Globální drogová situace z pohledu Policie 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.
Kompetentní orgány České republiky přistupují k řešení tohoto problému s plnou
vážností. Podnikají kroky v legislativní, organizační a institucionální oblasti, kdy se
klade důraz na vyváženost prevence a represe v boji s drogovým fenoménem.
Represivní složky státního aparátu jsou, po přijetí řady nových zákonů a dalších
legislativních úprav vybaveny dostatečnými pravomocemi nejen k boji proti výrobě a
distribuci OPL na domácí scéně, ale jsou připraveny plnit úkoly i v rámci mezinárodní
spolupráce při snižování mezinárodního obchodu OPL.
Drogová scéna v české republice v roce 1999 byla poměrně význačně ovlivněna změnou
postoje společnosti k postihu prosté držby omamných a psychotropních látek. Novelou
trestního zákona a přestupkového zákona, účinného od 1.1.1999 byla a je trestně nebo
správně postižitelná osoba, která i pro svoji vlastní potřebu bez povolení přechovává
drogy. Kolem účinnosti zákona se vedou zejména ve sdělovacích prostředcích diskuse,
zda to nebyl „krok zpět“, zda se nejedná o zneužívaný § trestního zákona využívaný
policisty ke zlepšení statistik a podobně.
Z pohledu policie se jedná o vysoce užitečnou změnu přinášející pozitivní dopad na
drogovou scénu. Možnost zabavení OPL jednoznačně přispívá ke snižování nabídky
OPL. Změna cen při pouličním prodeji fakticky nebyla registrována, sekundárně tak
nejsou drogově závislé osoby „dotlačováni“ k páchání majetkové nebo násilné trestné
činnosti v souvislosti s novelizací.
Problematickou se ukazuje cesta, kdy nebylo rozhodnuto o výši malého množství
OPL. Jednotlivý státní zástupci razí velice rozdílné trendy od postihování i několika
rostlin konopí až po vyhlášení, že přechovávání cannabisu v jakémkoliv množství
zůstane vždy pouze přestupkem. Cesta k nalezení celorepublikového kompromisu bude
ještě velice dlouhá. V souvislosti s marihuanou se nejčastěji, podle názoru NPDC tříští
názory orgánů činných v trestním řízení na jeho postihování. V některých regionech se
stíhá i jeden „joint“ jinde se programově přehlíží i závažnější forma pěstování a dokonce
i distribuce. Sjednocení, nebo alespoň snížení rozdílů, názorů cestou jednání
s ministerstvem spravedlnosti je úkolem pro rok 2000.
Podíl osob realizovaných pro trestný čin podle § 187a, tedy prosté přechovávání OPL
pro vlastní potřebu je celoročně kolem 6% ze všech drogových trestných činů. To
jednoznačně vyvrací názor, že policie toto ustanovení trestního zákona bude zneužívat
k vylepšování statistiky své účinnosti. Musíme ovšem brát do úvahy ještě tu skutečnost,
že převážná většina osob je stíhána pro TČ podle § 187a v souběhu s jinou drogovou
trestnou činností, zpravidla s TČ podle § 187. Osob samostatně stíhaných za prostou
držbu je cca 1 procento ze všech osob stíhaných za drogové delikty.

Podmínky zpracování celorepublikové zprávy

Národní protidrogová centrála Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby
kriminální policie Policie České republiky (dále jen NPDC), která je garantem
mezinárodní spolupráce a koordinace činnosti jednotlivých útvarů a služeb policie po
linii toxi má mimo jiné za úkol sběr a vyhodnocování informací souvisejících s drogovou
trestnou činností. Tato úloha je mimořádně ztížena tím, že stávající informační systémy
Policie ČR neumožňují v současné době jiné centrální vyhodnocování než podle
realizovaných TČ, tedy podle § trestního zákona. Není tak možné provádět sběr a
vyhodnocování dat podle toho, zda se jednalo o výrobu, dovoz, vývoz, převoz, distribuci
OPL, dále není možné rozlišovat podle druhů OPL a velké problémy činí i analýzy podle
regionů ČR. Nejsou centrálně vyhodnotitelné ani informace od celní služby (záchyty na
hranicích) a ministerstva spravedlnosti (počty odsouzených, uložené tresty, situace ve
věznicích a podobně.)
Zpracování celorepublikové statistiky záchytu drog (množství drog a počet případů),
realizovaných případů podle skutkové podstaty a další je velice problematickou činností,
protože na realizacích případů se podílí často i několik subjektů a tyto všechny si
samozřejmě podíl na realizaci vykazují. Prostou sumarizací jednotlivých hlášení by se
tak došlo ke značně zkresleným výsledkům.
Z toho důvodu byla v roce 2000 jako součást projektu PHARE 2000 pro ČR navržena
výstavba národního centra pro represi jako centrálního monitorovacího a informačního
systému provozovaného společně policií a celní správou dislokované u NPDC.

Nové trendy na drogové scéně
Na scéně zapojení ČR do 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 zásilkou, v ČR najímají kurýry nebo firmy které zajišťují
přepravu zásilek. Usvědčení těchto osob není možné bez těsné mezinárodní spolupráce
policejních složek. Postavení ČR jako centra působení zejména Kosovských Albánců,
zejména díky velice výhodným podmínkám, u kterých nedošlo k žádným nebo pouze
minimálním změnám, ale zejména po zavedení důkladné ostrahy hranic Itálie po
vypuknutí krize v Kosovu se ještě zvýšilo.
Máme zato, že omezením možnosti dopravy heroinu ale i dalších druhů OPL do Itálie
mořskou cestou a zpětný tok financí případně zboží a techniky narostla důležitost trasy
vedoucí z ČR do Itálie. Je to statisticky doložitelné na počtech zadržených zásilek
heroinu vypravených z ČR jak českými kurýry, tak kurýry jiného původu.

Nové drogy
U heroinu došlo k další významné změně, kdy se na trhu začal objevovat vysoce
koncentrovaný heroin, po aplikaci kterého došlo ke značnému počtu předávkování. Další
změnou je vedle volné báze heroinu nabídka solí, rozpustných ve vodě a usnadňujících
injekční aplikaci. Máme to za následek zapojovaní dalších subjektů do mezinárodního
obchodu heroinem.
Došlo i ke změnám v pohledu na zapojení osob Vietnamského původu do nelegálního
obchodu OPL, kdy se podařilo zrealizovat několik obchodníků zejména heroinem.
Původ heroinu prodávaného Vietnamci se dosud nepodařilo zjistit. Jednalo se o vysoce
koncentrovaný heroin vysoce odlišný od heroinu pocházejícího z oblasti zlatého
trojúhelníku a přepravovaného do ČR po Balkánské cestě. Původ z oblasti zlatého
trojúhelníka nebyl potvrzen ani vyloučen, další možností je produkce v oblasti střední
Ásie, zpracování v jiných laboratořích a odlišnou cestou než heroin dopravovaný přez
Turecko. Jako další pravděpodobnost se jeví zapojení ruskojazyčných zločineckých
skupin, které dopravují heroin z klasické produkční oblasti přez středoasijské
republiky a dále přez Ruskou federaci, Ukrajinu nebo Bělorusko do Polska nebo
Slovenska a ČR dále na západ. Na odkrytí původu tohoto heroinu se intenzivně
pracuje.

Současná situace v oblasti nezákonných drog v ČR
Situace v České republice v oblasti nezákonných drog se v obecném 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.
Shrnutí základních znaků naší drogové scény zůstává plně v platnosti :








existence otevřené drogové scény
existence stálé klientely uživatelů heroinu
probíhající módní vlna tzv. diskotékových drog
užívání drog ve všech regionech republiky
prakticky zaniklé komunity uživatelů heroinových náhražek (tzv. BRAUN)
usídlení organizátorů obchodu drogami mezinárodního významu.

V několika pohledech zůstává drogová scéna ČR vysoce problematická :





drogy jsou vzhledem k jejich cenám relativně velice dostupné
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 dlouhodobě :
 nízká poptávka po kokainu
 prakticky nulové zastoupení CRACKU (policie nezadržela jedinou dávku)
 značně vysoký podíl závislých osob zneužívajících těkavá rozpouštědla.
Pro obchod drogami v ČR je vysoce příznačné :





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.

Nejdůležitější změnou v oblasti nelegálních drog je novelizace trestního zákona a
přestupkového zákona. Dopad na drogovou scénu se dá charakterizovat :
 změnou taktiky pouličního prodeje
 častějším prodej v restauračních, klubových zařízeních
 prodejem na zakázku prostřednictvím mobilního telefonu nebo Internetu
 celkově vyšší konspirací distribučních sítí.
Problematickou se ukazuje cesta, kdy nebylo rozhodnuto o výši malého množství
OPL. Jednotlivý státní zástupci razí velice rozdílné trendy od postihování i několika
rostlin konopí až po vyhlášení, že přechovávání cannabisu v jakémkoliv množství
zůstane vždy pouze přestupkem. Cesta k nalezení celorepublikového kompromisu bude
ještě velice dlouhá.
Podíl osob realizovaných pro trestný čin podle § 187a, tedy prosté přechovávání OPL
pro vlastní potřebu je celoročně kolem 6% ze všech drogových trestných činů. To
jednoznačně vyvrací názor, že policie toto ustanovení trestního zákona bude zneužívat
k vylepšování statistiky své účinnosti.
Další velkou změnou je přijetí zákona o návykových látkách, který nahradilo starou
a již dlouho nevyhovující vládní vyhlášku z roku 1988. Jako problémovou se ukazuje být

ta skutečnost, že prodej léčiv a léčivých přípravků obsahujících efedrin, pseudoefedrin a
obecně všechny prekursory je v lékárnách volný. Toho využívají domácí výrobci
pervitinu a využívají tohoto poměrně lehce přístupného zdroje k výrobě pro sebe i na
širokou distribuci. Ve spolupráci s nezávislým inspektorátem OPL ministerstva
zdravotnictví se pracuje na novelizaci zákona, který by tento problém řešil.

Geografické, regionální rozdíly
Zde lze obecně konstatovat, že pokračuje trend vyrovnávání drogové scény v regionech.
Postupně se snižují rozdíly v dostupnosti jednotlivých druhů dog, snižují se cenové
diference mezi regiony. Alespoň z pohledu nabídky neexistují významnější rozdíly mezi
jednotlivými regiony. Nejproblematičtější je situace samozřejmě v hlavním městě.

Trendy podle druhů OPL

CANNABIS
Zde v podstatě nedošlo ke změnám oproti roku 1998. Výsledkem spolupráce NPDC
s GŘC a zahraničními policejními složkami byli odhaleni zdroje a organizátoři
několikatunových zásilek, kde v pozadí stojí pravděpodobně Nigerijci. Došlo k zadržení
zásilky přepravovaného českým řidičem v Norsku, organizátorům bylo sděleno obvinění
v nepřítomnosti a byl na ně vydán mezinárodní zatykač.
Na domácí scéně trvá vysoká obliba marihuany, pěstuje se v podmínkách ČR i dováží
ze zahraničí. Byl zjištěna a zlikvidována skleníková plantáž vysoce šlechtěného a
hydroponicky pěstovaného konopí v Příbrami. V souvislosti s marihuanou se nejčastěji,
podle názoru NPDC tříští názory orgánů činných v trestním řízení na jeho postihování.
V některých regionech se stíhá i jeden „joint“ jinde se programově přehlíží i závažnější
forma pěstování a dokonce i distribuce. Sjednocení, nebo alespoň snížení rozdílů, názorů
cestou jednání s ministerstvem spravedlnosti je úkolem pro rok 2000.

Syntetické drogy
PERVITIN - metamfetamin
Provedení některých změn v zabezpečení výroby i skladových prostor efedrinu v VÚAB
ICN Roztoky) bývalý VÚAB), 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
 z efedrinu dopravovaného do ČR ze zahraničí
 z volně prodejných léčiv obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin.

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.

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.

Heroin/opiáty
U heroinu původem z blízkovýchodních oblastí, dopravovaných do Evropy po Balkánské
cestě, jsou stále dominantní skupiny organizátorů původem z Turecka a
kosovoalbánského původu. Situace týkající se jejich pobytu se nijak nezlepšila.
Přetrvávají potíže s dodržováním režimu pobytu. Řada organizátorů mezinárodního
obchodu přebývá v ČR po uprchnutí ze zemí, kdy byly za obdobnou trestnou činnost
souzeni. To jednoznačně dokazuje výhodnost ukrytí v ČR a tím i nízkou
pravděpodobnost odhalení. Přesto se daří v některých případech dopadnout i velice
vysoce postavené osoby, viz příklady realizací.
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“.
K velké změně došlo v cílových zemích heroinu, kdy enormně narostl počet zásilek
dopravovaných do Itálie. Pravděpodobné důvody tohoto stavu jsou uvedeny v úvodu
této zprávy.

Dalším fenoménem je výskyt solí heroinu, které jsou rozpustné ve vodě a usnadňují
tak injekční aplikaci, ale na druhou stranu i jejich pašování. Nejčastěji se jedná o
hydrochlorid, jehož koncentrace nezřídka dosahuje až 90 % při pouličním prodeji a
dochází tak k častým úmrtím v důsledku předávkování.

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. Z operativních
poznatků je zřejmé, že se do obchodu kokainem čím dál častěji zapojují kosovští
Albánci.
Přímé pašování kokainu kurýry se vyskytuje výjimečně. 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.

Léky
Z pohledu zejména mezinárodního zůstává problematickým lékem 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. Zneužívání Rohypnolu v ČR nejeví nijak
stoupající tendence. Ve spolupráci s inspektorátem OPL a s výrobcem se činí kroky
k omezení možností úniku Rohypnolu zpod kontroly.
Dalším novým fenoménem je využívání léků obsahujících pseudoefedrin k přípravě
obdoby metamfetaminu postaveného na bázi pseudoefedrinu. Jedná se zejména o léky
s názvem Modafen, Disophrol, Nurofen.Jsou zaznamenávány domácí laboratoře
specializované na tuto činnost. Výrobci takto nahrazují nedostatek efedrinu na trhu. Ve
spolupráci s mninisterstvem zdravotnictví jsou činěny kroky ke kontrole vydávání těchto
léků.

Rozpouštědla
Ač v incidenčních a prevalenčních studiích jsou osoby zneužívající těkavá rozpouštědla
významně zastoupeny, v policejních statistikách se prakticky nevyskytují. Je to
zdůvodněno volným prodejem rozpouštědel v maloobchodní síti. Nedá se prakticky
prokázat naplnění skutkové podstaty § 187 nebo 187a. Minimální počet osob je stíhán za
trestný čin šíření toxikomanie podle § 188a v souvislosti s rozpouštědly. Rozšíření
zneužívání rozpouštědel je významné zejména v oblastech s historicky vysokou
nezaměstnaností a v oblastech soustředění sociálně slabých vrstev obyvatelstva, zejména
Romské populace.

Doping
Legislativa ČR zná pouze jediný trestný čin umožňující postih za zneužívání dopingu, a
to podávání anabolických látek mládeži. Musí se jednat o podávání anabolické látky
osobě mladší 18 let opakovaně nebo ve větším množství z jiného než léčebného důvodu.
Zákonem je vymezeno, které látky jsou anaboliky. Nedovolený obchod, dovoz, vývoz
anabolických látek je v ČR trestně nepostižitelné.

Závěry
Vnější bezpečnostní rizika
Hrozbou pro postavení ČR v rámci Evropy zůstala i v roce 1999 ta skutečnost, že ČR
byla organizátory mezinárodního obchodu OPL vybrána za „bezpečnou zemi“. Je
potvrzeno, že mezi osobami zapojenými do mezinárodního obchodu OPL jsou všeobecně
známy :
1. nedostatečné požadavky na uznání legálního pobytu na území ČR
2. jednoduché kroky k 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 z obchodu OPL)
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 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 oblasti v průběhu roku 1999 nedošlo. Původně se
předpokládala vyšší reakce na níže uvedené skutečnosti :
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.

Ovšem tresty ukládané za tuto trestnou činnost v zahraničí jsou ještě vyšší a finanční
ztráty způsobené zadržením zásilek jsou již zakalkulovány do ceny OPL.

Vnitřní bezpečnostní rizika
Zde v podstatě k žádným změnám nedošlo a velké změny nelze očekávat ani do
budoucna.
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 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.

Prognóza dalšího vývoje
Na základě analýzy realizovaných případů, rozpracovaných věcí a získaných poznatků
lze předvídat následující vývoj drogové scény v roce 2000 :
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, zejména s již potvrzeným nástupem
ruskojazyčných zločineckých organizací do nelegálního obchodu s OPL v ČR
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

Rok 1999 v číslech

