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Obsah prezentaceObsah prezentace

Obecný Obecný úúvod do problematiky.vod do problematiky.

StruStruččný historický vývoj monitorovný historický vývoj monitorováánníí
drogovdrogovéé mortality v mortality v ČČR, vR, vččetnetněě nanařřizovizováánníí
pitev.pitev.

Status quo.Status quo.

VyhlVyhlášáška MZ ka MZ ČČSR SR čč. 19/1988 Sb., o . 19/1988 Sb., o 
postupu ppostupu přři i úúmrtmrtíí a poha pohřřebnictvebnictvíí..



Obsah prezentaceObsah prezentace

ZZáákon kon čč. 140/1961 Sb., trestn. 140/1961 Sb., trestníí zzáákona a  kona a  
čč. 141/1961 Sb., o trestn. 141/1961 Sb., o trestníím m řříízenzeníí soudnsoudníím m 
(trestn(trestníí řřáád).d).

NesprNespráávný postup navný postup nařřizovizováánníí pitev.pitev.

IdeIdeáálnlníí postup.postup.

MoMožžnosti zmnosti změěn do budoucna.n do budoucna.

Diskuse.Diskuse.

ZZáávvěěr.r.



CCííl prezentacel prezentace

NastNastíínit a vysvnit a vysvěětlit dtlit důůvody souvody souččasnasnéého ho 
nesprnespráávnvnéého postupu v naho postupu v nařřizovizováánníí pitev pitev 
osob, kterosob, kteréé zemzemřřely v dely v důůsledku usledku užžíívváánníí
drog. drog. 

Navrhnout formu ideNavrhnout formu ideáálnlníího postupu nejen ho postupu nejen 
za za úúččelem zachovelem zachováánníí zzáákonnosti, ale konnosti, ale 
zejmzejmééna s ohledem na celkovou na s ohledem na celkovou 
problematiku drogovproblematiku drogovéé mortality. mortality. 



Obecný Obecný úúvodvod

FatFatáálnlníí nnáásledky jsou nedsledky jsou nedíílnou soulnou souččááststíí
problematiky uproblematiky užžíívváánníí drog.drog.
Nelze je zcela eliminovat.Nelze je zcela eliminovat.
Lze vyuLze využžíít zt záákonných, sprkonných, spráávných vných 
taktických a technických a vtaktických a technických a věědeckých deckých 
postuppostupůů k jejich minimalizaci a osvk jejich minimalizaci a osvěěttěě jak jak 
odbornodbornéé, tak i laick, tak i laickéé veveřřejnosti.ejnosti.
OdbornOdbornáá spolespoleččnost z nost z ččáásti psti přřed ed 
problprobléémem mem „„zavzavíírráá ooččii““ a ignoruje jej. a ignoruje jej. 



Historie mortalityHistorie mortality

Rok 1998 Rok 1998 –– ÚÚřřad vyad vyššetetřřovováánníí hl. m. Prahyhl. m. Prahy

Rok 1998 Rok 1998 –– MPK vlMPK vláády dy ČČR (pracovnR (pracovníí
skupina pro urskupina pro urččovováánníí drogovdrogovéé mortality; mortality; 
NMS).NMS).

1999 1999 –– 2001 2001 –– nekompatibilita subjektnekompatibilita subjektůů ppřři i 
sbsběěru dat i jejich interpretaciru dat i jejich interpretaci



Historie mortalityHistorie mortality

Rok 2002 Rok 2002 –– problematika pproblematika přřechecháázzíí ze ze 
sprspráávy hl. m. Prahy Policie vy hl. m. Prahy Policie ČČR na NR na Náárodnrodníí
protidrogovou centrprotidrogovou centráálu:lu:

+ p+ půůsobnost na celsobnost na celéém m úúzemzemíí ČČR,R,

+ mo+ možžnost metodicknost metodickéého vedenho vedeníí krajských krajských 
řředitelstveditelstvíí policie,policie,

+ mo+ možžnost nost úúspspěěššnněějjšíšího ovlivnho ovlivněěnníí smsměěru ru 
ččinnosti v drogovinnosti v drogovéé mortalitmortalitěě u policie, etc.  u policie, etc.  



Historie mortalityHistorie mortality

Od roku 2001 Od roku 2001 –– 2005 ide2005 ideáálnlníí spoluprspoluprááce ce 
mezi: NMS mezi: NMS ↔↔ Policie Policie ČČR R ↔↔ soudnsoudníí
lléékakařřstvstvíí ↔↔ soudnsoudníí toxikologie toxikologie ↔↔
Ministerstvo zdravotnictvMinisterstvo zdravotnictvíí ČČR.R.

ByByťť nejsou vynejsou vyřřeeššeny veny vššechny nedostatky, echny nedostatky, 
ale hovoale hovořříí se o nich a pracovnse o nich a pracovníí skupiny skupiny 
vyvvyvííjjíí tlak na jejich tlak na jejich řřeeššeneníí (ka(kažždý oborovdý oborověě
u svých nadu svých nadřříízených orgzených orgáánnůů).).



Historie mortalityHistorie mortality

SvSvůůj kladný odraz mj kladný odraz máá i kauza i kauza „„StodoloviStodolovi““ ––
policie napolicie nařřizuje soudnizuje soudníí pitvy u vpitvy u vššech ech 
nnááhlých/nejasných phlých/nejasných přřííččin in úúmrtmrtíí, , ččíímmžž
zzáásadnsadníím zpm způůsobem eliminuje mosobem eliminuje možžnost nost 
neobjasnneobjasněěnníí ppřříípadnpadnéého trestnho trestnéého ho ččinu. inu. 



Status quoStatus quo

Rok 2006 Rok 2006 
–– policie se ppolicie se přřestestáávváá aktivnaktivněě úúččastnit astnit ččinnosti v innosti v 

pracovnpracovníí skupinskupiněě

–– s ohledem na finans ohledem na finanččnníí oblast, poblast, přřestestáávváá v v 
drogovdrogovéé mortalitmortalitěě nanařřizovat soudnizovat soudníí pitvypitvy



Vyhl. Vyhl. čč. 19/1988 Sb.. 19/1988 Sb.

Upravuje postup pUpravuje postup přři oznamovi oznamováánníí úúmrtmrtíí, , 
prohlprohlíídce a pitvdce a pitvěě mrtvmrtvéého (a jinho (a jinéé úúkony pkony přři i 
pitvpitváách), odnch), odníímmáánníí tktkáánníí a orga orgáánnůů z tz těěl l 
mrtvých a postup pmrtvých a postup přři pohi pohřřebnictvebnictvíí..

ZZáákladnkladníí rozdrozděělenleníí pitev a jejich taxativnpitev a jejich taxativníí
vymezenvymezeníí je uvedeno v je uvedeno v §§ 4 4 –– 7. 7. 



§§ 4 odst. 3 cit. vyhl4 odst. 3 cit. vyhlášáškyky

Ke zjiKe zjiššttěěnníí ppřřííččin in úúmrtmrtíí a objasna objasněěnníí ……
zzáávavažžných okolnostných okolnostíí a mechanismu a mechanismu úúmrtmrtíí
osob zemosob zemřřelých nelých nááhlým, neohlým, neoččekekáávaným vaným 
nebo nnebo náásilným silným úúmrtmrtíím vm vččetnetněě sebevrasebevražždy dy 
provprovááddíí pitvu lpitvu léékakařř odd. soudnodd. soudníího lho léékakařřstvstvíí
a to povinna to povinněě: : 



FatFatáálnlníí nnáásledky sledky –– I. I. 



§§ 4 odst. 3 cit. vyhl4 odst. 3 cit. vyhlášášky ky 

a)a) PPřři ni nááhlých hlých úúmrtmrtíích, jestlich, jestližže pe přři prohli prohlíídce dce 
mrtvmrtvéého nebylo moho nebylo možžnnéé zjistit pzjistit přřííččinu inu 
úúmrtmrtíí,,

b)b) u osob zemu osob zemřřelých nelých náásilným silným úúmrtmrtíím m 
vvččetnetněě sebevrasebevražždy,dy,

c)c) bylabyla--li pli přřííččinou inou úúmrtmrtíí prprůůmyslovmyslováá otrava otrava 
nebo nebo úúraz praz přři výkonu pri výkonu prááce anebo jece anebo je--li li 
zde podezzde podezřřeneníí na tyto pna tyto přřííččiny, iny, 



§§ 4 odst. 3 cit. vyhl4 odst. 3 cit. vyhlášáškyky

d)d) u osob, kteru osob, kteréé zemzemřřely ve vazbely ve vazběě nebo ve nebo ve 
výkonu trestu odnvýkonu trestu odněěttíí svobody,svobody,

e)e) jeje--li podezli podezřřeneníí, , žže e úúmrtmrtíí mmůžůže být v e být v 
ppřřííččinninnéé souvislosti s nesprsouvislosti s nespráávným vným 
postupem ppostupem přři výkonu zdravotnických i výkonu zdravotnických 
sluslužžeb.eb.



§§ 4 odst. 6 cit. vyhl4 odst. 6 cit. vyhlášáškyky

§§ 4 odst. 6 cit. vyhl4 odst. 6 cit. vyhlášášky: pky: přři podezi podezřřeneníí, , žže e 
úúmrtmrtíí bylo zpbylo způůsobeno trestným sobeno trestným ččinem, inem, 
nanařřizuje pitvu a hradizuje pitvu a hradíí nnááklady takovklady takovéé pitvy pitvy 
orgorgáány ny ččinninnéé v trestnv trestníím m řříízenzeníí..

Na toto ustanovenNa toto ustanoveníí plynule navazuje plynule navazuje 
povinnost ppovinnost přřerueruššit pitvu pit pitvu přři podezi podezřřeneníí ze ze 
spspááchcháánníí trestntrestnéého ho ččinu a vyrozuminu a vyrozuměět t 
Policii Policii ČČR (R (§§ 6 odst. 4 cit. vyhl6 odst. 4 cit. vyhlášášky). ky). 



§§ 6 odst. 4 cit. vyhl6 odst. 4 cit. vyhlášáškyky

JestliJestližže pe přři provi prováádděěnníí pitvy vznikne pitvy vznikne 
podezpodezřřeneníí, , žže e úúmrtmrtíí bylo zpbylo způůsobeno sobeno 
trestným trestným ččinem, pitva se pinem, pitva se přřeruerušíší. Tuto . Tuto 
skuteskuteččnost lnost léékakařř neprodlenneprodleněě oznoznáámmíí
ppřřííslusluššnnéému orgmu orgáánu policie s nnu policie s náávrhem na vrhem na 
nanařříízenzeníí pitvy.pitvy.



§§ 187 odst. 1, 4 tr. z187 odst. 1, 4 tr. záákonakona

(1) Kdo neopr(1) Kdo neopráávnvněěnněě vyrobvyrobíí, doveze, vyveze, proveze, , doveze, vyveze, proveze, 
nabnabíízzíí, zprost, zprostřředkuje, prodedkuje, prodáá nebo jinak jinnebo jinak jinéému opatmu opatřříí
nebo pro jinnebo pro jinéého pho přřechovechováávváá omamnou nebo omamnou nebo 
psychotropnpsychotropníí lláátku, ptku, přříípravek obsahujpravek obsahujííccíí omamnou nebo omamnou nebo 
psychotropnpsychotropníí lláátku, prekursor nebo jed, bude potresttku, prekursor nebo jed, bude potrestáán n 
odnodněěttíím svobody na jeden rok am svobody na jeden rok ažž ppěět let.t let.

(4) Odn(4) Odněěttíím svobody na deset am svobody na deset ažž patnpatnááct let bude ct let bude 
pachatel potrestpachatel potrestáán,n,
a) zpa) způůsobsobíí--li li ččinem uvedeným v odstavci 1 tinem uvedeným v odstavci 1 těžěžkou kou úújmu jmu 
na zdravna zdravíí vvííce osob nebo smrt,ce osob nebo smrt,



§§ 115 odst. 1 tr. 115 odst. 1 tr. řřáádudu

VznikneVznikne--li podezli podezřřeneníí, , žže smrt e smrt ččlovlověěka byla ka byla 
zpzpůůsobena trestným sobena trestným ččinem, musinem, musíí být být 
mrtvola prohlmrtvola prohléédnuta a pitvdnuta a pitváána. Pohna. Pohřřbbíít t 
mrtvolu lze v takových pmrtvolu lze v takových přříípadech jen se padech jen se 
souhlasem stsouhlasem stáátntníího zho záástupce. O tom stupce. O tom 
rozhodne strozhodne stáátntníí zzáástupce s nejvstupce s nejvěěttšíším m 
urychlenurychleníím. m. 



SouSouččasnasnáá praxepraxe

NNáález mrtvoly, u kterlez mrtvoly, u kteréé je pje přředpoklad, edpoklad, žže e 
zemzemřřela v pela v přřííččinninnéé souvislosti s usouvislosti s užžíívváánníím m 
drog.drog.

ZdravotnZdravotníí pitva bez ppitva bez přříítomnosti policie se tomnosti policie se 
zzáávvěěrem, rem, žže se nejedne se nejednáá o trestný o trestný ččin in 
anebo pitva naanebo pitva nařříízena (nikoli vzena (nikoli vššak na ak na 
pracovipracoviššti soudnti soudníího lho léékakařřstvstvíí). S toto). S totožžným ným 
zzáávvěěrem. rem. 



SprSpráávný postupvný postup

DDůůkladnkladnéé ohledohledáánníí mmíísta nsta náálezu mrtvoly, k lezu mrtvoly, k 
ohledohledáánníí ppřřizvat lizvat léékakařře z odd. soudne z odd. soudníího ho 
lléékakařřstvstvíí ((chemchem. a bio. na . a bio. na ÚÚSL SL –– toxitoxi).).

NaNařříízenzeníí pitvy podle pitvy podle §§ 115 odst. 1 tr. 115 odst. 1 tr. řřáádu du 
a jeja jejíí provedenprovedeníí na pracovina pracoviššti soudnti soudníího ho 
lléékakařřstvstvíí za pza přříítomnosti policie.tomnosti policie.

Na zNa záákladkladěě výsledku pitvy rozhodnout, zda výsledku pitvy rozhodnout, zda 
se stal trestný se stal trestný ččin in čči nikoli. i nikoli. 



FatFatáálnlníí nnáásledky sledky –– II.II.



SbSběěr datr dat

Rok 2004: Rok 2004: ččtvrtým rokem fungovtvrtým rokem fungováánníí
automatizovanautomatizovanéého systho systéému o sbmu o sběěru dat.ru dat.

Rok 2005: tRok 2005: třřetetíím rokem jsou k dispozici m rokem jsou k dispozici 
úúdaje v databdaje v databáázovzovéé formforměě ze vze vššech 13 ech 13 
pracovipracoviššťť soudnsoudníího lho léékakařřstvstvíí a soudna soudníí
toxikologie. toxikologie. 



PoPoččty ty úúmrtmrtíí
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PoPoččty ty úúmrtmrtíí
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MoMožžnost zmnost změěn do budoucnan do budoucna

+ byl p+ byl přřizvizváán zn záástupce stupce řředitele editele ÚÚSKPV na SKPV na 
jednjednáánníí skupiny mortality na NMS a byl s skupiny mortality na NMS a byl s 
nníím nesprm nespráávný postup konzultovvný postup konzultováán.n.

+ dopis + dopis ČČLS J. E. LS J. E. PurkynPurkyněě SpoleSpoleččnosti nosti 
soudnsoudníího lho léékakařřstvstvíí a soudna soudníí toxikologie k toxikologie k 
rukrukáám policejnm policejníího prezidenta.ho prezidenta.

-- opakovopakováánníí obdobnobdobnéé kauzy jako v pkauzy jako v přříípadpaděě
manmanžželelůů Stodolových.Stodolových.



Odkazy Odkazy 
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