I.
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála (dále jen NPDC) vznikla jako nástupnický útvar PDB, později
odboru drog ÚKP, při reorganizaci ÚKP jako jeden z výkonných odborů útvaru pro odhalování
organizovaného zločinu Služby kriminální policie Policie České republiky ke dni 1.1.1995.
Kromě náplně činnosti bývalého Odboru drog ústředny kriminální policie přebrala NPDC částečně
i náplň činnosti Národní drogové informační služby (NDIS), která byla k 31.12.1994 zrušena.
NPDC ÚOOZ vznikla jako výkonné pracoviště služby kriminální policie s působností na celém
území České republiky a ve vymezeném rozsahu je i metodickým pracovištěm. Kromě represivní
činnosti, tedy vyhledávání, odhalování, dokumentování a objasňování trestní činnosti na úseku
nedovolené výroby, dovozu, vývozu, převozu, šíření a obchodování s omamnými a psychotropními
látkami (dále jen OPL) provádí dále :
 systematický sběr a zpracování informací, jejich operativní analýzu, třídění a strategické výstupy,
poskytuje podklady pro kompetentní orgány, pro statistické účely, prevenci, oblast státní správy a
legislativy, zabezpečuje nepřetržití informační servis pro potřeby dalších složek Policie ČR
 provádí koordinaci činnosti subjektů zúčastněných na boji proti trestné činnosti na úseku OPL a
sjednocuje jejich postup
 vytváří podmínky a předkládá podklady pro výměnu informací ve spolupráci s odborem
strategické analýzy (dále jen OSA) ÚOOZ a obdobnými zahraničními útvary
 spolupodílí se na vytváření účinných postupů a strategií pro boj s trestnou činností na úseku OPL.
Z uvedeného je zřejmé, že příslušníci NPDC vykrývají velice široké spektrum činností, jejich
práce se neomezuje striktně na operativní práci. Pravdou však je, že operativní práce, zejména její
nejhmatatelnější výsledky, tedy realizace konkrétních případů, počet osob předaných k trestnímu
stíhání a množství zadržených OPL je a zůstane i nadále primární složkou náplní činnosti i měřítkem
úspěšnosti.
Na tomto úseku činnosti bylo dosaženo několik významných úspěchů vysoce hodnocených i v
celoevropském měřítku. Odhalení ilegální továrny na výrobu MDMA a zajištění provozovatelů této
továrny, zmaření dodání dvou zásilek kokainu v celkovém množství cca 700 kg, odhalení a
zadokumentování jedné skupiny obchodníků bílým heroinem organizovaným státními příslušníky
Nigerie operujícími na území celé Evropy, v USA a Thajsku jsou nejzávažnější případy mezinárodní
spolupráce policejních složek řízených příslušníky NPDC. I díky těmto úspěšným akcím nadále stoupá
dobré jméno Policie ČR v zahraničí a NPDC je považována za rovnocenného partnera takových
protidrogových složek policejních sborů jako je americká DEA, britská NCIS, francouzská OCRTIS
a další.
Tohoto úspěchu bylo dosaženo za historicky velice krátkou dobu působení speciální složky policie
působící na úseku boje proti trestné činnosti související s OPL díky :
 vysokému pracovnímu nasazení všech příslušníků NPDC

 kvalitní organizaci práce vedoucí k přizpůsobování vnitřní struktury NPDC operativnímu stavu
drogové scény
 operativní součinnosti v podstatě se všemi složkami Policie ČR
 přímé spolupráci se zahraničními partnery po odstranění neproduktivního mezičlánku v podobě
NDIS
 neformální spolupráci s ostatními represivními složkami státní správy
 vytvoření společné pracovní skupiny MV a MF (NPDC ÚOOZ a protidrogové oddělení odboru
boje proti podloudnictví GŘC)
 přímému zastoupení vedoucím NPDC ÚOOZ v Meziresortní protidrogové komisi.

Vnitřní struktura NPDC byla oproti roku 1994 pozměněna, ze čtyř základních pracovních bází
působících v roce 1994 bylo vytvořeno 5 výkonných oddělení a 2 servisní skupiny. Tato organizace
byla zvolena na základě analýzy činnosti OD ÚKP za rok 1994, na základě průzkumů incidence a
prevalence hygienickou službou. Došlo k vyšší specializaci jednotlivých pracovních skupin podle
převládajícího druhu OPL a podle původu osob zapojených do činnosti zločineckých seskupení.
1. oddělení - heroin, osoby z bývalé Jugoslávie
2. oddělení - kokain, osoby z latinské Ameriky a reemigranti
3. oddělení - cannabisové produkty, osoby arabského původu, severní a západní Afrika, bývalý SSSR
(ruskojazyčná zločinecká seskupení)
4. oddělení - syntetické drogy, domácí drogová scéna,
5. oddělení - 1. skupina - mezinárodní, osoby z Balkánu, daleký východ
2. skupina - prekurzory
samostatná skupina koordinace a metodiky
samostatná skupina analytiky a informací

Náplň činnosti jednotlivých oddělení a skupin
1. až 4. oddělení
Plní úkoly v oblasti aktivního operativního rozpracování zločineckých skupin působících a přímo
ovlivňujících nelegální drogovou scénu na území České republiky z hlediska výroby, vývozu,
dovozu a organizované distribuce omamných a psychotropních látek na domácím trhu. Jejich
působnost je rozdělena podle charakteru výroby OPL na přírodní a syntetické, podle druhů OPL a
podle původu osob páchajících tuto trestnou činnost.

5. oddělení
Je rozděleno na dvě operativní skupiny.

1. skupina plní úkoly v oblasti operativního rozpracování zločineckých skupin a to zejména
z hlediska jejich trestné činnosti v oblasti převozu omamných a psychotropních látek přes území
České republiky. Odpovídá za úzkou koordinaci a součinnost se zahraničními speciálními
protidrogovými centrálami, zabezpečuje mezinárodní spolupráci, zpracovává dožádání
zahraničních policejních centrál l.
2. skupina plní úkoly v oblasti aktivního operativního rozpracování samostatných pachatelů a
zločineckých skupin působících na úseku prekurzorů.

Skupina koordinace a metodiky
Plní úkoly na úseku koordinace činnosti jednotlivých oddělení NPDC ve vztahu k jednotlivým
expoziturám ÚOOZ, ostatním službám Policie ČR a mimoresortním subjektům, podílejícím se na
řešení drogové problematiky.
Při realizaci konkrétních případů poskytuje pomoc a zajišťuje provedení speciálních úkonů nebo
služeb pro potřeby jednotlivých oddělení NPDC a podle potřeby i pro expozitury ÚOOZ. Odpovídá
za styk s orgány státní správy, dalšími organizacemi a institucemi, zabezpečuje výměnu zkušeností se
zahraničními partnery a provádí publikační činnost, tedy plní i úkoly zaniklé Národní drogové
informační služby.
Výhledově bude provádět metodickou činnost ve vztahu k expoziturám ÚOOZ a k útvarům
kriminální služby zabývajícím se drogovou problematikou na úrovni krajů a okresů.
Skupina analytiky a informací

Plní úkoly v oblasti analýzy rozpracovaných akcí, věcí ukládaných a ukončených a v oblasti
vytváření nezbytných informačních toků jak uvnitř,tak i vně útvaru. Dále provádí ukládání a
vyhodnocování všech informací, poznatků a případů do databáze NPDC. Obhospodařuje blokační
systém, zajišťuje vnitřní a vnější informační servis, provoz počítačové sítě, vede archiv, provádí
lustrace pro Interpol a ostatní součásti Policie ČR a lustrace v podnikovém rejstříku podle potřeb
jednotlivých oddělení. Současně působí jako hlavní garant součinnosti s Odborem strategické analýzy
ÚOOZ.
Dalším rokem činnosti útvaru specializovaného na boj s trestnou činností na úseku OPL se
jednoznačně pozitivně potvrdilo rozhodnutí centralizovat boj proti organizované drogové kriminalitě
do jednoho silného výkonného centra, nepodléhajícího jakýmkoliv místním vlivům, které je schopno
garantovat policejní výkon v této oblasti a to i na poli mezinárodním, s odstraněním rizika
roztříštěnosti, nekoordinovanosti a nebezpečí úniku informací.
Za zásadní problém v činnosti Policie ČR v boji proti trestné činnosti na úseku OPL je nutné
považovat neexistenci systemizovaných míst specialistů v této oblasti na úrovni okresů a bývalých
krajů. Sílami a prostředky NPDC, vytvořené k postihování zejména organizované trestné činnosti v
celostátním i mezinárodním měřítku nelze dostatečně účinně bojovat proti rozvinuté síti dealerů a
pouliční distribuci OPL.

II.
Další instituce zapojené do boje proti drogám

1. Krajské expozitury ÚOOZ v jednotlivých krajích ČR.
Krajské expozitury ÚOZZ v jednotlivých krajích ČR plnily na regionální úrovni obdobné úkoly
jako NPDC ÚOOZ. Reorganizace ÚKP a zrušení NDIS nepřinesly v činnosti prvních oddělení
expozitur žádné zásadní změny.
Nepodařilo se prosadit opětovné vytvoření toxi na krajské a okresní úrovni, které měly kromě
trestné činnosti páchané na mládeži a mládeží rozpracovávat i problematiku drogové kriminality
nemající charakter organizovaných zločineckých skupin působících na úseku výroby, opatřování a
přechovávání OPL.
2. Kriminalistický ústav ÚKP.
Oddělení chemie slouží jako servisní laboratoř pro analýzu záchytů drog a spolupracuje s Forensní
toxikologickou laboratoří lékařské fakulty při analýze drogo v tělních tekutinách. Zároveň zpracovává
a posuzuje nové výroby a postupy ilegálních výrobců drog, vypracovává nové postupy analýz
omamných a psychotropních látek, plní expertizní činnost pro všechny složky zapojení do boje proti
drogám.

III.
Česká republika = středoevropský mezičlánek na mezinárodních tranzitních trasách

Postavení České republiky na Evropské, částečně i světové drogové scéně lze jednoznačně odvodit
z následujících fakt. :
1. geografické postavení ČR
Česká republika díky svému postavení v centru Evropy je obecně tranzitní pro většinu mezinárodní
automobilní dopravy ze zemí bývalého Sovětského svazu, Balkánu a bývalé Jugoslávie do zemí
Evropského společenství. Neustále roste mezinárodní význam pražského letiště Ruzyně. Česká
republika je využívána i pro tranzit lodních zásilek vykládaných v polských přístavech pro
středoevropské země.
V posledních letech několikanásobně vzrostl počet osob a vozidel odbavovaných na hraničních
přechodech, tím se relativně snižuje pravděpodobnost náhodného záchytu zásilky OPL.

2. prohlubující se tržní hospodářství

Neustálý nárůst mezinárodního obchodu při nedostatečném technickém vybavení celních referátů
a hrozící časové tísni při odbavování na hraničních přechodech vede k relativnímu snížení
pravděpodobnosti náhodného záchytu zásilky OPL.
Nárůstem subjektů zapojených do zahraničního obchodu klesá možnost důsledné kontroly
přepravovaného zboží, zásilky ze zahraničí se stávají pravidelnými a proto méně nápadnými.
Otevření se světu přináší řádový nárůst letecké přepravy zásilek a tím klesá pravděpodobnost
náhodného záchytu na letišti.
Na druhou stranu hrozící bankrot soukromých podnikatelů je dostatečně silným impulsem pro snahu
zajistit si zdroj pro krytí dluhů ze zisku, byť i jednorázového, z nelegálního obchodu OPL.
3. nedostatky v legislativních opatřeních upravujících pohyb financí
Česká republika se stává velice lukrativní pro "propírání" peněz z organizovaného zločinu obecně,
tedy i peněz z nelegálního obchodu OPL. V tomto směru byla legislativní opatření omezující tuto
možnost přijata až v poslední době.
4. přizpůsobování legislativy ČR upravující pohyb, pobyt a obchodní aktivity cizích státních
příslušníků členským státům Evropského společenství
Usnadňuje se tak možnost legálního pobytu cizích státních příslušníků na území ČR, vzrůstajícím
počtem legálně se zdržujících cizinců se vytváří možnost pro usnadnění pobytu nelegálně
přistěhovalých osob. Zjednodušuje se možnost vytváření fungujících, ale i fiktivních zahraničních
firem, sloužících ke krytí jiné než povolené případně i protizákonné činnosti. Tento bod úzce souvisí
se všemi předchozími body.
5. existence značného počtu bývalých emigrantů
Řada osob z této báze má vybudovaný značný rozsah styků v zahraničí, v mnoha případech již
mají zkušenosti s nelegálním obchodem OPL v zahraničí a mají i dostatečnou stykovou bázi v ČR.
6. vzrůstající životní úroveň v ČR
Vzrůstající životní úroveň má za následek nárůst kupní síly a tím i nárůst podílu občanů
disponujících dostatečnými finančními prostředky pro experimentování s drogami, případně pro
přechod od aplikace levnějších druhů OPL (marihuana, LSD) k dražším (Extáze, kokain).
Česká republika z těchto hledisek nadále zůstává převážně tranzitní zemí OPL pro většinu
zločineckých seskupení působících na mezinárodní úrovni.
Nejznámější z praktikovaných tranzitních tras zůstává v ČR severní větev Balkánské cesty protínající
teritorium České republiky. Tato větev vede přes Řecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Českou
republiku a její existence představuje pro inkriminované země vysoký stupeň akutního nebezpečí
exploze drogové problematiky vzhledem k faktu, že žádná ze zemí sloužících původně pouze k
tranzitu drogy nezůstala ušetřena nárůstu distribuce a užívání drog a tím spojeného zvýšení souběžné
násilné, majetkové i hospodářské trestné činnosti.
Z hlavních směrů pašování drog po tzv. Balkánské cestě se České republiky týkají tyto:
- Istanbul (Turecko), Kapitan Andrejevo (Bulharsko), Bukurešť (Rumunsko), Budapešť (Maďarsko),
PRAHA (Česká republika), Waidhaus (SRN) - západní Evropa,
- Istanbul (Turecko), Sofie (Bulharsko), Bělehrad (Jugoslávie), Budapešť (Maďarsko), PRAHA
(Česká republika), Furth im Wald (SRN) - západní Evropa.
Stále silněji se začíná projevovat jako nový fenomén větev směřující z ČR do severských zemí, tato
trasa je potvrzena záchytem několika zásilek přepravovaných českými kurýry v severských zemích.

Tranzit heroinu po této trase v nákladních vozidlech a kamionech TIR zůstává pravděpodobně
stále ještě převažující formou pašování. Vzhledem k minimální možnosti získávání operativních
informací o těchto zásilkách, čistě tranzitujících bez zapojení českých občanů je minimální a záchyt
na celnici je zpravidla věcí náhody. I tak však vzrostl počet záchytů, a je nutno dodat, že v těchto
případech se jedná vždy o záchyt většího množství heroinu, což vede ke změně v praktikách kurýrů.
Vypraví se velká zásilka, která se cestou (pravděpodobně ještě před příjezdem do Maďarska) rozdělí
na menší zásilky a tyto se opět dělí na již konkrétní dodávky jednotlivým cílovým odběratelům. K
tomuto přerozdělování dochází v poslední době stále častěji na území Maďarska, Slovenska a České
republiky. Do přepravy těchto "malých" zásilek jsou zapojeni občané té které země, kde došlo k
přerozdělení. Část takto přepravovaného heroinu bývá určena jako cílová pro Českou republiku.
Další změnou je využívání autobusů cestovních kanceláří pro účely nelegální přepravy OPL, kdy
je přepravováno až několik desítek kilogramů heroinu v jedné zásilce. Do této činnosti jsou zapojeni i
čeští přepravci.
Další novinkou je tranzit tzv. "bílého" heroinu z jihovýchodní Asie prostřednictvím leteckých kurýrů
využívajících k zamlžení výchozího místa cestování pražské letiště se zastávkou v České republice, s
cílem určení země Evropského společenství nebo USA.
Postupně dochází k posilování komunit osob arabského a afrického původu, které jsou podle
operativních poznatků jednoznačně zapojeny do mezinárodního nelegálního obchodu OPL a k
dopravě OPL využívají v rostoucí míře pražské letiště a to jak pro tranzit, tak pro cílový dovoz OPL
do ČR.
Záchyty tzv. polykačů. i "normálních" kurýrů využívajících pražské letiště zejména pro tranzit
OPL jednoznačně potvrzují vzrůstající význam i pro využívání této formy tranzitu a dovozu kokainu
ze států Latinské Ameriky. Teorie uveřejňované ve sdělovacích prostředcích na podzim roku 1995
naznačující, že zadržení kurýři jsou "obětováni" aby kryli větší zásilky kokainu dopravované dalšími
kurýry případně proudící do ČR jinými kanály nejsou ničím podložené a vyvrací je společná analýza
těchto případů službami DEA a NPDC.
Souběžně s využíváním ČR pro tranzit zásilek OPL roste podíl OPL dopravovaného na území ČR
jako do cílové země distribuce. Cílovou zemí se česká republika stává zejména pro :
 části větších tranzitních zásilek OPL organizovaných mezinárodními skupinami, realizovaných
českými členy seskupení
 méně organizované skupiny pachatelů vedených tzv. reemigranty
 méně organizované skupiny pachatelů skládající se převážně z řad občanů ČR, - jednotlivce
hledající vysoký finanční profit
 z jednorázové dodávky OPL při "turistické " cestě do zemí s částečnou legalizací drog např. do
Nizozemí
Podíl českých občanů na nelegálním obchodu OPL se v uplynulém roce významně změnil
zejména v počtu zapojených osob.
Došlo k zadržení kurýrů českého původu ve většině zemí Evropského společenství, ve střední
Evropě ale např. i v Indii, Thajsku, Latinské Americe, tedy pro českého občana donedávna exotických
zemí. Je potvrzena skutečnost, že kromě zapojení občanů ČR do nelegálního obchodu OPL
organizovaného občany bývalé Jugoslávie dochází k vysílání kurýrů českého původu i organizátory
původem z Bulharska, Nigerijci, Araby a dalšími.

Rovněž dochází k posilování postavení občanů ČR v hierarchii jednotlivých mezinárodních
zločineckých seskupení, kdy již sami "nevozí" ale organizují cesty kurýrů a to jak pro Kosovoalbánci,
tak pro Nigerijci.
Šp ičk u z řad občanů ČR, byť i bývalých, tvoří v mezinárodním obchodu OPL reemigranti, tedy
bývalý emigranti navrátivší se do ČR, mající často dvojí občanství a využívající svých zkušeností
získaných v tomto směru v zahraničí. O tomto svědčí nelegální továrna odhalená poblíž Prahy,
zařízená a vybavená z prostředků bývalého občana ČR.

IV.
Česká republika a její domácí drogová scéna

Podle dostupných informací z ukončených případů trestné činnosti související s OPL, na základě
průzkumů hygienické služby a na základě informací z jiných zdrojů lze přijmout jednoznačně závěr,
že dynamika růstu počtu závislých osob má opět zrychlující se tendenci oproti roku 1994.
Dochází k nárůstu celkového počtu osob závislých na OPL, k nárůstu počtu osob
experimentujících s OPL. Nejzávažnějším je prudký nárůst počtu prvokonzumentů heroinu a dále
počet závislých osob aplikujících si OPL intravenózně.
Naplňuje se tím předpoklad, že liberalizací společnosti, odbouráním totalitního režimu, dochází k
tendenci vyrovnání se zemím vyspělé Evropy s tím rozdílem, že vývoj drogové scény v ČR bude
značně rychlejší než tomu bylo v zemích např. Evropského společenství.
Experimentování s drogou se stává u generace 15 - 19 let jednou z forem vyjádření nezávislosti,
nekonformnosti a také módnosti. Zejména konzumace syntetických drog, tzv. diskotékových, jako je
LSD, různé tripy, Extáze, se stává součástí způsobu trávení volného času a relaxace části mládeže,
která si nevybudovala vlastní psychickou obranu vůči pokušení vyzkoušet účinky OPL. Tato tendence
je celospolečenská, nelze z ní vyčlenit žádnou skupinu, ať již s ohledem na původ, navštěvovanou
školu, majetkové poměry, sociální a rodinné zázemí a podobně. Droga se stává běžnou součástí života
mladé generace bez ohledu na to, že ve vyspělých zemích tento postoj má již klesající tendenci. Prostě
módní vlna užívání drog dorazila do ČR s určitým zpožděním, s o to větší intenzitou se však
projevuje.
Podle průzkumu okolo 34 % mládeže středoškolského věku přišlo do styku s OPL, okolo 24 %
mládeže má za sebou experiment s OPL, okolo 6 % mládeže si alespoň jednou aplikovalo heroin nebo
pervitin. V Praze 90 % osob závislých na heroinu si aplikuje nitrožilně.
V "oblibě" jednotlivých druhů OPL nedošlo k nijak velké změně oproti předchozímu roku.
Ponechaje stranou překvapivě velice početně zastoupenou skupinu osob čichajících těkavá organická
rozpouštědla, kde je možnost trestního postihu omezena na trestný čin šíření toxikomanie podle §
188a proto v policejní statistice v podstatě vzhledem k problematičnosti dokazování téměř
nezastoupenou, vypadá zastoupení jednotlivých druhů OPL na drogové scéně ČR následovně.
Vývoj cen běžně dostupných druhů OPL vypadá následovně (v Kč)

OPL

množství

1992

1993

1994

1995

Pervitin

1 gram

1000 - 1500

1000 - 1500

1000 - 1500

800 - 1200

Heroin

1 gram

1800

1800

800- 1000

600 - 1000

Kokain

1 gram

2000

2000

1800

1500 - 2000

Hašiš

1 gram

350 - 500

300 - 500

200 - 400

100 - 200

Marihuana

cigareta

30

30

30

20

LSD

1 trip

200 - 500

250 - 500

200 - 300

200 - 300

Ecstasy

1 tableta

400 - 600

400 - 500

400 - 500

250 - 500

Zejména u cen heroinu a pervitinu existuje přímá závislost na kvalitě a čistotě prodávané OPL.

Heroin
Heroin vyskytující se na českém trhu bývá zpravidla vypravován z Turecka a pochází z
producentských oblastí blízkého a středního východu - Irák, Írán, Afghánistán, Pákistán, případně ze
zakavkazských republik bývalého Sovětského svazu.
Českou republikou zejména vzhledem ke své poloze v centru Evropy a dále vzhledem k důvodům
uvedeným v hlavě III. Tranzituje podle dostupných informací značné množství heroinu po tzv.
severní větvi Balkánské cesty do cílových zemí, konkrétně SRN, Švýcarska, Nizozemí, Velké Británie
a Severských zemí. Jak již bylo uvedeno, odhalování těchto tranzitních zásilek je velice složité a je v
podstatě nemožné bez vysoce koordinované mezinárodní spolupráce policejních a celních orgánů
zainteresovaných států.
Podle nejnovějších zjištění byla Česká republika zapojena díky aktivitám nigerijských
zločineckých seskupení i do tranzitu tzv. "bílého heroinu" pocházejícího z asijských produkčních
oblastí, zejména Thajska. Cílové země jsou v tomto případě opět státy jako u hnědého heroinu a dále
USA.
Nadále lze pozorovat nárůst nabídky heroinu na domácím trhu. Jedná se vesměs o hnědý heroin,
výskyt bílého heroinu na domácím trhu zatím nebyl zaznamenán ani podle expertních zjištění
Kriminalistického ústavu Policie ČR. Tvrzení některých amerických institucí, zabývajících se bojem
proti zneužívání, výrobě a distribuci OPL, že Česká republika je doslova zaplavena bílým heroinem,
musíme důrazně popřít! Je zajímavé, na základě jakých informací např. FBI, která toto prezentovala
na školení v létě roku 1995 na Slovensku, k tomuto závěru dospěla.
Cena distribuovaného heroinu se udržuje na relativně stejné úrovni oproti roku 1994. Do distribuce
heroinu se vzhledem k nárůstu nabídky zapojuje stále vyšší počet dealerů. Věk pouličních dealerů se
snižuje, zapojuje se stále větší počet cizích státních příslušníků.Vzhledem k tomu, že se jedná většinou
o osoby závislé, které chtějí na prodeji co nejvíce vydělat pro svoji potřebu bez jakýchkoliv ohledů,
distribuovaný heroin ztrácí na kvalitě, obsahuje kolem 30%, někdy i méně, účinné složky a k ředění
se používají látky přímo ohrožující život.
Heroin distribuovaný přímo od dovozců, kde dominantní roli stále zastávají občané bývalé
Jugoslávie, zejména kosovští Albánci, si udržuje vysokou kvalitu. Je pokračováno v trendu udržování
dumpingových cen k vybudování si rozsáhlé odběratelské sítě osob s vybudovanou fyzickou závislostí.
Podle zpráv nízkoprahových kontaktních zařízení a léčebně kontaktních zařízení se to daří, počet
osob závislých na heroinu trvale roste, roste počet prvokonzumentů heroinu a počet osob aplikujících
si heroin nitrožilně také roste.

Kokain
Kokain zůstává v ČR méně zneužívanou drogou vzhledem k její stále vysoké ceně oproti heroinu a
pervitinu. Zneužívání kokainu je záležitostí finančně dobře situované vrstvy, zejména zlaté mládeže,
mladých dobře prosperujících podnikatelů a reemigrantů.
Množství kokainu přepravovaného přes ČR však nelze podceňovat. ČR je i pro kokain
významnou tranzitní zemí, kdy se k tranzitu využívají nejrozmanitější způsoby přepravy. Početně
nejrozšířenější, s výrazným nárůstem zachycených kurýrů oproti roku 1994, je jeho doprava v malých
zásilkách letecky pomocí kurýrů, kteří je ukrývají ve svých zavazadlech a tělních dutinách. Tato
forma přepravy je výhodná pro poměrně malou finanční ztrátu pro organizátora v případě zadržení
zásilky.
Další formou je zasílání leteckých zásilek, kdy je kokain ukryt do různých průmyslových výrobků
jako jsou náhradní díly, výpočetní technika, umělecké předměty a podobně. Na základě analýzy
úspěšných záchytů se jejich četnost zvyšuje a daří se v součinnosti s orgány celní služby zachycovat i
vysoce profesionálně vyvedené kamufly. V tomto případě, při neosobním poštovním styku je možnost
trestního postihu pachatelů velice problematická a dokazování velmi složité.
Největší, co do jednorázově přepravovaného množství jsou kontejnerové zásilky, ve kterých je
kokain ukryt v legální zásilce různého zboží. Byl zjištěn kokain v zásilce kompotovaného ovoce,
cukru, textilu a podobně. Takováto zásilka již předpokládá dobře organizovanou mezinárodní síť,
disponující značnými finančními prostředky a rozsáhlou stykovou bází osob. Česká republika v dosud
zjištěných případech figurovala jako tranzitní země na cestě Latinská Amerika - Velká Británie Polsko - ČR a dále nebo Latinská Amerika - SRN - Polsko a dále s tím, že cílovou zemí v těchto
případech může klidně být i země, kde loď již kotvila. S ohledem na vysoké nebezpečí odhalení
zásilky v těchto zemích a podcenění příslušníků Policie ČR vedla organizátory k postavení trasy se
zpětným dovozem zásilky ze země méně podezřelé než jsou země Latinské Ameriky.
Do současnosti byly zjištěny dvě kontejnerové dodávky plánované s tranzitem přes ČR, kdy
organizátory byli v obou případech bývalý emigranti. Vzhledem k množství přepravovaného kokainu
a k nutnosti součinnosti s bezpečnostními složkami zainteresovaných zemí ale v obou případech
došlo k předčasnému zajištění zásilky ještě mimo území ČR. Navzdory tomu bylo několik z
organizátorů a spolupachatelů v ČR trestně stíháno.
Do obchodu kokainem jsou podle informací získaných v průběhu roku 1995 zapojení i Nigerijci
případně další osoby původem ze západní Afriky.
Kanabisové produkty
Kanabisové' produkty, tedy marihuana a hašiš, zůstávají i nadále nejčastěji zneužívaným druhem
OPL u osob jednorázově experimentujících s OPL. Jak je zřejmé z cenového přehledu, došlo zde
zejména u hašiše k výraznému snížení ceny, což udržuje tento druh OPL na čelním místě. Jiná je
ovšem situace u osob s vybudovanou fyzickou závislostí, kde jako problémovou drogu uvádí
marihuanu necelých 10 % uživatelů a u hašiše je počet uživatelů výrazně pod 1 %. Marihuanu jako
doplňkovou drogu uvádí 15 % uživatelů závislých na jiné droze.
Marihuana dovážená do ČR pochází zpravidla podobně jako heroin z jihovýchodní Asie a
některých oblastí bývalého Sovětského svazu. V ČR se nejvíce pěstuje na severní a jižní Moravě, v
některých oblastech severních, jižních a východních Čech a v Praze. Kvalita této marihuany je dobrá.
Hašiš distribuovaný v ČR pochází hlavně z arabských zemí.
Kanabisové produkty jsou dnes běžně dostupné i mimo větších měst, jedná se o módní záležitost
zejména mezi mládeží.

LSD
Na trhu se vyskytuje převážně ve formě tripů, které se k nám dovážejí, objevuje se i ve formě
granulí. Dováží se zpravidla z Holandska a Polska.
Jde o drogu velice populární, prodává se a konzumuje prakticky ve všech větších aglomeracích,
v rockových a mládežnických klubech, v restauracích a na ulici.

Pervitin
Navzdory všem poklesům cen ostatních druhů OPL, nárůstu nabídky a ulehčení dostupnosti
zůstává pervitin u závislých osob drogou číslo 1. Mezi závislými osobami tvoří pervitinisté okolo 35
% uživatelů.
Je registrován stálý růst kvality a čistoty distribuovaného pervitinu u pouličních dealerů. Jeho
výroba a distribuce se postupně organizuje, pervitin přestal být doménou uzavřených narkomanských
komunit.
Na druhou stranu roste i počet osob "vařících" si pro sebe, případně pro úzký okruh kamarádů.
Nízké výrobní náklady, dostupnost potřebných surovin a chemické aparatury, relativní jednoduchost
výroby dělá pervitin velice zajímavou drogou. Široké možnosti aplikace od prosté perorální
konzumace přez šňupání, kouření až k nitrožilní aplikaci, dává možnost experimentátorům i osobám s
hlubokou fyzickou závislostí vybrat si svůj způsob. Pervitin se stal vyhledávanou drogou i v
zahraničí, proto se v současné době vyrábí i v dobře vybavených laboratořích. O kvalitní pervitin je
zájem především v Itálii, SRN, Holandsku, Švýcarsku a Rakousku. Dochází k exportu jak finálního
produktu, tak i českých výrobců, tzn. že naši výrobci pracují v zahraničí. Počet zajištěných a
zlikvidovaných laboratoří neustále stoupá.
Užívání Pervitinu se rozšiřuje z oblastí Prahy a jejího okolí, Mostecka, Teplicka, Ostravska,
Táborska, v oblasti Českých Budějovic a Hradce Králové do menších měst. Ke konzumaci dochází v
rockových a mládežnických klubech, hernách, v erotických salonech a v některých vybraných
restauracích. Pervitin je zneužíván mezi všemi věkovými kategoriemi, především však mládeží a
střední generací.

V.

Prognóza drogové scény na rok 1996
Porovnáním drogové scény sousedních zemí, vývoje domácí scény za poslední roky na základě
analýzy operativních informací lze předpokládat následující tendence pro rok 1996 :
1. nadále se udrží vysoké procento osob experimentujících s OPL
2. dojde k nárůstu počtu drogově závislých osob
3. dojde k dalšímu nárůstu zapojení cizích státních příslušníků do pouliční distribuce
4. dojde k dalšímu rozšíření nabídky na menší aglomerace
5. dojde k narůstající profesionalizaci zločineckých seskupení

6. poroste podíl českých občanů v zločineckých seskupeních
7. poroste počet úmrtí narkomanů
8. začnou se rozdělovat sféry působení jednotlivých zločineckých seskupení
9. předpokládá se růst cen heroinu
10. v souvislosti s nárůstem počtu narkomanů poroste související majetková a násilná trestná činnost
11. lze předpokládat začátky boje o dealerská teritoria

VI.
Nejvýznamnější akce NPDC v roce 1995

Z hlediska úspěšnosti paralyzace určité zločinecké skupiny, z hlediska efektivity a z hlediska
mezinárodního ohlasu lze za nejúspěšnější akci NPDC prohlásit likvidaci továrny na výrobu MDMA
(Ecstasy). Dalšími úspěšnými akcemi jsou likvidace seskupení organizujících dovoz kokainu do
Evropy, likvidace drogového trhu v centru Prahy a další.
K jednotlivým akcím podrobněji.
KS GAMA - dlouhodobě rozpracovaná skupina organizátorů dovozu Kokainu do Evropy, na OD
dříve rozpracováni v KS Mýval. V roce 1994 v součinnosti s orgány Velké Británie zajištěna jejich
zásilka cca 350 kg Kokainu ve VB. V roce 1995 zjištěna velká dodávka v zásilce cukru ve 3
kontejnerech. Díky neochotě partnerů ze SRN - přístavu HAMBURG nedošlo k realizaci sledované
zásilky, 351 kg kokainu zajištěno v SRN. V ČR stíháni dva hlavní organizátoři pro TČ dle §
187/1,2,3 T.Z.
KS LOKÁTOR a ECUADOR - za největší úspěch NPDC ÚOOZ za rok 1995 lze jednoznačně
prohlásit realizaci skupiny osob rozpracovaných souběžně v KS LOKÁTOR a ECUADOR - jedná se
o dosud největší zajištěnou továrnu na výrobu MDMA - Extase v Evropě. Skupina občanů ČR a
Holandska organizovaná českým emigrantem vybudovala poblíž Prahy v přízemí a garáži vily
malotonážní výrobu průmyslového charakteru. Při realizaci skupiny bylo obviněno 8 osob, jsou
vyšetřováni vazebně. Byly zajištěny chemikálie na výrobu cca 1000 kg MDMA, dále 42 kg vysoce
toxického oxidu rtuťnatého a další vysoce nebezpečné chemikálie např. metylamín, chlór atd. Další
operativní činností po realizování skupiny byla zajištěna i původní menší laboratoř, která již v době
zajištění nebyla v provozu, bylo zde zajištěno zařízení a dále cca 1000 kg metylamínu. Pořizovací
hodnota větší laboratoře bez chemikálií je vyčíslena na cca 15 mil. Kč. Po vypracování znaleckého
posudku je možné k výrobním možnostem většího provozu provést následující kalkulaci :
denní výroba 17 kg MDMA
plánovaná doba provozu 60 dní
účinné množství MDMA v 1 tbl 200 mg
tedy z 1 kg MDMA možné vyrobit 5000 tbl Extazy
cena 1 tbl v zahraničí cca 300 - 500 Kč
Výsledný ekonomický efekt činí při této kalkulaci 5.100.000 tablet, tedy 1.53 miliardy Kč až 2,55
miliardy Kč, po odečtení vlastních nákladů ve výši jedné třetiny této částky vychází čistý zisk ve výši

1.02 až 1,7 miliardy Kč, nebo 39 až 65 mil USD. Případnou škodu na zdraví osob, kterou by
vyrobená Extáze mohla napáchat nelze ekonomicky vyčíslit.
KS DELTA - realizovaná rozsáhlá skupina výrobců a distributorů Pervitinu, dále osob dodávajících
Efedrin k výrobě P. Efedrin byl odcizován na terminálu TIR ve Vršovicích po delší dobu, bylo tak
objasněno několik narušení dodávek E. Byla zajištěna jedna větší laboratoř a celkem cca 17 kg
efedrinu. Ke stíhání bylo v této věci předáno 13 osob.
KS KRÁSA - realizováni dva dlouhodobí výrobci a distributoři Pervitinu, zajištěna domácí varna
zásobující poměrně značně rozsáhlý trh pervitinem v Praze.
Akce DÍRA - v rámci rozpracování trestné činnosti turecké komunity na území severních Čech byla
zjištěna a ztotožněna skupina organizátorů a pachatelů výbuchu v provozních prostorách tureckého
obchodníka v Teplicích. Materiál byl předán Správě Policie ČR Severočeského kraje.
Akce BOXER - zadokumentování TČ občana Tunisu - distribuce Pervitinu a Heroinu v centu Prahy
Akce MAJOR - v součinnosti OŘ Mladá Boleslav zadokumentovaná trestná činnost skupiny osob
provádějících dlouhodobě distribuci OPL na okrese Mladá Boleslav, trestně stíháno celkem 6
pachatelů. OPL nakupovali různě po Praze a distribuovali je na různých diskotékách a v zábavných
podnicích okresu.
KS PRÙNIK - dlouhodobě rozpracovaný organizátor dovozu a distribuce heroinu do ČR a do SRN
pocházející z bývalé Jugoslávie - kosovoalbánec, najímal pro vývoz heroinu z ČR do SRN kurýry z
řad občanů ČR, z nichž jeden byl zadržen na hranicích se SRN se zásilkou 2 kg heroinu a následně
byl zadržen i organizátor.
KS JOHNY - realizován bývalý občan Jugoslávie - kosovoalbánec - organizující dovoz a distribuci
heroinu do ČR působící zejména v Praze a využívající občanů ČR k drobné pouliční distribuci.
KS OKO - dlouhodobě rozpracovaná akce s orgány Velké Británie, zaměřená na skupinu
Kosovoalbánci zdržujících se v okolí Liberce a odtud organizujících obchod heroinem prakticky po
většině území Evropy. Po domluvě s NCIS byly monitorovány turistické autobusy několika
cestovních kanceláří zejména na území Velké Británie, protože se nepodařilo prokázat že náklad
heroinu byl naložen do autobusů v ČR. První záchyt 200 kg heroinu provedený po přeložení z
autobusu do osobních vozidel potvrdil správnost informací. Následně byla provedena kombinace s
dalším autobusem. Vzhledem k tomu, že došlo při placení k jistým komplikacím ze strany odběratele
ve Velké Británii, bylo rozhodnuto organizátory dopravit heroin zpět z Velké Británie na kontinent.
Z obavy, že by mohlo dojít k zadržení zásilky v jiném státě než je Velké Británie nebo Česká
republika, bylo celními orgány Velké Británie rozhodnuto zásilku zadržet - ve speciálním úkrytu
bylo nalezeno 50 kg heroinu, řidič autobusu byl zadržen.V rozpracování se pokračuje, sbírají se
důkazy pro realizaci organizátora.
KS POPEL - v návaznosti na předchozí realizace a to zejména realizaci osoby Miroslav VRÁNA
bylo pokračováno v rozpracování zájmových osob. Na základě součinnosti s policejními orgány
Rakouska byl v Rakousku zajištěn syn Miroslava VRÁNY Roman s 1,2 kg kokainu. Na základě
výsledku šetření NPDC bylo policejním orgánům Španělska sděleno místo pobytu Miroslava VRÁNY
a tento byl na základě mezinárodního zatykače zadržen na Kanárských ostrovech, v současné době se
projednává jeho vydání do ČR.

Akce KOKS - dlouhodobá akce společné pracovní skupiny NPDC a GŘC ve spolupráci s policejními
orgány Velké Británie, Holandska, USA (DEA) a konzulárního oddělení Ministerstva zahraničí ČR
došlo za hodnocené období k výraznému nárůstu záchytů osob dopravujících kokain z Latinské
Ameriky do Evropy využívajících pražského letiště Ruzyně jako vstupní bránu do Evropy. Zadržení
kurýři odmítají k věci vypovídat, proto se pouze domníváme vzhledem k jejich vybavení
informacemi, že ČR je pro ně přestupní stanicí do zemí západní Evropy a ČR zde nefiguruje jako
cílová země. Celkem bylo na letišti Ruzyně za hodnocené období zadrženo 24 zásilek kokainu, cca
2000 g kokainové pasty v hodnotě kolem 50 mil. Kč. Tři kurýři přepravovali kokain v zavazadlech,
jeden kurýr vezl kokainovou pastu v množství cca 1500 g v zavazadlech a v tělních dutinách dalších
530 g kokainu, další zásilky byly dopravovány :
- 12 kg v monitoru počítače, dopravován jako spoluzavazadlo, kokain volně nasypán do obrazovky
monitoru, stíhán 1 kurýr
- 5 kg kokainu ve dvou řemenicích, jedná se o leteckou zásilku adresovanou do Mostu, bez realizace
konkrétní osoby
- 15 dg kokainu v knize, adresát ji převzal v Praze od kurýrní služby DHL, kokain uložen ve vazbě
knihy, stíhán 1 cizinec - adresát zásilky
V poslední době se NPDC daří rozkrývat mechanismy spojení a další cesty do Evropy.
Akce KURÝR - byly získány konkrétní poznatky k osobám nigerijských státních příslušníků
operujících na území Evropy, USA a v Thajsku. V průběhu rozpracování byla zadokumentována celá
trasa pašování drog z Thajska do Evropy a USA. V součinnosti s policejními orgány USA, SRN,
Nizozemí, Švýcarska, Rakouska a Velké Británie byly na základě informací příslušníků NPDC
ÚOOZ provedeny mimo území ČR realizace 6 osob a bylo zajištěno okolo 17,8 kg bílého heroinu.
Dále byl pracovníky NPDC ÚOOZ ustanoven hlavní organizátor této skupiny, státní příslušník
Nigérie, který se zdržuje alternativně v Nizozemí, Thajsku nebo USA.
Akce PUDR - v součinnosti s pracovníky kriminální policie OŘ Praha 1 a Správy hl.m. Prahy
rozpracovány osoby distribuující OPL v prostoru Nám. Republiky. V rámci této akce bylo v průběhu
měsíců srpna a září zrealizováno celkem 25 pachatelů trestné činnosti, kterým bylo sděleno obvinění
pro více než 100 skutků. Touto akcí došlo ke značnému omezení nabídky OPL v uvedeném prostoru.
Akce ČELA - v součinnosti s pracovníky kriminální policie Prahy východ, Nymburka a policistů
OOP Čelákovice a Stará Boleslav byla rozpracována skupina osob vyrábějících a distribuujících
pervitin na diskotékách a v zábavných podnicích na teritoriu okresu Praha východ a Stará Boleslav.
Bylo zrealizováno celkem 11 osob, z toho 7 vazebně, bylo zajištěno 5 laboratoří na výrobu pervitinu.

VII.
Mezinárodní spolupráce

Úspěšné rozpracování byť i sebemenší organizované skupiny pachatelů páchajících trestnou
činnost drogového charakteru v současné době nelze provádět dostatečně efektivně bez spolupráce se
zahraničními subjekty působícími na úseku boje proti OPL. Jak osoby z bývalé Jugoslávie, tak
Arabové, Nigerijci a další osoby páchající trestnou činnost tohoto charakteru vystřídaly již několik

zemí, kde jsou k dispozici záznamy k jejich stykům, zvyklostem a podobně. Rozpracování skupiny
páchající trestnou činnost v mezinárodním měřítku předpokládá koordinaci práce jednotlivých
policejních sborů zainteresovaných států tak, aby výsledný efekt byl co nejlepší a nekoordinovaná
samostatná akce nemůže takto zmařit výsledek několikaměsíčního rozpracování.
Vzhledem k tomuto se nutně musí rozvíjet spolupráce se zahraničními protidrogovými centrálami,
protože výměna operativních informací cestou Interpolu je zdlouhavá a hrozí zde nebezpečí z
prodlení. Pracovníci NPDC proto rozšiřují přímé kontakty do zemí, se kterými dosud nebyla žádná
spolupráce.
Úspěšné zapojování se do mezinárodních akcí má kromě přímých realizací ještě další velký
význam, a to prohlubování důvěry zahraničních partnerů. Následkem toho zpětně roste počet
mezinárodních akcí, do kterých je NPDC zapojena vzhledem ke spolehlivosti jejích pracovníků a
profesionalitě jejich práce.
Akce mezinárodního charakteru, kde je naopak NPDC iniciátorem spolupráce rok od roku
nabývají na významu, viz např. akce KURÝR, OKO, ECUADOR.
Neustále se zintenzivňují styky se styčnými důstojníky, ať už sídlícími v ČR, nebo ve Vídni. Nelze
v tomto výčtu opomenout ani nezastupitelnou roli Interpolu při shromažďování dat k jednotlivým
osobám, zprostředkovávání běžné korespondence, kde nehrozí nebezpečí z prodlení, zajišťování
mezinárodních zatykačů vydaných v zahraničí, vyhlašování pátrání po osobách, sdělování záchytů
zásilek OPL v cizině atd.
Obchod OPL jednoznačně nabývá na organizovanosti, roste podíl skutků páchaných ve spolupráci
se zahraničím a proto je naprosto nezbytné pokračovat v prohlubování zapojení NPDC do
mezinárodních pracovních skupin, do jednotlivých případů podle potřeby zainteresovávat zahraniční
policejní složky a dbát, aby se dobré jméno NPDC do budoucna nezhoršilo.

VIII.
1. Konkrétní výsledky činnosti Národní protidrogové centrály
útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie Policie České
republiky za rok 1995

a) Celkový počet zpracovaných čísel jednacích - 1989
b) Celkový počet provedených akcí - 95
c) Celkový počet zrealizovaných pachatelů 174, z toho 32 cizinců
d) Celkový počet trestných činů objasněných NPDC ÚOOZ - 289 z toho § 187 - 181, § 188 - 25 a
§ 188/a - 42 §§ jiné 41
Jedná se o skutky prokázané v okamžiku realizace, v průběhu vyšetřování se počet skutků
zpravidla značně rozšíří.

2. Přehled o celkovém množství drog zachycených a zajištěných na území ČR v roce 1995

Kokain 35,7 kg + 870 g kokainové pasty
Heroin 3 kg
Pervitin 165 g
Efedrin 17 kg
Kromě těchto bylo na základě informací zajištěno v zahraničí :
Kokain 351,5 kg
Heroin 92 kg
Efedrin cca 50 tun

Dále bylo NPDC zajištěno :
1 továrna na výrobu MDMA vybavena technologií v hodnotě cca 15 mil Kč
18 laboratoří na výrobu Pervitinu
5 střelných zbraní

IX.
Nejdůležitější úkoly pro rok 1996

1) Nadále pokračovat v nastoupeném trendu v oblasti mezinárodní spolupráce.
2) Nadále pokračovat v prohlubování dobré spolupráce v rámci společné pracovní skupiny NPDC GŘC, zabezpečit její společnou dislokaci.
3) Plně rozvinout činnost další společné skupiny NPDC - GŘC - MZ "PREKURSORY".
4) Navrhnout a spolupodílet se na vybudování celorepublikové struktury policie ČR - specialistů po
linii drog.
5) Nadále pokračovat a prohlubovat všestrannou preventivní, výcvikovou a metodickou činnost,
včetně spolupráce s vládními i nevládními orgány a organizacemi v oblasti prevence.
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pro období 1997 - 2000

I.

1. Současná drogová scéna v ČR

Drogy představují celosvětový problém, který se České republiky začal výrazněji dotýkat v
posledních letech a závažnost tohoto problému bude neustále stoupat. Drogy představují závažné
společenské riziko, které ohrožuje základní hodnoty, jednotlivce, rodiny a společnosti.
Protidrogová koncepce Ministerstva vnitra a Policie České republiky pro období 1997-2000
je strategickým záměrem pro řešení problémů v rámci zákonné represe a prevence prováděné v
resortu Ministerstva vnitra.

Drogová scéna v ČR se za posledních 5 let výrazně změnila. Současný stav drogové scény je
v mnoha směrech totožný se stavem v zemích Evropského společenství. Základní rozdíl je ovšem
v dynamice změn, kdy se vývoj od roku 1990 v České republice nechá porovnat s vývojem, který
v zemích Evropského společenství probíhal několik desítek let.

Došlo k nárůstu celkového počtu osob závislých na OPL, k nárůstu počtu osob
experimentujících s OPL. Nejzávažnějším je prudký nárůst počtu prvokonzumentů heroinu a
dále počet závislých osob aplikujících si OPL intravenózně.
Naplňuje se tím předpoklad, že liberalizací společnosti, odbouráním totalitního režimu,
dochází k tendenci vyrovnání se zemím vyspělé Evropy s tím rozdílem, že vývoj drogové scény
v ČR bude značně rychlejší než tomu bylo v zemích např. Evropského společenství.
Experimentování s drogou se stává u generace 15 - 19 let jednou z forem vyjádření
nezávislosti, nekonformnosti a také módnosti. Zejména konzumace syntetických drog, tzv.
diskotékových, jako je LSD, různé tripy, Extáze, se stává součástí způsobu trávení volného času
a relaxace části mládeže, která si nevybudovala vlastní psychickou obranu vůči pokušení
vyzkoušet účinky OPL. Tato tendence je celospolečenská, nelze z ní vyčlenit žádnou skupinu, ať
již s ohledem na původ, navštěvovanou školu, majetkové poměry, sociální a rodinné zázemí a
podobně. Droga se stává běžnou součástí života mladé generace bez ohledu na to, že ve vyspělých
zemích tento postoj má již klesající tendenci. Prostě módní vlna užívání drog dorazila do ČR s
určitým zpožděním, s o to větší intenzitou se však projevuje.

2. Prognóza drogové scény
Podle dostupných informací z ukončených případů trestné činnosti související s OPL, na
základě průzkumů hygienické služby a na základě informací z jiných zdrojů lze přijmout
jednoznačně závěr, že dynamika růstu počtu závislých osob má opět zrychlující se tendenci.

Porovnáním drogové scény sousedních zemí, vývoje domácí scény za poslední roky na
základě analýzy operativních informací lze předpokládat následující tendence do roku 2000 :
1. nadále se udrží vysoké procento osob experimentujících s OPL
2. dojde k nárůstu počtu drogově závislých osob
3. dojde k dalšímu nárůstu zapojení cizích státních příslušníků do pouliční distribuce
4. dojde k dalšímu rozšíření nabídky na menší aglomerace
5. dojde k narůstající profesionalizaci zločineckých seskupení
6. poroste podíl českých občanů v zločineckých seskupeních
7. poroste počet úmrtí narkomanů
8. začnou se rozdělovat sféry působení jednotlivých zločineckých seskupení
9. předpokládá se růst cen heroinu
10. v souvislosti s nárůstem počtu narkomanů poroste související majetková a násilná trestná
činnost
11. lze předpokládat začátky boje o dealerská teritoria

II.

1. Současný stav organizace protidrogových složek policie a pracovišť MV
Operativní součásti
Specializovaným útvarem pro boj s drogovou kriminalitou je v současné době pouze Národní
protidrogová centrála (NPDC) Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a 1.
Oddělení expozitur ÚOOZ.
NPDC ÚOOZ vznikla jako výkonné pracoviště služby kriminální policie s působností na
celém území České republiky a ve vymezeném rozsahu je i metodickým pracovištěm. Kromě
represivní činnosti, tedy vyhledávání, odhalování, dokumentování a objasňování trestné činnosti
na úseku nedovolené výroby, dovozu, vývozu, převozu, šíření a obchodování s omamnými a
psychotropními látkami (dále jen OPL) provádí dále :
 systematický sběr a zpracování informací, jejich operativní analýzu, třídění a strategické
výstupy, poskytuje podklady pro kompetentní orgány, pro statistické účely, prevenci, oblast
státní správy a legislativy, zabezpečuje nepřetržitý informační servis pro potřeby dalších
složek Policie ČR
 provádí koordinaci činnosti subjektů zúčastněných na boji proti trestné činnosti na úseku
OPL a sjednocuje jejich postup
 vytváří podmínky a předkládá podklady pro výměnu informací ve spolupráci s odborem
strategické analýzy (dále jen OSA) ÚOOZ a obdobnými zahraničními útvary
 spolupodílí se na vytváření účinných postupů a strategií pro boj s trestnou činností na úseku
OPL.
Dalším subjektem působícím po linii drog jsou expozitury ÚOOZ v jednotlivých krajích ČR
které plní na regionální úrovni obdobné úkoly jako NPDC ÚOOZ.
Doposud se nepodařilo vytvořit skupiny toxi služby kriminální policie na krajské a okresní
úrovni, které měly kromě trestné činnosti páchané na mládeži a mládeží rozpracovávat i
problematiku drogové kriminality nemající charakter organizovaných zločineckých skupin
působících na úseku výroby, opatřování a přechovávání OPL.

Dále po této linii fungují odborná pracoviště :

Kriminalistický ústav
Oddělení chemie slouží jako servisní laboratoř pro analýzu záchytů drog a spolupracuje s
Forensní toxikologickou laboratoří lékařské fakulty při analýze drog v tělních tekutinách.
Zároveň zpracovává a posuzuje nové výroby a postupy ilegálních výrobců drog, vypracovává

nové postupy analýz omamných a psychotropních látek, plní expertizní činnost pro všechny
složky zapojené do boje proti drogám.

Odbory kriminalistické techniky a expertiz
Plní obdobné úkoly jako kriminalistický ústav na regionální úrovni.

Vyšetřování
Na Úřadě vyšetřování ČR a na jednotlivých Krajských úřadech vyšetřování se postupně
budují specializovaná oddělení pro vyšetřování trestných činů organizovaného charakteru, které
zpracovávají závažné případy organizovaného charakteru i po linii drog.

Národní ústředna Interpolu

Národní ústředna Interpolu plní úkoly v rámci celosvětové výměny informací po linii OPL a
patří k nezastupitelným subjektům české policie v dané problematice v rámci mezinárodní
spolupráce policejních sborů.

III.

Základní teze

1. Koncepce Ministerstva vnitra bude i nadále vycházet ze zásady vyvážené represe a prevence.
2. Činnost Policie ČR bude důsledně směřovat ke snižování nabídky OPL jak v rámci ČR, tak
v široké mezinárodní kooperaci
3. Policie ČR bude usilovat o snižování všech forem nabídky OPL, t.j. od potírání drobné
drogové kriminality až po eliminaci vysoce organizovaných forem kriminality spojené
s drogovou problematikou.
4. Nadále bude dbáno na harmonizaci postupů a na rozvoj a prohlubování spolupráce mezi
Ministerstvem vnitra, Policií ČR, Generálním ředitelstvím cel MF, Státním zastupitelstvím,
úřady vyšetřování, soudy a vojenskou policií v oblasti snižování nabídky OPL. Pro tuto
spolupráci budou vyspecifikovány a tabulkově naplněny odborné útvary těchto orgánů.
5. Ministerstvo vnitra a Policie ČR budou nadále aktivně prohlubovat mezinárodní spolupráci
na úseku snižování nelegální nabídky drog.

6. Ministerstvo vnitra a Policie ČR budou vyvíjet snahy na všech úrovních o spolupráci v
oblasti protidrogové prevence s vládními i nevládními organizacemi, a současně budou
aktivně budovat i vnitřní systém primární prevence.

IV.
Hlavní úkoly Ministerstva vnitra a Policie ČR v protidrogové oblasti

A. Organizační, metodická a součinnostní opatření

1.1. Přizpůsobit činnost a strukturu Policie ČR v oblasti boje proti drogám novým potřebám a
stanovit jednotnou metodiku postupu a rozsahu kompetencí při objasňování a zamezování
trestné činnosti skupin osob, které jsou zapojeny do obchodu s drogami.
T : 31.12.1996

O : PP R

1.2. Vypracovat analýzu účinnosti dosavadní policejní organizační struktury ve vztahu k
drogové problematice, která potvrdí stávající nebo ukáže nutnost změny organizační struktury.
V případě změny učinit potřebné kroky pro personální zabezpečení nové struktury.
T : 31.12.1996

O : Ř SKP PP ČR a NPDC ÚOOZ

1.3. Vypracovat metodiku postupu Policie ČR v oblasti snižování nabídky drog.
T : 31.3.1997

O : Ř SKP PP R, NPDC ÚOOZ, ÚV ČR a KÚ PP ČR

1.4. Po přijetí příslušného zákona vypracovat metodiku postupu Policie ČR pro případy úniku
chemických látek zneužitelných pro výrobu drog zpod kontroly.
T : podle přijetí zákona

O : PP R

2. V souvislosti se změnou § 12 trestního řádu vypracovat ve spolupráci se Státním
zastupitelstvím a GŘC MF metodiku spolupráce a koordinace činnosti Policie ČR a GŘC
zaměřenou na trestnou činnost páchanou v oblasti ilegálního obchodu s drogami.
T : 31.3.1997

O : Ř SKP PP R, NPDC ÚOOZ a ÚV ČR

3. Po přijetí novely celního zákona vypracovat metodiku společného postupu zaměřenou na
trestnou činnost páchanou v oblasti ilegálního obchodu s drogami.
T : podle přijetí zákona

O : Ř SKP PP R, NPDC ÚOOZ a ÚV ČR

4. Vypracovat analýzu možných toků peněz pocházejících z obchodů drogami. Na základě této
analýzy vypracovat metodiku postupu pro odhalování tohoto druhu kriminality.
T : 30.4.1997

O : SPOK PP ČR

5. Připravit soubor opatření zaměřených na zamezení možné korupce policejních a státních
úředníků v oblasti drogové problematiky.
T : 31.12.1996

O : IMV ČR

6. Připravit soubor opatření k zamezení zneužívání drog příslušníky Policie ČR (provádění
screeningu policistů, doplnění zákona o služebním poměru P ČR).
T : 30.6.1997

O : ZS MV ČR

B. Materiálně technická opatření

7. Vypracovat, zavést a provozovat jednotný informační systém ve formě počítačové sítě
zpracovávající informace související s drogovou kriminalitou propojující všechny úrovně
služby kriminální policie.
T : 31.12.1998

O : PP ČR

8. Napojení této sítě na podobné systémy v zahraničí.
T : 31.12.1998

O : PP ČR

9. Zabezpečení odborných a specializovaných útvarů Policie ČR po linii drog potřebným
materiálním, technickým a spojovacím vybavením a automobilní technikou.
T : 31.12.1998

O : MV ČR a PP ČR

C. Mezinárodní spolupráce
10. Nadále rozvíjet a prohlubovat spolupráci s obdobnými policejními útvary v zahraničí.
T : průběžně

O : NPDC ÚOOZ a NÚI

11. Po ustanovení styčných důstojníků Policie ČR v zahraničí s těmito neprodleně zahájit úzkou
spolupráci
T : po ustanovení SD

O : MV ČR a PP ČR

12. Zabezpečit na mezinárodní úrovni aktivní účast české strany při práci na projektech
zaměřených na snižování nabídky OPL a při činnosti mezinárodních orgánů a organizací
T : průběžně

O : MV ČR a PP ČR

13. Aktivně využívat veškerých možností NUI Praha, účastnit se mezinárodních jednání
Interpolu a případně se podílet na plnění úkolů vzešlých z těchto jednání. Účastnit se projektů
Interpolu zaměřených na snižování nabídky drog.
T : průběžně

O : NPDC ÚOOZ a NÚI

D. Výchova a vzdělávání

14. Ve spolupráci s MŠMT zabezpečit vzdělávání a výchovu všech příslušníků Policie ČR v
oblasti drog a průběžně doplňovat znalosti policistů v této oblasti podle směru vykonávané
činnosti.
T : průběžně

O : MV ČR a PP ČR

15. Vypracovat metodiku vzdělávání a metodické vzdělávací materiály pro zmíněný účel.
T : průběžně

O : MV ČR a PP ČR

E. Věda a výzkum
16. Podporovat takové výzkumné a vývojové programy a projekty v oblasti drogové
problematiky, jejichž výsledky mohou zefektivnit činnost Policie ČR a přispějí k omezení
nabídky OPL.
T : průběžně

O : MV ČR a PP ČR

F. Legislativa
17. Aktivně se podílet na tvorbě zákonů a novel upravujících problematiku držení OPL,
T : průběžně

O : MV ČR a PP ČR, ŘSKP a NPDC

18. Upravit interní normativní akty v souladu se změnami legislativy upravující problematiku
OPL.
T : průběžně

O : MV ČR a PP ČR

G. Prevence
19. Aktivně spolupracovat se státními orgány, zejména s Ministerstvem zdravotnictví,
Ministerstvem financí, MŠMT, Ministerstvem obrany a dalšími státními orgány a s
nevládními organizacemi a nadacemi. S uvedenými se podílet na zpracování a realizaci
projektů prevence zneužívání drog.
T : průběžně

O : MV ČR a PP ČR

B. Pokračovat ve vydávání Informačního bulletinu NPDC a jeho poskytování odborné
veřejnosti.
T : průběžně

O : NPDC ÚOOZ

