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1) Změny ve struktuře dat PMS 

• Změny v databázi klientů PMS podle návrhu NMS budou zapracovány – od 1. února 
2004. Všech 74 středisek  bude vyplňovat požadovaná data do nového typu Probačního 

rejstříku který bude doplněný mj. o údaje týkající se druhu drogy a spojitosti trestného 

činu s jejím užíváním. První zhodnocení změn bude provedeno koncem července 2004 – 

v současné době je ještě možné provést úpravy. Statistické výstupy budou k dispozici 

pololetně. Koncem února by měla být zpracovaná statistika za rok 2003. 

• V příštím roce proběhne rovněž výběrové řízení na velkou databázi PMS (Oracle) – další 

možné změny. 

• Zástupkyně PMS se pokusí o zpětnou analýzu databáze za 2003 (znak „závislost – 

trestná činnost byla spáchána ve spojitosti se závislostí“). 

 



 
 

2) Změny ve struktuře dat státních zastupitelství a soudů 

• Pro prosazení změny ve statistikách státních zastupitelství a soudů, která by umožnila 

rozlišit druh drog u drogových trestných činů, doporučil zástupce MS zaslat oficiální 

žádost ministru spravedlnosti, s podrobným zdůvodněním. Proces přijímání změny 

v těchto statistikách je poměrně náročný (projednání předsedy soudů, státními zástupci, 

přijetí nové interní instrukce). Změna by přicházela v úvahu s platností od 1. 1. 2005. 

 

3)  SRFP - aktuální vývoj, sběr dat v roce 2003 a jejich struktura 

4) Informace o činnosti Odboru bezpečnostní politiky MV  

5) Studie sekundární drogové kriminality 

• Body 3) až 5) neprojednány, vzhledem k nepřítomnosti zástupců NPC, GŘC a OBP MV. 

 

6) Vězeňství  

• Zástupce GŘVS nemá žádné informace o zahájení činnosti meziresortní pracovní 

skupiny „Vězeňství“. Pokud by skupina měla vzniknout, měla by se zaměřit na 

problematiku užívání drog ve věznicích komplexně (nejen např. na spolupráci s NNO či 

výkon ochranného léčení – viz závěry a doporučení skupiny „Vězeňství“ Phare TP). 

• V listopadu 2003 proběhla porada s ředitelkou GŘVS, kde Ing. Řeháček navrhl přijetí 
opatření nutných pro plnění úkolů z Phare TP v roce 2004 (např. zajištění substituční 

léčby). Závěry z této porady zatím nejsou známy. 

• V 1. čtvrtletí příštího roku by měl být k dispozici přehled o pachatelích drogových 

trestných činů (včetně odstavců, druhů a množství drog). 

• Letos byl proveden plošný screening na přítomnost drog v organismu, a to ve všech 

věznicích, dle náhodného výběru (10% vzorek vězeňské populace) – analýza výsledků 

bude zaslána NMS. V příštích letech bude probíhat rovněž cílený monitoring zaměřený 

na rizikovější cílovou skupinu – mj. na potenciální klienty substituční léčby. 

• Informace o zahájení provozu elektronické databáze – registru žadatelů o léčbu. 

Registrován bude každý zjištěný uživatel drog ve věznicích; podmínkou bude kontakt 

s poradnou protidrogové prevence.  Tento registr je přímo navázán na registr žadatelů o 

léčbu v gesci hygienické služby (metodika, definice žádostí o léčbu, statut 

oddělení/zařízení, které hlásí žádost o léčbu jsou řešeny v rámci PS „Žádosti o léčbu“). 

 

 



 
 

7) Výroční zpráva za r. 2003  

• Byly představeny zvláštní kapitoly, vybrané EMCDDA pro VZ za 2003, a předány 

guidelines. Členové skupiny budou při jejich zpracovávání požádáni o spolupráci. Jedná 

se o: 

1) Alternativní postih za drogové trestné činy – v tomto případě se jedná o alternativy, 

kdy je stanovena léčba namísto trestu – v ČR pouze ve formě podmíněného upuštění 

od potrestání s dohledem, kdy může být uložena podmínka podrobení se léčbě 

drogové závislosti. Některé informace o těchto případech poskytne PMS 

2) Drogy a veřejné „obtěžování“ („public nuisance“) – navrženo požádat obce o přehled 

vyhlášek zaměřených na tuto oblast; relevantní informace by bylo možné získat také 

v souvislosti s nařizováním ústavní výchovy. 

3) Buprenorphin – léčba, zneužívání, předepisování – informace od Policie ČR ohledně 

výskytu buprenorphinu na černém trhu 

• Předány standardní tabulky pro r. 2003  

 

8) Národní strategie na období 2005 - 2009 

• Úvodní informace, časový harmonogram 

• Únorové setkání této pracovní skupiny bude věnováno přípravě Národní strategie. Bude 

provedena SWOT analýza (silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti) v oblasti 

trestněprávní, která bude jedním z podkladů pro zpracování Strategie. Finální verze do 

připomínkového řízení by měla být hotova do konce dubna, v červenci 2004 by měl být 

hotový materiál předložen ke schválení vládě. Skupina bude rozšířena o 1 zástupce 

krajských protidrogových koordinátorů, případně o další navržené členy. 

• V lednu bude členům skupiny zaslána podrobnější informace k přípravě Strategie. 

 

Úkoly:  
NMS:   zaslání žádosti ministru spravedlnosti (změna statistik MS), 

 podrobnější informace k přípravě Národní strategie, 

PMS:  přehled případů „ve spojitosti s drogami“ – zpětně za 2003 (konec února), 

 informace o uložených léčbách jako podmínky při upuštění od potrestání, 

  

GŘVS: zaslání výsledků plošného průzkumu,  

 informace o úkolech uložených v souvislosti se závěry Phare TP,  



 
 

NPC:  informace o možnosti sledování sekundární drogové kriminality - měla proběhnout 

konzultace s místními policejními řediteli – o návrhu na zpětný odhad sekundární 

drogové kriminality za rok 2003 a realizaci pilotního projektu sledování této kriminality 

několika vybranými ředitelstvími v roce 2004. 

Všichni členové: podněty a možně zdroje dat pro zpracování speciálních kapitol VZ za r. 

2003 

 

Příští schůzka: Úterý, 10. 2. 2004, 9 – 16 hodin 

V úvodu schůzky bude krátká část věnována úkolům ze schůzky předešlé, zbývající část 

bude věnována přípravě NS 2005 – 2009. 


