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Struktura prezentace
VZ o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2007
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/...
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Primární drogová kriminalita v r. 2007
Drogy, resp. výsledky testů na drogy v českých věznicích
Zacházení s uživateli drog v českých věznicích v r. 2007
Připravovaný monitoring pro r. 2009

Primární drogová kriminalita v r. 2007
§§ 187, 187a, 188, 188a
Počet drogových trestných činů je v ČR v posledních letech relativně stabilní
Stíhané osoby za drogové trestné činy:
2 023 - 2 282, nejnižší počet za poslední 4 roky
% osob stíhaných za nedovolené přechovávání drog pro osobní potřebu (§ 187a
TZ) na počtu osob stíhaných za všechny DTČ se zvyšuje (12,4 %)
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Primární drogová kriminalita v r. 2007
Obžalovaní
2 042 osob, pokles o 12 % oproti r. 2006
Odsouzení
1 382 osob, tj. cca 2/3 počtu obžalovaných, stabilní počet
Podle typu drog:
Pervitin: 50–70 %
Konopné látky: 20–30 %
Kokain:  %, stále pod 3 %

Podle drogových §§:
§ 187 - 82 % (=)
§ 187a - 10 % 
§ 188 - 7 % 
§ 188a - 1 % ↓

Skladba trestů
Poslední 4 roky stabilní rozložení
1 149 nepodmíněných a podmíněných trestů odnětí svobody
(2/3 podmíněný trest a 1/3 nepodmíněný trest odnětí svobody)
OPP byly uloženy ve 107 případech.
966 přestupků za držení drog v malém množství (pro vlastní potřebu)

Drogy a české vězeňství v r. 2007

35 věznic
10 vazebních, 5 zároveň vazba a VTOS, 25 pro VTOS
Průměr vězněných osob (obviněných a odsouzených)
19 000
- nejvíce věková kategorie 30 – 40 let
V r. 2007 do VTOS nastoupilo z občanského života
(nikoliv z vazby) 9 468 osob (8 784 v r. 2006)

Drogy a české vězeňství v r. 2007
31. 12. 2007 bylo u osob ve vazbě nebo ve VTOS evidováno
1 628 trestných činů v souvislosti
s primární drogovou kriminalitou
Trestné činy podle §§ TZ
§ 187

Stav k 31. 12. 2007
1 314
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Celkem drogové trestné činy

1 628

Testování na drogy ve věznicích
Od r. 2005
 screeningové testy z moči - pozitivita → konfirmace
 BZD, P, THC, opiáty, buprenorfin
Kdy testování?
(1) při nástupu do výkonu vazby či VTOS - rozhodnutí ošetřujícího lékaře
(2) náhodné testování u 5 % obviněných - ve vazbě déle než 4 měsíce
(3) čtvrtletní průběžné náhodné testování 10 % odsouzených
(4) testování v rámci substituční léčby
(5) testování při podezření z užití drog - obvinění, odsouzení, zaměstnanci
35 věznic - 10 257 testů, z toho 2 191 (21,4 %) pozitivních
 pozitivní testy - nejvíce Praha-Pankrác (89,1 %)
 5 věznic - všechny provedené testy negativní
 drogy: pervitin 33,6 %
THC
27,7 %
BZD
23,9 %

Protidrogoví psi
16 věznic - střediska protidrogových psů + dalších 6 věznic
(konec r. 2007 - VS k dispozici celkem 75 psů)

2007 - 35 věznic - plánované i namátkové prohlídky
(ubytovací a společné prostory, pracoviště, kontrola korespondence, vč. balíků atd.)

107 ZÁCHYTŮ DROG VE 24 VĚZNICÍCH
nejvíce: Opava (13x), Rýnovice (12x), Ostrov (10x), Jiřice (10x)







23x marihuana
20x neznámá látka v injekční stříkačce
10x droga amfetaminového typu (vč extáze)
6x pervitin,
1x buprenorfin
47x „pozitivní značení bez nálezu“

Zacházení s uživateli drog ve věznicích
 Plán činnosti VS ČR v protidrogové politice na období 2007–2009
 7 základních oblastí:
(1) primární prevence,
(2) léčba a následná péče,
(3) snižování rizik,
(4) snižování nabídky a prosazování práva,
(5) informace–výzkum–hodnocení,
(6) koordinace a financování,
(7) mezinárodní spolupráce.
Například:
 další vzdělávání v oblasti drogových závislostí pro klíčové pracovníky VS
(odborné stáže, externí supervize)
 podpora BZ a vytvoření jednotného nástroje pro mapování užívání drog v nich
 zvýšení kapacity specializovaných odd. pro ochranné léčení i dobrovolnou léčbu
 rozšíření programů substituční léčby
 zlepšení spolupráce s NNO, např. v oblasti následné péče

Služby a oddělení pro uživatele drog ve vězení
 Poradny drogové prevence
 Detoxifikace
- stanoví lékař, případně interní oddělení vazební věznice Praha-Pankrác, nebo
psychiatrické oddělení vazební věznice Brno

 Bezdrogové zóny
 Specializovaná léčebná oddělení
1. Odd. pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou
užíváním psychotropních látek
- 6 věznic (Bělušice, Nové Sedlo, Ostrov, Plzeň, Příbram a Všehrdy)

2. Odd. pro výkon soudem nařízeného ochranného léčení v úst. formě
- 3 věznice (Opava, Rýnovice, Znojmo)

BZ a spec. odd. - trendy 2006/2007

Rok

Bezdrogové zóny

Oddělení 1

Počet
odd./
věznic

Počet
odd./
věznic

Kap.

Počet
osob

Kap.

Oddělení 2

Počet
osob

Počet
odd./
věznic

Kap.

Počet
osob

2006

31

1 665

3 201

6

286

625

3

105

162

2007

35

1 877

3 524

6

258

419

3

114

200

Substituční léčba
od 1. 5. 2006: vazební věznice Praha-Pankrác a věznice Příbram
od 2007: 3 vazební věznice (Praha-Ruzyně, Litoměřice, Brno)
5 věznic (Rýnovice, Ostrava, Opava, Kuřim, Břeclav)
- muži: 4 programy, ženy: 6 programů, obvinění i odsouzení
(dohled, dozor, ostraha)
2007: 12 osob (9 osob Praha-Pankrác, 3 osoby Příbram)
Ukazatel

Hodnota

Počet osob přijatých během r. 2007

9

– z toho muži

9

– z toho metadon jako vstupní substituční látka

7

– z toho Subutex® jako vstupní substituční látka

2

Průměrný věk přijatých (roky)
Počet osob, které ukončily během r. 2007

35
7

Služby poskytované uživatelům drog ve
věznicích nestátními organizacemi
V r. 2007 spolupracovalo s VS ČR 49 NNO
Drogová problematika: sekce DROGOVÉ SLUŽBY VE VĚZENÍ A.N.O.
6 PROJEKTŮ V 15 VĚZNICÍCH
(SANANIM, P. ruce Brno a Olomouc, Laxus HK, Semiramis Nymburk, CPPT Plzeň)
6 VAZEBNÍCH
(Brno, Hradec Králové, Plzeň-Bory, Praha-Ruzyně, Olomouc, Praha-Pankrác)
9 PRO VTOS
(HK-Pouchov, Břeclav, Jiřice, Kuřim, Mírov, Odolov, Pardubice, Světlá n/S, Valdice)
 Přímo ve věznicích: 14 pracovníků NNO
 Individuální a skupinové poradenství: 936 klientů (720 v r. 2006)
 Nejvíce klientů využilo programy realizované
SANANIM (334 klientů), Sdružení Podané ruce (223) a Laxus (165)

Míra užívání drog mezi vězni
Odhady a spekulace:
VS: 2003 – 2004
- cca 50 % vězňů má nějaký problém v souvislosti s drogami
NNO - odhad až 80%
Co nevíme a co potřebujeme zjistit?
 Míra užívání drog před nástupem do VTOS
(CŽP, PPR, PPM, CŽP I.V.)
 Míra užívání drog ve VTOS, vč. I.V. aplikace
 Míra dostupnosti drog ve vězení
 Prevalence HBV, HCV, HIV mezi vězni

2009
Průřezová studie pro r. 2009
- jednání s VS pro r. 2009

Zavádění a standardizace monitorování
zkušeností s drogami u osob, které
nastupují do VTOS
(součást přijímací procedury)
- pilotáž 2009, testování po celý rok

Děkuji za pozornost
www.drogy-info.cz
www.vlada.cz

