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přistoupení k úmluvě o
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Návrh na Evropský
policejní úřad (dále
„Europol“) byl schválen Radou Evropské Unie dne
26.7.1995. Současně byla navržena Úmluva o
zřízení Evropského policejního úřadu, která byla
schválena a vyšla ve sbírce rozhodnutí Rady číslo
JO C 316 dne 27.11.1995. Do dnešního dne byla
Úmluva doplněna cca 35 dodatkovými protokoly a
rozhodnutími, která vymezují okruh působnosti
Europolu a jeho funkce a postupy ve všech
oblastech jeho činnosti.
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tendencí v oblasti výroby drog, používání peněz
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místními konflikty, jakož i boje s překupnickými
organizacemi a zeměmi, které drogy produkují.
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zlomocný. Rostliny byly a
jsou pro člověka zdrojem
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……….
Když dáme
tyto slovy
dohromady
vybaví se
nám spíše
spojení
nočních
klubů a
drogové kriminality. Všechno je však jinak…..
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Europol aktuálně o drogách.
Nejzávažnější případy
nelegální manipulace
s omamnými a
psychotropními látkami jsou
typickou formou organizované trestné činnosti
překračující hranice států. Znamená to, že vedle
úkolů, které policejní orgány ČR v rámci svých
kompetencí podle zákona o Policii ČR a jako
orgány činné v trestním řízení mají a které plní na
území našeho státu, musí sledovat mezinárodní
vývojové trendy a využívat všech možností
policejní a justiční spolupráce.
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33. Diskuzní fórum – Vdechování výparů z lepidel
– může mi opravdu ublížit?

Odznaky neuniformované policie 1939 – 1945.
Snad jen pro upřesnění je vhodné uvést, že až do 1.
7. 1942 byla kriminální služba na území
protektorátu zajišťována prakticky dvěma složkami
– policií a četnictvem. Každá z těchto složek měla
svoji vlastní
ústřednu. četnictvo
mělo svoje Ústřední
četnické pátrací
oddělení a policie
Všeobecnou
kriminální ústřednu.
Postupem doby však
došlo k včlenění Ústředního četnického pátracího
oddělení do Všeobecné kriminální ústředny a tím
pádem ke sjednocení databází, které do té doby
fungovaly odděleně.

Lehké obrněné
kolové vozidlo OKV
Na nepříznivou
bezpečnostní situaci
ve světě reagovala i
policie České
republiky tím, že do
výzbroje zařadila
obrněná vozidla. Jedná se o lehké obrněné kolové
vozidlo OKV vyrobené ve VOP-026 s.p. ve
Štenberku. Je to dvounápravový transportér, jehož
posádku tvoří 6 osob, velitel, řidič a čtyři policisté. .
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Zpráva UN-Habitatu
Zpráva UN-Habitatu shledává, že
zločinci ve městech začínají svou
kariéru mladí.Chudé děti se
stávají zločinci již ve věku 10 let.
Tito mladí lidé jsou také statisticky nejrizikovější
v tom směru, že se stanou oběťmi trestné činnosti,
podle nové zprávy UN-Habitat : Stav světových
velkých měst – 2004 .

Rostlinné drogy
Peyotl,
muchomůrka
červená, psylocibinové
houby. Rostliny byly a
jsou
pro
člověka
zdrojem živin, surovin
ale i léčivých látek.

Užití vycvičeného psa
ve službě bezpečnostní
s hlediska našeho
zákonodárství ve
srovnání se
zákonodárstvím sátů
sousedních. (1936)
Používání vycvičeného
psa ve službě
bezpečnostní, k níž patří
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z potřeb kriminalistiky.
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Specielní policejní zásahové vozidlo PCA-6OS
Mercedes Benz ATEGO 1823 AK4X4.
Speciální policejní zásahové vozidlo PCA-06.OS je
účinný a bezpečný mobilní prostředek splňující
všechny podmínky zákona č. 56/2001 Sb., normy
ČSN EN 294, vyhlášek č. 301 a č. 302/2001 Sb.
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