I.
Charakteristika drogové scény, její změny za hodnocené období
Z porovnání skladby zneužívaných drog, nárůstu počtu konzumentů, způsobu
pouliční distribuce, profilu pouličních distributorů za rok 1998 oproti roku 1997
nevyplývají velké změny.
Na scéně mezinárodního drogového obchodu pokračuje tendence přesunování aktivit
zejména u heroinu na území ČR. ČR se stala centrem organizátorů mezinárodního
obchodu zejména heroinem a kanabisovými produkty, kdy organizátoři vůbec
nepřichází do styku se zá silko u, v ČR najímají kurýry nebo firmy které zajišťují
přepravu zásilek. Usvědčení těchto osob není možné bez těsné mezinárodní spolupráce
policejních složek. ČR zůstává centrem působení zejména Kosovských Albánců a
Nigerijců, zejména díky velice výhodným podmínkám, u kterých nedošlo k žádným
změnám :
 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 a Číňanů, u ruskojazyčných zločineckých seskupení jsou získávány
poznatky o jejich údajném zvyšování aktivit v tomto směru. Jejich zapojení do obchodu
s OPL je obdobné jako u dalších jejich zájmových aktivit - tedy zejména snaha o co
nejméně pracné zisky - vydírání výrobců nebo distributorů OPL. Tyto poznatky jsou
v současné době ve stádiu prověřování.
Díky závaznému pokynu PP ČR č. 2 8 z roku 1996, který umožnil Národní
protidrogové centrále Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální
policie Policie ČR (dále jen NPDC) plně se věnovat problematice organizované výroby
a distribuce OPL a zejména spolupráce se zahraničními partnery, se nadále zvyšuje
podíl kvalifikovanější trestné činnosti v celkové statistice realizovaných případů.
Vývoj pouličních cen OPL v posledních letech :
druh OPL

množství

1996 (cena v KČ)

1998 (cena v KČ)

MARIHUANA cigareta
(joint)

20 - 30

20 - 30 u marihuany z dovozu

HAŠIŠ

1g

300 - 500

200 - 300

PERVITIN

1g

800 - 1.000

800 - 1000

HEROIN

1g

400 - 800

600 - 1000

KOKAIN

1g

1.500 - 3.000

2000 - 2500

LSD

1 trip

150 - 300

100 - 200

EXTÁZE

1 tableta

300 - 500

300 - 500

BRAUN

1 ml

250

distribuce nezjištěna
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Současná situace v oblasti nezákonných drog v ČR
Situace v České republice v oblasti nezákonných drog v současné době je až na
několik výjimek plně srovnatelná se situací se zeměmi, ve kterých měla drogová scéna
před několika málo lety náskok několika desetiletí.
V České republice funguje v současnosti plně rozvinutá drogová scéna. Přes ČR
tranzitují dodávky heroinu z blízkého východu, dalekého východu, dodávky kokainu
z Latinské Ameriky, dodávky kannabinoidů z blízkého a středního východu i z Afriky.
ČR je cílovou zemí pro všechny druhy OPL s výjimkou cracku. ČR je široce zapojena
do nelegální výroby a přepravy drog, do nelegální výroby a obchodu prekurzory, do
praní peněz z výnosu nelegálního obchodu drogami.
Uživateli drog jsou v ČR i děti ve věku kolem 13 let, experimentující napoprvé
s heroinem a získávající první zkušenost nitrožilní aplikací.
Nárůst počtu osob zneužívajících heroin zůstává za poslední dva roky stabilní, již
nepostupuje tak extrémně dynamicky.
Byla přijata řada zákonných opatření majících za cíl omezit nabídku drog,
umožnit postihování praní peněz z výnosu drogového obchodu, byla přijata vládní
koncepce boje proti drogám do roku 2000.
V ČR se během necelých 8 let :
vytvořila otevřená drogová scéna
vytvořila stálá klientela uživatelů heroinu
vypukla módní vlna tzv. diskotékových drog
rozšířilo užívání drog do všech regionů republiky
prakticky zanikly komunity uživatelů heroinových náhražek (tzv. BRAUN dihydrokodein)
 zabydleli se zde obchodníci drogami mezinárodního významu






V několika pohledech je drogová scéna ČR problematičtější než v zahraničí :





drogy jsou vzhledem k jejich cenám relativně přístupnější
věková hranice mládeže experimentujících s tvrdými drogami je extrémně nízká
podíl intravenózních uživatelů heroinu je cca 85 %
vysoký podíl prvokonzumentů začínajících „tvrdou“ drogou

Specifické pro ČR je v současné době :
 nízká poptávka po kokainu (jednak díky vysoké ceně, jednak díky podobným
účinkům PERVITINU - metamfetaminu)
 prakticky nulové zastoupení CRACKU (policie nezadržela jedinou dávku)
 značně vysoký podíl závislých osob zneužívajících těkavá rozpouštědla
Pro obchod drogami v ČR je vysoce příznačné :
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vysoký podíl na obchodě OPL, zejména ve větším měřítku, mají cizí státní příslušníci
vysoký podíl na pouličním prodeji mají osoby romského původu
vysoký podíl na pouličním prodeji mají osoby ve věku do 15 let
zatím nízká průvodní násilná a majetková kriminalita

S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze s potěšením konstatovat měnící se
postoj justice v otázce postihu obchodníků a výrobců drog. Jsou navrhovány i
udělovány tresty v horní polovině trestní sazby. Je čím dál častěji postihován
organizovaný charakter distribuce. Trestní řízení, tedy doba od zadržení pachatele do
nabytí právní moci rozsudku ve většině kauz se zkracuje. Zlepšuje se mezinárodní
spolupráce jak na úseku operativní práce tak i v rámci poskytování i vyžadování právní
pomoci.
Nejdůležitější změnou v oblasti nelegálních drog je novelizace trestního zákona a
přestupkového zákona, která byla přijata v roce 1998 a nabývá účinnosti dnem 1.1.1999.
Podle této novelizace je trestně postižitelné i přechovávání drog pro vlastní potřebu. Až
do současné doby není držba drog pro vlastní potřebu v ČR trestně postižitelná a tak
docházelo někdy i k paradoxní situaci, kdy policie musela v případě neprokázání jiné
související činnosti podezřelé osoby vrátit zajištěné drogy.
Neoprávněná držba drog se bude posuzovat zejména podle množství drogy, kdy
držba většího než malého množství bude řešena cestou trestního stíhání a držba malého
množství cestou správního řízení.
Další velkou změnou je přijetí zákona o návykových látkách, který nahrazuje
starou a již dlouho nevyhovující vládní vyhlášku z roku 1988 a co je velice důležité,
stanovuje trestnost i u neoprávněné výroby a obchodu prekurzory, což je v Českém
právu naprostá novinka. Podle novely trestního zákona je trestná neoprávněná výroba,
obchod a držba prekurzorů podle stejného § jako u drog. Seznam omamných a
psychotropních látek, prekurzorů a pomocných látek je součástí tohoto zákona a
nemůžou tedy existovat výhrady pro jejich postihování jak tomu bylo dosud s odvoláním
na listinu základních práv a svobod.

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“.
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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, nebyl v prvním pololetí roku
1998 na území ČR zachycen.

KOKAIN
Kokain zůstává i nadále na okraji zájmu konzumentů.
Cena kokainu distribuovaného v ČR zůstává již několik let stejná - okolo 2000 2500 Kč za gram kokainu v distribuční koncentraci.
Po odhaleních několika kilogramových zásilek dopravovaných letecky a odhalení
několika desítek polykačů ustal tento způsob přepravy již v roce 1997.
Prvotní signály o výrazném nástupu nového trendu - dopravy v listovních a
drobných balíkových zásilkách na tzv.“nevědomé“příjemce, tedy na osoby které o
skutečném obsahu nic nevěděli, a zásilka od nich byla vyžádána pro skutečného
odběratele, se nepotvrzují a tato cesta se nerozeběhla s očekávanou intenzitou. Další
trend, kdy se na různé osoby posílají několika dekagramové zásilky, kterých je ale
značný počet také nebyl nijak rozšířen. Adresátem byla zpravidla jedna osoba, která
používala několik dokladů, střídala byty i doklady a velice tak znesnadňovala jednak své
ztotožnění a jednak prokázání trestné činnosti.
Zde se pravděpodobně projevily opatření na hraničních vstupech a výstupech
ČR, kdy byla na základě žádostí NPDC věnována zvýšená pozornost cestujícím
z rizikových oblastí a neměl tak kdo přepravovat zásilky do ČR dodané poštou.
Největší podíl na zásilkách dopravovaných do ČR nebo tranzitujících přes ČR
mají velké, několika desítek kilogramů velké zásilky organizované občany ČR a
přepravované v zásilkách běžného obchodního zboží.

PERVITIN
Provedení některých 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 již na
přelomu let 1997/98. Privatizace VÚAB v roce 1998 dále zpřísnila Evidenci, zlepšilo se
ukládání Efedrinu a to vedlo k praktické nedostupnosti efedrinu na černém trhu. Vaří
se buď ještě za zásob získaných před těmito opatřeními, nebo z Efedrinu odcizovaného
formou klasických krádeží vloupáním do výrobního závodu, tato tendence kulminovala
na počátku roku 1998. Po opatřeních přijatých vedením závodu společně s NPDC a
s vedením OŘ PČR Praha Západ a KŘ PČR Středočeského kraje i tyto skutky ustaly.
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To mělo za následek návrat k původní výrobě metamfetaminu z léků a léčebních
přípravků obsahujících efedrin. Další cesta je získávání efedrinu ze zahraničí, jsou
signály o dovozu efedrinu z Polska a Slovenska.
Při samotné privatizaci bývalého VÚAB, který zprivatizoval management
podniku a při transformaci na NYSTEPHARM, a.s. došlo k nejasnostem při přiznávání
oprávnění zacházení s OPL a tato problematika byla operativně řešena cestou
Samostatného inspektorátu OPL MZ a licenční správou Ministerstva hospodářství.
Podle zjištění těchto kontrolních subjektů k porušení zákona nedošlo.
V této souvislosti stojí za zmínku sdělení obvinění pracovníkům celní správy,
kteří svým jednáním umožnili neoprávněný vývoz efedrinu z ČR a jsou za své jednání
trestně stíháni.

CANABIS
Zde v podstatě nedošlo ke změnám oproti roku 1997. 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. NPDC se podílela na
odhalení zásilky hašiše zadrženého na Ukrajině a dále na zadržení zásilky marihuany
zadržené na Slovensku.
AMFETAMINY
Zde trvá situace, kdy jsou v severských zemích zajištěny zásilky,
několikakilogramové, u kterých je usuzováno na český původ. Nicméně četnost těchto
záchytů značně poklesla. Pravděpodobně zde došlo k odstranění organizátora tohoto
obchodu. Trestná činnost v tomto smyslu nebyla dotyčnému prokázána, byl realizován
za jinou trestnou činnost majetkového charakteru, za distribuci OPL v menším měřítku,
ale po jeho umístění do vyšetřovací vazby v podstatě záchyt kurýrů amfetaminu údajně
českého původu značně poklesl.
Tato tendence zůstala zachována u jiného druhu „zboží“ - Rohypnolu, který byl
v průběhu celého roku 1998 zadržován ve větších zásilkách a pochází výhradně od
jediného výrobce - firmy Léčiva a.s.. Účinná látka tohoto léku - flunitrazepam je uveden
v příloze č. 6 zákona o návykových látkách.

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.
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II.
Vnější bezpečnostní rizika
Hrozbou pro postavení ČR v rámci Evropy byla ještě v roce 1998 ta skutečnost,
že ČR byla organizátory mezinárodního obchodu OPL vybrána za „bezpečnou zemi“.
Z operativních poznatků je známo, že byly všeobecně známy :
1. nedostatečné požadavky na uznání legálního pobytu na území ČR
2. jednoduchost založení krycích firem a prakticky bezrizikového praní "drogových"
peněz
3. relativně nízké náklady na provozování krycích firem, nízké životní náklady (s
ohledem na jejich zisky)
4. nízké tresty ukládané v ČR za drogové delikty
5. ochota občanů ČR zapojit se do obchodu OPL za nízké odměny
6. vysoká pravděpodobnost uchránění majetku získaného z drogových obchodů před
propadnutím
Tyto závěry byly vyvozeny ze skutečnosti, že rostl počet občanů ČR je zadržených
v zahraničí se zásilkou OPL. I občané dalších zemí, nejen ČR, v případě svého zadržení
mimo ČR uváděli, že zásilku obdrželi v ČR, a to nejčastěji od občana bývalé Jugoslávie,
nebo od černocha. Pouze v minimálním množství případů byl jako organizátor cesty
uveden občan ČR.
K závažným změnám v této situaci došlo v průběhu roku 1998 z několika důvodů :
1. Tresty za drogovou trestnou činnost jsou ukládány na horní hranici trestní sazby
2. Organizátoři se připravují na účinnost novely trestního zákona a přestupkového

zákona, postihujících přechovávání OPL i pro vlastní potřebu.

3. Policie bude moci na základě výše uvedených novel zabavovat OPL.

III.
Vnitřní bezpečnostní rizika
Největší riziko plyne z masové masivní devastace osobnosti, kterou dlouhodobé
zneužívání zejména heroinu sebou přináší. Vysoce rizikový je samozřejmě nárůst osob
HIV pozitivních, veliké finanční náklady si vyžaduje léčba hepatitid.
Bezpečnostní rizika sebou nese největší ta skupina, které je vysloveně závislá na
OPL. Zde se jedná zejména o heroin a amfetamin. Náklady na potřebné množství jsou
tak vysoké, že není možné je hradit z jiných zdrojů než pocházejících z trestné činnosti.
V jednodušším případě si závislé osoby vydělávají na svou dávku prodejem OPL,
jsou placeni v „naturáliích“.
Velice běžná je u narkomanů homosexuální i
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heterosexuální prostituce, jsou snadnou kořistí pro pasáky a případně různé sexuální
devianty, zejména pro pedofily.
Páchání násilné a majetkové trestné činnosti je dalším stupněm související trestné
činnosti.
Od organizátorů obchodu OPL hrozí jiné druhy nebezpečí.
Jejich snaha o korupci policistů, dalších orgánů činných v trestním řízení pro
ovlivnění vyšetřování, uložení trestu může snadno v případě neúspěchu přerůst v násilné
projevy. Jejich oběti budou v první řadě svědci, ale ani násilí nebo vydírání policistů
nebo pracovníků represivního aparátu se nedá vyloučit.
V případě nasycení trhu hrozí ať již lokální potyčky mezi jednotlivými skupinami
dealerů, v horším případě válka mezi příslušníky různých etnik o odbytiště.
Jako nový trend se objevila snaha již několikráte využít resp. Zneužít
hromadných sdělovacích prostředků v útoku proti NPDC nebo jejím konkrétním akcím
ve snaze skandalizovat a poškodit pověst této jednotky. Je to jedna z klasických metod
organizovaného zločinu používána i v jiných problematikách.

IV.
Prognóza dalšího vývoje
Na základě analýzy realizovaných případů, rozpracovaných věcí a získaných poznatků
lze předvídat následující vývoj drogové scény v roce 1999 :
1.
2.
3.
4.

další nárůst počtu závislých narkomanů na heroinu
přeskupování tzv. otevřených scén
orientace na nové způsoby distribuce OPL s ohledem na trestnost přechovávání
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. zvyšování počtu občanů ČR zapojených do mezinárodního obchodu OPL
7. nárůst úrovně zapojení občanů ČR do obchodu OPL i na mezinárodní úrovni
8. snaha o ovlivňování veřejného mínění o kontraproduktivnosti novel zákonů
upravujících trestnost přechovávání
9. snaha o diskreditaci Policie ČR v souvislosti s uplatňováním výše zmíněných novel
10. problémy s aplikací správního řízení - toxikomané jsou osoby na pohybu, nebudou se
dostavovat
11. praktická nevymožitelnost u vysokého procenta uložených pokut v přestupkovém
řízení
12. nové trendy v chování distributorů
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Z operativních informací je zjišťováno, že distribuce OPL se postupně
přizpůsobovala ve 4. Čtvrtletí roku 1998 novým podmínkám platným v roce 1999.
Zjišťoval se častý výskyt distribuce OPL ve formě balení do alobalových kuliček nebo do
celofánových psaníček, které distributoři přechovávají v jediném kuse pod jazykem a
jsou připraveni pro případ realizace toto polknout.
Předvídat vývoj drogové scény po 1.1.1998 je v současné době poměrně obtížné.
Zavedení trestnosti držby OPL pro vlastní potřebu jistě přinese změny.
Nepředpokládáme však zlomovou reakci k datumu účinnosti novely TZ. Změny budou
pravděpodobně postupné, podle přístupu Policie ČR k aplikaci novely v praxi, podle
přístupu soudů k rozhodování u malých množství zadržené OPL. Na fundovanou
prognózu je v této době příliš brzy a ve hře je příliš velké množství neznámých okolností.

V.
Spolupráce s mimoresortními subjekty
Již tradičně byla spolupráce nejintenzívnější s GŘC, s protidrogovým oddělením
odboru boje proti podloudnictví. Tato spolupráce je na velmi vysoké úrovni, v současné
době pracují dvě stálé společné pracovní skupiny a podle potřeby se vytváří další
skupiny k řešení aktuálních kauz. Intenzitu a otevřenost spolupráce mezi jmenovaným
útvarem GŘC a NPDC závidí i naši zahraniční partneři.
Na dalším místě je nutné uvést Samostatný inspektorát OPL Ministerstva
zdravotnictví ČR, kde je zejména na úseku prekurzorů a Efedrinu spolupráce velmi
přínosná.

VI.
Preventivní činnost
V hodnoceném období bylo pokračováno ve vydávání Bulletinu a v preventivní
činnosti spočívající ve spolupráci se subjekty působícími v oblasti zejména primární
protidrogové prevence.
Za hodnocené období bylo policisty NPDC zrealizováno celkem 81 přednášek pro
cca 4500 posluchačů a to zejména z řad frekventantů nástupních policejních škol,
Školní zásahový útvar Správy PČR hl.m. Prahy, studenty středních škol a vojáky.
V součinnosti s Muzeem Policie ČR byla připravena výstava k problematice drog,
věnovaná 70. Výročí vzniku první protidrogové specializované centrály na území ČR.
Dále v součinnosti se Střediskem sociální prevence hl.m. Prahy a Ústavem
mezinárodních vztahů za pomoci odpovědných orgánů Velké Británie připravuje
projekt protidrogové prevence pro školy.
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VII.
Příklady realizací :
RAMA - zadržen a obviněn dovozce kokainu do ČR, občan SRN při společně akci
s BKA. Organizátor zadržen o a obviněn v SRN. V ČR zajištěn kokain v množství cca
4000 dávek.
KANÁL - ve spolupráci s GŘC a zajištěna zásilka 120 kg heroinu směřující do Velké
Británie. Zajištěn a obviněn kurýr, následně 4 organizátoři - občané ČR. Skupina
dodávala heroin do VB a Severských zemí po dobu několika let. Jeden z organizátorů
byl v době páchání TČ pracovníkem Městské policie Liberec.
STOPAŘ - zrealizována organizátor vývozu heroinu do SRN, prokázáno 8 vývozů - cca
135.000 dávek heroinu. Při zadržení zajištěna střelná zbraň.
KOLOTOČ - ukončena dlouhodobá akce, při které bylo zatčeno celkem 14 osob,
zajištěno 7 laboratoří na výrobu Pervitinu. Dále zadrženy 2 osoby v celostátním pátrání.
Hlavní chemik skupiny byl v poslední době zadržen 3 krát v souvislosti s výrobou OPL,
soud akceptoval návrh na uvalení vazby až počtvrté.
TRAJEKT - ukončena mezinárodní operace proti obchodníkům amfetaminem,
využívajícím ČR jako mezisklad. Při závěrečné akci byli zadrženi a obviněni 2 občané
ČR a jeden občan Velké Británie, zdržující se v ČR nelegálně po dobu asi 1 roku. Další
osoby byly zadrženi v Norsko a Švédsku, v zahraničí zajištěno 10 kg amfetaminu v roce
1997.
VYSOČINA - dlouhodobá operace vedená společně s OŘ PČR Pelhřimov, v průběhu
roku 1998 zdrženo a obviněno 12 osob pro výrobu a distribuci Pervitinu a distribuci i
dalších OPL.
SEVER - v součinnosti s OŘ PČR zadrženo a obviněno 10 osob pro dlouhodobou
výrobu pervitinu a prodej OPL.
BRÁNA - v součinnosti s Exp. Teplice a OŘ PČR Děčín zrealizováno postupně 8
dovozců a distributorů heroinu.
RUMBURAK - v součinnosti s OŘ PČR Děčín zadrženo a obviněno 7 osob pro
dlouhodobou výrobu a distribuci Pervitinu, zajištěny 2 laboratoře.
SAAB - v uvedeném typu vozidla zajištěna na HP Rozvadov po dlouhodobém
rozpracování zásilka 16,4 kg amfetaminu, zadrženi a obviněni 2 cizí státní příslušníci.
CELNÍK - obviněno 5 pracovníků Celní správy ČR pro zneužití pravomoci veřejného
činitele. Ve třech případ propustili bez náležitého povolení do celního režimu 450 kg
efedrinu.
Hrnec - v součinnosti s několika zeměmi Evropy provedená akce ukončená zadržením 2
osob a zajištěním dodávky cca 11 tun marihuany.
Vamp - v součinnosti s několika státy a útvary Policie ČR a GŘC zadržena zásilka 40 kg
kokainu vysoké čistoty, zadrženi a obviněni tři občané ČR z organizování dovozu
kokainu.
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KAZ - eliminována skupina výrobců a distributorů pervitinu působících na diskotékách
v okolí Prahy, zadrženo a obviněno postupně celkem 9 osob, prokázána distribuce cca
20.000 dávek, dalších 500 dávek zadrženo.
ČALAMAN - zadržen a obviněn organizátor distribuce heroinu, původem kosovský
Albánec. Při realizaci zajištěno cca 20.000 dávek heroinu, střelná zbraň s municí, 1 kg
Semtexu s iniciátory, padělky italských lir v hodnotě 6 milionů. Unikal před zatčením 5
let.
PRÉMIUM - realizovaná skupina pracovníků chemického průmyslu a výzkumu, kteří
postupně v průběhu let minimálně 1994 - 1997 vyráběli na území ČR syntetické drogy
(MDMA a pod.) které dodávali do Nizozemské distribuční sítě. V ČR byli zatčeni a
obviněni 2 výrobci a organizátoři, v Holandsku postupně 15 dalších spolupachatelů a
zadrženo několik tun BMK na Ukrajině.
MAGAR - v průběhu několika měsíců zrealizována skupina osob organizujících
distribuci heroinu na území několika států. Bylo obviněno celkem 5 osob v ČR, 4 osoby
v SRN, po jedné osobě je vyhlášeno mezinárodní pátrání a bylo celkem zajištěno 40.000
dávek heroinu.
REDI - zadržen organizátor obchodu heroinem v mezinárodním měřítku, občan
kosovoalbánského původu. Postupně zajištěno cca 10 kg heroinu, poslední zásilka 1,5 kg
v ČR. Kurýr původem ze SRN stíhán v ČR a dalších 10 osob v SRN.

Realizace
V uvedeném období bylo uskutečněno v ČR celkem 128 realizačních akcí, při
kterých bylo zatčeno 206 pachatelů, kterým bylo bezprostředně při realizaci sděleno
obvinění celkem ze 161 trestných činů, u většiny obviněných bude počet prokázaných
skutků v průběhu vyšetřování narůstat. V rámci provedených akcí bylo zatčeno a
obviněno 28 cizinců.
Přehled realizovaných cizinců podle státní příslušnosti :
Státní příslušnost realizováno osob
Dánsko

2

Jordánsko

3 (1osoba 2x)

bývalá Jugoslávie 6
Kuba

1

Libérie

1

Maroko

1

Nigerie

1

Polsko

1

Rusko

1

Senegal

1

SR

3

10

SRN

3

Súdán

1

Švýcarsko

2

Tunisko

2

Ukrajina

1

VB

1

Celkem

31

Zajištěno drog
V realizovaných akcích bylo zajištěno celkem :
 19 laboratoří na výrobu pervitinu
 198 g metamfetaminu (pervitinu) v ČR
 cca 41,3 kg kokainu v ČR
 cca 147,3 kg heroinu 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
 356 kg heroinu

NPDC se dále podílela v rámci mezinárodní spolupráce na sledovaných zásilkách, při
kterých došlo k zadržení :
 cca 12 tun marihuany
 cca 7 tuh hašiše

Porovnání počtu realizačních akcí :
měsíc/rok 1994 1995 1996 1997 1998
leden

3

4

20

7

10

únor

6

5

16

2

18

březen

9

4

9

9

10

duben

7

12

12

6

12

květen

17

9

6

3

12

červen

8

8

5

4

10

červenec

5

4

9

5

4

11

srpen

5

11

10

7

13

září

9

26

6

9

7

říjen

11

12

8

11

15

listopad

8

6

11

14

7

prosinec

10

2

2

7

13

celkem

98

103

114

84

131

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%)

1998

209 (+ 61%)

13 (+33%)

31 (+6,9%)

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

skutků
95
79
26
14
0
13
8
135

Vedoucí NPDC ÚOOZ S KP P ČR
pplk. JUDr. Jiří KOMOROUS
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