I.
Charakteristika drogové scény, její změny za hodnocené období

Z porovnání skladby zneužívaných drog, nárůstu konzumentů, způsobu pouliční
distribuce, profilu pouličních distributorů za rok 1997 oproti roku 1996 nevyplývají
velké změny.
Ke značným změnám dochází v roce 1997 u :
1. způsobu dopravy OPL na území ČR, kde jsou nejmarkantnější změny taktiky u
ilegální dopravy bílého heroinu a kokainu
2. zdrojů efedrinu k výrobě pervitinu.
Na scéně mezinárodního drogového obchodu se nejvýrazněji změnilo postavení ČR
v tom, že se stala centrem organizátorů mezinárodního obchodu zejména heroinem a
kanabisovými produkty, kdy organizátoři vůbec nepřichází do styku se zásilkou, v ČR
najímají kurýry nebo firmy které zajišťují přepravu zásilek. Usvědčení těchto osob není
možné bez těsné mezinárodní spolupráce policejních složek. ČR se stala centrem
působení zejména Kosovských Albánců a Nigerijců, zejména díky velice výhodným
podmínkám :
- geografickým
-legislativním (nízké trestní sazby, zdlouhavé přípravné řízení a soudní líčení,
benevolentní
zákony pro cizince, možnost praní drogových peněz, provozování krycích firem a
pod.)
- finančním (snadné zverbování levného kurýra).
Nadále nejsou k dispozici konkrétní poznatky k organizovanému obchodu ze strany
Vietnamců, Číňanů, ruskojazyčných zločineckých seskupení. Vyloučit jejich zapojení
do obchodu s OPL nelze, ovšem probíhá pravděpodobně čistě v etnických komunitách
a proto je velice složité poznatky získat.

Rok 1997 je prvním rokem, kdy se útvary Policie ČR působící po linii potírání
drogové kriminality řídily závazným pokynem Policejního prezidenta ČR z roku 1996,
který řeší věcnou příslušnost útvarů u drogové problematiky.
Na základě této normy se mohla Národní protidrogová

centrála Útvaru pro

odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie Policie ČR (dále jen
NPDC) plně věnovat problematice organizované výroby a distribuce OPL a zejména
spolupráci se zahraničními partnery.

Celkové výsledky NPDC v počtu realizačních akcí a realizovaných osob jsou
jednoznačně ovlivněny výše uvedenou skutečností. Ze statistiky realizovaných případů
je zřejmé, že se činnost NPDC zaměřila na kvalifikovanější skutky nedovolené výroby
a distribuce a postih pachatelů prostého šíření narkomanie bylo ponecháno součástem
na okresních a obvodních ředitelstvích Policie ČR.

Snížení počtu realizovaných pachatelů pro trestnou činnost podle § 187 ve druhém
odstavci je dána úspěšnou paralyzací cest polykačů kokainu, kterých bylo v roce 1996
realizováno více než dvacet a jejichž jednání bylo ve všech případech postihováno
druhým odstavcem § 187. Zmíněný modus operandi de facto díky práci společné
pracovní skupiny NPDC a GŘC zanikl.

HEROIN
U heroinu původem z blízkovýchodních oblastí, dopravovaných do Evropy po Balkánské
cestě, jsou stále dominantní skupiny organizátorů původem z Turecka a
kosovoalbánského původu. I přes některá dílčí legislativní opatření převládá nepříznivá
situace. Jejich činnost je usnadňována nedostatečnou úpravou zákonných podmínek
pro povolení pobytu cizinců na území ČR, dále ochotou občanů ČR za úplatu vést na
sebe byty, telefony, motorová vozidla která jsou používána těmito osobami. Dále
k tomuto nepříznivému stavu přispívá nedostatečná evidence cizinců - např. neexistuje
možnost lustrace cizinců podle adresy, pouze podle jména , nedodržování režimu pobytu
případně porušování beztak nedostatečných předpisů při povolování pobytu.
Roste úroveň zapojení občanů ČR do nelegálního obchodu heroinem, zvyšuje se
jejich postavení, roste počet kurýrů i pomocných osob (pronajimatelé bytů, fiktivní
majitelé telefonů, aut, firem a pod.) zapojených do tohoto „obchodu“.
Nabídka heroinu převyšuje poptávku, tím se nadále vytváří okruh osob
experimentujících s heroinem za velice výhodné ceny, vytváří se “záloha“ konzumentů
heroinu .

Bílý heroin, z produkčních oblastí dálného východu, zejména Thajska, zůstává
v podmínkách ČR doménou nigerijských organizátorů. Jejich taktika doznala značných
změn, postupně ustoupili od přepravy několikakilogramových zásilek jedním kurýrem
v zavazadlech. Nově využívají mezinárodních doručovacích služeb, nebo poštovních
zásilek, k dopravě značného počtu relativně malých zásilek prostřednictvím doručovací
služby EMS na hotely a podobně, kde si je vyzvedávají cizinci zpravidla s padělanými
doklady a po obdržení více zásilek s těmito cestují dále do Evropy. Jedná se o trend
registrovaný i v dalších evropských zemích. Kokain je zpravidla ukryt v knížce která je
na hotel zaslána z Thajska až po telefonickém oznámení adresy ubytovaného kurýra.

Metodika práce policistů NPDC na problematice trestné činnosti Nigerijců byla
Interpolem vyhodnocena jako jedna ze tří pilotních akcí na tomto úseku a zařazena do
souboru „ SHOW MI HOW“.

KOKAIN
Kokain zůstává i nadále na okraji zájmu konzumentů. Zdálo se, že po postupné
realizaci všech členů gangu organizátora - emigranta ustane tranzit kokainu přes ČR ve
velkém.

Byl to však pouze zdánlivý klid. Z operativních poznatků a následného

rozpracování došlo k záchytu zásilky kokainu vysoké čistoty (99,7 %) o hmotnosti 60 kg.
Po odhaleních několika kilogramových zásilek dopravovaných letecky a odhalení
několika desítek polykačů ustal, tento způsob přepravy již nebyl v roce 1997 nijak
markantní a prakticky ustal v prvním kvartálu.
Novum v této oblasti je doprava v listovních a drobných balíkových zásilkách, kdy se
na různé osoby posílají několika dekagramové zásilky, kterých je ale značný počet.
Adresátem je zpravidla jedna osoba, která používá několik dokladů, střídá byty i
doklady a velice tak znesnadňuje jednak své ztotožnění a jednak prokázání trestné
činnosti. Přitom celkové množství dopraveného kokainu na jednu osobu přesahuje
kilogramová množství. Tento modus operandi je totožný pro větší počet evropských
zemí.

PERVITIN
V oblasti domácí výroby pervitinu došlo oproti roku 1996 k velkým změnám. V roce
1996 bylo na nelegálním trhu možné získat efedrin i v relativně velkém množství a
většina drogových výrobců vařila přímo z efedrinu.
Na základě doporučení NPDC k provedení určitých změn v zabezpečení výroby i
skladových prostor efedrinu ve VÚAB Roztoky, zvýšením dohledu a kontroly
Inspektorátu OPL, zpřísněním povolovacího řízení byl prakticky znemožněn
„nepozorovaný odliv“ efedrinu. Nastalá situace v praktické nedostupnosti efedrinu na
černém trhu vedla ke dvěma různým cestám při nelegální výrobě efedrinu.

Jedna cesta je návrat ke klasickému „vaření“ ze Solutanu, případně jiných léčiv a
léčebných přípravků obsahujících snadno získatelný efedrin, ke které se uchýlili zejména
drobní výrobci mimo Prahu.

Druhou cestou je narůstající zájem o efedrin získaný z VÚAB Roztoky cestou
klasické krádeže vloupáním, kdy množství jednorázově odcizeného efedrinu se činí i
několik desítek kilogramů.

Další zdokonalování opatření zamezujících tomuto trendu bude důležitou činností
NPDC do roku 1998.

V několika případech byla v ČR zaznamenána i výroba z efedrinu dovezeného ze
zahraničí. Možným zdrojem je zde klasická produkční země Polsko, ale může se jednat i
o odcizené zásilky efedrinu např. ve Slovenské republice, nelze vyloučit i možnost
odcizení zásilky v ČR případně i jinde.

CANABIS

Zde v podstatě nedošlo ke změnám oproti roku 1996. Pokračuje spolupráce NPDC na
odhalení zdroje a organizátorů několikatunových zásilek, kde v pozadí stojí
pravděpodobně Nigerijci. Do tohoto obchodu jsou jako kurýři často zapojeni občané
ČR, kterých bylo několik zadrženo a trestně stíháno v zahraničí.

AMFETAMINY
Zde trvá situace, kdy jsou v severských zemích zajištěny několikakilogramové
zásilky, u kterých je usuzováno na český původ. Pracuje se na několika verzích původu
amfetaminů, kurýry jsou relativně často občané ČR, jejich cesty jsou organizovány

cizími státními příslušníky. Informace k výrobě amfetaminů v ČR v takovýchto
kvantech jsou předmětem intenzivních prověrek.

EXTÁZE
Situace u extáze je nezměněná co do místa a množství zneužívání. Signály a poznatky
na výrobu uvnitř ČR nejsou k dispozici, je rozpracováno několik poznatků pro
podezření na organizovaný dovoz do ČR.

Prekurzory
Bylo pokračováno v budování funkčního monitorovacího systému, bez jehož
fungování by bylo odhalování trestné činnosti v této oblasti značné komplikované,
neboť porušování předpisů se dopouštějí zejména :
1. cizinci, a to ať již jako soukromé osoby nebo představitelé různých firem, které

chtějí v ČR získané chemikálie vyvézt do zahraničí,
2. občané ČR, kteří zprostředkovávají nákup chemikálií pro zahraniční

"zpracovatele",
3. občané ČR, kteří nakupují chemikálie pro vlastní nelegální výrobu OPL na území

ČR,
4. občané ČR, využívající svého postavení k legalizaci nelegálních vývozů a dovozů

chemikálií.
Skutečností podstatně ztěžující práci v oblasti prekurzorů je to, že dosud nebyl
přijat zákon, který by umožňoval postihovat osoby nelegálně zacházející s prekurzory
a dalšími chemikáliemi sloužícími k výrobě OPL.
Současná právní úprava se vztahuje pouze na efedrin. Aktivní spoluprací
s výrobcem, VÚAB Roztoky, se podařilo prosadit ve výrobě taková opatření, že se
v podstatě znemožnil nekontrolovatelný odliv z výroby. Následkem byl v podstatě
celoroční nedostatek efedrinu na černém trhu, který přinutil výrobce opět používat
Solutan a další léky obsahující efedrin. Koncem roku 1997 byla zaznamenána krádež 20

kg Efedrinu, další pokusy o krádeže a tento trend se bude určitě táhnout i v roce 1998.
Tento rok bude prvním rokem kdy VÚAB bude fungovat jako nestátní podnik, v roce
1997 došlo k jeho privatizaci.

Ostatní druhy OPL

Situace u ostatních syntetických druhů OPL je obdobná situaci Extáze, týká se
to zejména LSD případně dalších diskotékových" drog. Jsou poměrně často
zneužívány, ovšem jejich záchyt ve větším množství, nebo realizace pachatelů za
distribuci je sporadická, výroba nebyla v ČR doložena.
Trestná činnost na úseku nedovolené výroby nebo distribuce se u organických
rozpouštědel, aplikovaných "čicháním" se v podstatě ve statistikách nevyskytuje, až
na trestné činy podle § 188a - šíření toxikomanie. Přitom zneužívání tohoto druhu
drogy je velice časté a jsou zaznamenávána i úmrtí osob závislých na
čichání.
Ostatní druhy OPL jako např. khat, který byl v roce 1996 poprvé zajištěn na
území ČR a to celními orgány, dále anabolika, psylocybin, léky, nejsou nijak
významně zastoupeny z hlediska zneužívání, ani z hlediska statistiky trestné činnosti.
Ostatně u všech přírodních drog pocházejících z hub, kaktusů a jiných rostlin platí
obecně velice komplikované prokazování trestné činnosti vzhledem k původu a
způsobu získávání drog.

II.

Prognóza dalšího vývoje

Na základě analýzy realizovaných případů, rozpracovaných věcí a získaných poznatků
lze předvídat následující vývoj drogové scény :

1. další dynamický nárůst počtu závislých narkomanů na heroinu
2. vytvoření nových otevřených scén
3. vznik podniků určených pouze na distribuci heroinu
4. další migrační vlny ze středního východu a zvýšený zájem o usídlení v ČR vzhledem
k migrační politice zemí ES (Libanon, Palestina), zapojení těchto osob do obchodu
OPL
5. násilné řešení sporů o teritoria a sféry vlivu
6. narůstaní

snah o infiltraci do orgánů státní správy, respektive k vytvoření

vlivných kontaktů a ovlivňování již tak negativní operativní situace - další tlak na
legalizaci drog
7. budování a provozování velkých laboratoří na výrobu syntetických drog
8. zvyšování počtu občanů ČR zapojených do mezinárodního obchodu OPL
9. nárůst úrovně zapojení občanů ČR do obchodu OPL i na mezinárodní úrovni

III.
Mezinárodní spolupráce
NPDC od svého vzniku v roce 1991 si postavila jako jednu ze stěžejních priorit
efektivní účast na mezinárodní spolupráci při potlačování nedovoleného obchodu OPL.
Bez nadsázky lze uvést, že tento úkol je efektivně plněn, což nejlépe dosvědčuje
ocenění na mezinárodní aréně na jaře roku 1997 na 23. zasedání šéfů protidrogových
centrál ve Španělském Alicante, kdy byla NPDC zvolena místopresidentem této
prestižní konference.
Mezinárodní spolupráce NPDC se odehrává v několika základních rovinách :
a) základní standardní komunikační linie prostřednictvím NÚI Interpol
b) účastenství v několika stálých mezinárodních pracovních skupinách (STAR,

Jihovýchod)
c) zakládání společných mezinárodních pracovních skupin k řešení konkrétních

kriminálních caus
d) každodenní intenzivní komunikace, koordinace a spolupráce se styčnými důstojníky

zahraničních policejních služeb či přímo s věcně příslušnými garanty v zájmových
státech.
Pokud se týče linie styčných důstojníků, tak nejintenzívnější komunikace v roce 1997
probíhala se SD Velké Británie, SRN, USA, Francie, Itálie, Belgie a Severských zemí.
K tomu se de facto přiřazují přímé operativní vazby na naše partnerské služby
v USA, VB, SRN, Francii, Itálii, Belgii, Polsku, Maďarsku, Švýcarsku, Norsku, Dánsku,
Švédsku, Holandsku a dalších.

Z hlediska NPDC panuje spokojenost s touto zatím dosaženou úrovní mezinárodní
kooperace a NPDC ji hodlá nadále garantovat a prohlubovat.

IV.

Preventivní činnost

Národní protidrogová centrála v roce 1997 pokračovala v nastoupeném trendu
v oblasti prevence.
I v roce 1997 bylo stěžejní činností zajištění a vydávání třetího ročníku Bulletinu
NPDC. Vzhledem k zájmu o tento časopis byl upraven jeho obsah a již od prvního čísla
je abonentní formou distribuován mezi širokou odbornou veřejnost. Bulletin NPDC byl
přihlášen na Ministerstvo kultury a přidělením čísla jednacího získal statut oficielního
periodika. I v tomto ročníku 1997 byla vydána jedna mimořádná publikace
Knihovnička Bulletinu NPDC, která se zabývala otázkou organizovaného zločinu.
Skupina koordinace a metodiky NPDC se stalo klíčovým pracovištěm pro
zajišťování jednak preventivních programů a v nemalé míře také odborných
vzdělávacích kurzů pro policisty a příslušníky vězeňské služby. Velice úspěšně se rozvíjí
spolupráce s Českou armádou a to s útvary civilní ochrany. Po úvodní spolupráci
s jediným útvarem byla v roce 1997 navázána spolupráce s dalšími, provádějí se
pravidelné besedy s nováčky.
Po zahájení nového školního roku 1997-1998 byl vypracován projekt preventivní
činnosti na druhém stupni ZŠ. Zúčastněnými subjekty tohoto projektu jsou ZŠ Praha 4,
Písnická ulice, Muzeum PČR a NPDC - SKM. V rámci tohoto projektu bylo umožněno
pracovníkovi SKM se aktivně zapojit v rámci vyučování Občanské výchovy. Projekt
bude pokračovat v roce 1998. V Muzeu P ČR bude otevřena vernisáž výtvarných a
literárních děl žáků uvedené školy. Je připraven i další program, který zahrnuje
kvizovou soutěž a prohlídku expozice v Muzeu P ČR.
V listopadu se uskutečnila stáž lektora Policejní akademie (PA) na NPDC
Výsledkem této stáže je navázání užší spolupráce mezi oběma celky, která by se měla
odrazit v organizování specializovaných kurzů na PA. Nadále pokračuje přednášková
činnost pracovníků NPDC pro studenty PA.
Pracovníci SKM se zúčastnili několika seminářů, kde vystupovali i zahraniční
lektoři. V průběhu semináře PHARE v březnu v hotelu Pyramida byl navázán kontakt
s panem P. Cookem, pracovníkem policie ve Velké Británii. Spolupráce v programu

PHARE pokračovala kontaktem s pracovníky Velvyslanectví VB. Výsledkem tohoto
jednání byl seminář o roli policie v prevenci v oblasti drog. Lektorem na tomto
dvoudenním semináři byl pan P. Cook, účastníky byli policisté P ČR. Organizaci
přípravy a průběhu celého semináře zajišťovalo SKM NPDC.
Přehled přednáškové činnosti NPDC za rok 1997 uvádí tato tabulka :

Subjekt

Počet akcí

účastníků celkem

Policie ČR

29

867

Soudci

1

30

Vězeňství

4

75

Protidrogový koordinátoři

6

105

Vojsko

6

365

Učitelé

5

57

Rodiče

6

150

ZŠ

20

1 190

Zvl. škola

1

30

Střední škola

9

598

SOU

2

95

VŠ

3

75

Zájmové organizace

5

155

MÚ

1

30

Celkem

98

3 822

V.

Příklady realizací :
POKER - zadrženi a obviněni čtyři distributoři heroinu, zajištěno cca 1 kg heroinu,
plynová pistole, 1 mil. Kč na hotovosti. Skupina po dobu cca 1 roku prodávala v centru
Prahy heroin i osobám mladistvým.

ŽITO - zadržen a obviněn jeden z hlavních organizátorů distribuce drog v ČR z řad
Arabů, dříve zrealizováni v součinnosti se SRN dva občané ČR (zajištěno 290 g
pervitinu) vyvážejících pro arabského organizátora.

KURÝR III- ve spolupráci s GŘC a částečně SRN zadrženo postupně pět kurýrů
pracujících pro Nigerijce, zajištěno u nich 2550 g kokainu a 1460 g heroinu.

GARÁŽ - zrealizována skupina výrobců pervitinu, zajištěna laboratoř, ve spolupráci
s expoziturou Plzeň a SRN zadrženy další 3 kurýři a zajištěno u nich 550 g pervitinu.

TRÁVA - koordinací policejních součástí několika zemí došlo k zadržení dalších velkých
zásilek hašiše (5,4 tuny) a marihuany (23 tun) mimo území ČR. Stíhán za tyto skutky na
území ČR nikdo není.

ANDROMEDA - ukončena akce započatá v roce 1994 zadržením organizátora
kosovoalbánského původu, který byl v pátrání několika zemí. Byl zrealizován společně
s dalšími 4 pachateli za organizování obchodu heroinem na severu Moravy.

KOKO - zajištěno na základě dlouhodobého rozpracování cca 60 kg kokainu o čistotě
99% v zásilce kávy. Obchod zorganizoval občan ČR dlouhodobě se zdržující v Kolumbii.
Společně s drogou byl zajištěn i 1 cizí státní příslušník, který organizoval další činnost po
obdržení zásilky v ČR. Na organizátora byl vydán mezinárodní zatykač.
BAMBUS - v součinnosti s ŘSKP a ÚKP Jablonec nad Nisou zrealizována skupina
osob, zabývajících se organizovanými krádežemi uměleckých starožitností. Jeden
z pachatelů dále organizoval dodávky amfetaminu do severských zemí, byl zrealizován
pro TČ dle § 187/1, 2a,b) a 3b za prokázaný prodej 1 kg amfetaminu přípravu prodeje
dalších údajně 100 kg amfetaminu.

KOTEL - zrealizovaná dříve neúspěšně rozpracovaná osoba, odborný ředitel VÚOS
Pardubice pro výrobu amfetaminu. Trestná činnost byla prokázána na základě
dodatečné právní pomoci vyžádané z Holandska, předání dalších důkazů z holandské
strany a na základě dohledání výrobní a další dokumentace v archivu VÚOS. Obviněný
vyrobil celkem více než 59 kg drogy.

ŠUM - v průběhu dlouhodobého rozpracování skupiny tureckých organizátorů obchodu
heroinem získány poznatky o skladu heroinu v Polsku. Na základě námi předaných
prvotních informací a po delší společné operativní práci s polskými úřady zajištěno
v Polsku cca 52 kg heroinu.

ELPASO - zjištěni 3 pachatelé krádeže 20 kg efedrinu ve VÚAB Roztoky, na kterých
bylo následně při pokusu o prodej Efedrinu spácháno loupežné přepadení. Zjištěni i
pachatelé tohoto TČ, kteří stejně jako efedrin dosud nebyli zajištěni a zadrženi.

VI.

Celkové výsledky NPDC

Realizace
V uvedeném období bylo uskutečněno celkem 84 realizačních akcí, při kterých bylo
zatčeno 130 pachatelů, kterým bylo bezprostředně při realizaci sděleno obvinění
celkem ze 181 trestných činů, u většiny obviněných bude počet prokázaných skutků v
průběhu vyšetřování narůstat. V rámci provedených akcí bylo zatčeno a obviněno 29
cizinců.
Přehled realizovaných osob cizí státní příslušnosti
Státní příslušnost

realizováno

Alžír

2

Angola

1

Arab

1

Bahrain

2x táž osoba

Bulharsko

1

Dominikánská republika

1

Egypt

3

Jordánsko

1

bývalá Jugoslávie

3

Kamerun

1

Kolumbie

1

Libérie

3

Maroko

1

Nigerie

1

SRN

1

Sýrie

1

Tunisko

3

Turecko

1

VB

1

Celkem

29

Zajištěno drog
V realizovaných akcích bylo zajištěno celkem :

 14 domácích laboratoří na výrobu pervitinu
 670 g metamfetaminu (pervitinu) v ČR + 100 ks „psaníček“
 2200 g efedrinu, 12000 ks tablet efedrinu a objasněna krádež 20 kg
 3410 g heroinu v ČR
 62,5 kg kokainu v ČR
 5,5 kg marihuany v ČR
 přesně nezjištěné množství pervitinu a heroinu v dávkách u jednotlivých

realizovaných dealerů

Dále se na základě poznatků NPDC podařilo v zahraničí zadržet :

 10 kg amfetaminu
 50 kg heroinu

NPDC se dále podílela v rámci mezinárodní spolupráce na sledovaných zásilkách, při
kterých došlo k zadržení :

 2000 kg BMK (prekurzor pro výrobu Extáze)
 2200 kg hašiše

Porovnání počtu realizačních akcí :
měsíc/rok

1994

1995

1996

1997

leden

3

4

20

7

únor

6

5

16

2

březen

9

4

9

9

duben

7

12

12

6

květen

17

9

6

3

červen

8

8

5

4

červenec

5

4

9

5

srpen

5

11

10

7

září

9

26

6

9

říjen

11

12

8

11

listopad

8

6

11

14

prosinec

10

2

2

7

celkem

98

103

114

84

Tabulka porovnání počtu realizovaných osob NPDC :
rok

zrealizováno osob

z toho mladistvých

z toho cizinců

1994

187

6

15

1995

196 (+ 4,8%)

9 (+ 50%)

33 (+120%)

1996

197 (+ 0,5 %)

9 (+0%)

46 (+39%)

1997

130 (- 34,0%)

9 (+0%)

29 (- 37%)

V závorkách jsou uvedeny změny oproti předchozímu roku v procentech.

Statistika prokázané trestné činnosti

(jedná se o obvinění bezprostředně po realizaci) :
TČ drogové
Trestný čin
187/1
187/2
187/3
188/1
188/2
188a/1
188a/2
celkem

rok 97
skutků %

45
52
24
13
14
9
1
158

28,5
32,4
15,3
8,3
9,0
5,8
0,7

TČ ostatní (rok 1997)
§
141/1
171/1
174
176/1
185
199
213/3
217
219
234/2
247/1
247/2
250/1
257/1
celkem

skutků

1
2
1
3
1
1
1
2
1
1
4
1
3
1
23

rok 96
skutků %

45
63
18
14
2
57
11
210

21,4
30,0
8,6
6,7
1,0
27,1
5,2

