev provedených na 
soudnělékařských odděleních bude sběr dat za rok 2013 a 2014 probíhat stejně jako 
v předchozích obdobích. Národní registr by měl začít fungovat od r. 2015.  
 
Výkaz o činnosti soudnělékařských pracovišť se po spuštění připravovaného 
Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení 
soudního lékařství zruší. Všechny sledované položky bude obsahovat výše 
zmíněných registr. 
 
 
3. stav nového národního registru pitev provedených na soudnělékařských 
odděleních 
 
Aktuálně jsou vypsané mini tendry na zajištění všech přibližně 10 registrů 
spravovaných ÚZIS a  registrů hygienické služby. Do léta budou připraveny 
prováděcí projekty, do konce roku by pak měla fungovat základní verze. Přibližně 
v druhé polovině roku bude také probíhat migrace dat. Ing Nechanská bude před 
přípravou prováděcího projektu kontaktovat členy expertní  skupiny s žádostí o 



připomínky a doplnění prováděcího projektu. Vedle konzultace prostřednictvím e-
mailu navrhuje MUDr. Mravčík také svolat Radu registru.    
 
4. obecný registr mortality - ČSÚ, ÚZIS (novinky v hlášení, kódování) 
ČSU bude v následujícím týdnu uzavírat sběr dat. ČSÚ úzce spolupracuje s ÚZIS při 
korekci chybných diagnóz v hlášení. Systém je nastavený tak, že ÚZIS údaje ze 
zdravotní části LPM ověřuje přímo u prohlížejícího a pitvajícího lékaře. Podle ÚZIS 
pouze přibližně 10 % lékařů využívá k hlášení webové rozhraní. Podle informací 
z nemocnic, dochází v současné době k zabudovávání LPZ do NIS (Nemocniční 
Informační Systém), což by mělo situaci v hlášení případů úmrtí z nemocnic zlepšit.  
 
5. aktuální situace v oblasti výskytu nových syntetických drog 
Mgr. Grohmannová prezentovala aktuální data v oblasti výskytu nových syntetických 
drog (podrobně viz prezentace). Výsledky celopopulačních studií ukazují velmi nízký 
výskyt užívání těchto látek v obecné populaci, nicméně studie zacílené na specifické 
skupiny svědčí o užívání těchto látek v populaci problémových uživatelů a 
experimentátorů. Pro posuzování rizik spojených s užíváním nových drog chybí data 
o fatálních a nefatálních intoxikacích. Podle doc. Balíkové spočívá problém v tom, že 
v biologických vzorcích jsou pouze stopové koncentrace a látky lze velmi obtížně 
identifikovat. Doc. Vorel se obrátí na členy SSLST s informací o postupu při zjištění 
přítomnosti nějaké nové psychoaktivní látky nebo podezření na ni ve spolupráci 
s NRL pro forenzní toxikologii při VFN a 1. LF UK v Praze. 
  
6. novinky na téma drogy v silničním provozu 
Členové pracovní skupiny diskutovali způsob prokazování ovlivnění řidičů 
návykovými látkami. Pozitivní výsledek orientačního imunochemického testu 
návykových látek ve slinách znamená podezření na řízení pod vlivem návykových 
látek. V tomto případě je řidič předveden k základnímu lékařskému vyšetření, které je 
spojeno s odběrem vzorku krve pro toxikologickou laboratoř. V odebraném krevním 
vzorku má být provedena konfirmace orientačního policejního nálezu pomocí 
průkazných specifických toxikologických metod na bázi GC-MS nebo LC-MS. Cílem 
konfirmace je vyloučit možnou falešnou pozitivitu a stanovit krevní koncentrace 
jednotlivých návykových látek specifickou metodou, nikoliv detekovat imunochemicky 
opět celé skupiny příbuzných látek. Výsledek skupinového imunochemického testu, 
byť v krvi, není forenzně dostatečný a není kvantitou specifikované látky dle Nařízení 
vlády 41/2014 Sb. Podle zástupce ŘSDP Policie ČR problém spočívá v nejednotnosti 
postupů správních orgánů. Viz také stanovisko doc. Balíkové v příloze. 
 
Policie věnuje více pozornosti případům řízení pod vlivem návykové látky, což se 
odráží v datech. Pokud jde o prokazování ovlivnění řidičů do budoucna, policie vnímá 
jako problém léčebné konopí a další léky. Jako žádoucí v tomto směru vidí 
preventivní opatření jako např. větší důraz ze strany lékařů, znovuzavedení 
piktogramů na obaly léků apod. Doc Vorel však tato opatření nevidí jako reálně 
proveditelná, navíc negativní vliv léků na počet úmrtí následkem dopravních nehod je 
poměrně malý. 
 
7. různé 
ČSÚ sleduje od roku 2011 i statistiku zemřelých nerezidentů. Údaje se posílají do 
Eurostatu. Pokud by mělo NMS zájem, je možné extrahovat případy úmrtí spojených 
s drogami.  



 
V říjnu 2014 budou pracovní dny SSLST na Ostravici, Dr. Mravčík a doc. Vorel 
připraví souhrn o aktuální situaci. 
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