II.
OBCHOD S HEROINEM
Zdrojem heroinu pro kovovoalbánskou komunitu a ostatní národnosti napojené na tyto
zločinecké struktury je převážně Turecko, kam směřují veškeré kontakty. Zdrojem opia jsou však
další země jako Afghanistán, Kurdistán a postsovětské asijské republiky.
Hlavní postavení na území ČR v obchodu s heroinem si neustále udržuje kosovoalbánská
komunita, dochází však k vyšší propojenosti na osoby z Bulharska, Chorvatska, Bosny a
Hercegoviny, Albánie, Turecka, a to v souvislosti s využíváním kurýrních cest. Pro tranzit heroinu
je stále častěji využívána jižní balkánská cesta, a to buď po moři nebo přes Bulharsko, Řecko,
Makedonii, Kosovo a Albánii, svědčí o tom i množství zadrženého heroinu za rok 2003 /viz.
tabulka č.1/. Významnou úlohu sehrává Bulharsko, které se stalo překladištěm pro další tranzit. Pro
přepravu jsou využívány všechny dostupné prostředky osobní a nákladní dopravy.
Do obchodu s heroinem se v posledních dvou letech velmi významně zapojili Albánci /ne
z Kosova/. Z původních zprostředkovatelů a poskytovatelů služeb převzalo zločinecké uskupení
etnických Albánců po dosažení potřebných znalostí a získání kapitálu vlastní iniciativu.
Ke kurýrním cestám jsou stále více využívány osoby ze zemí EU, dochází k opětovnému
zapojení osob z balkánských zemí, zejména Albánců, při záchytu jsou větší zárukou pro organizaci
/dodržují tzv. omertu/. Z hlediska zakrývání popisované trestné činnosti je patrna stále větší
uzavřenost organizátorské skupiny vůči najímaným kurýrům a osobám podílejícím se na přepravě
OPL. To p lyn e zejména z vyšetřování předchozí trestné činnosti, kdy byly tyto osoby ochotny
vypovídat před OČTŘ.
U zadržených zásilek heroinu, i ve vztahu k distribuci do zahraničí, se podstatně snížila
koncentrace obsahu heroinu ve směsi, zásilky jsou převáženy v malém množství cca okolo l – 3
kilogramů, při zadržení jsou tímto způsobem snižovány finanční ztráty
Cena heroinu je poměrně stálá již po dobu několika let
Balkánské zločinecké struktury se v obchodování s OPL nezaměřují již pouze na heroin, ale
obchodují s celou škálou OPL. Posledním zjištěným trendem je převoz efedrinu z lokalit
Bulharska a Chorvatska, který se stal také předmětem zájmu výše uvedených skupin. Byl
zaznamenán i případ v Chorvatsku, kdy bylo zadrženo větší množství kokainu dovezeného z jižní
Ameriky. V rámci rozpracování skupiny v ČR se rovněž podařilo zajistit jeden kilogram kokainu,
který byl dovezen z Bulharska. Strategickou surovinou při vzájemném obchodu se stává také
paracetamol.

Tabulka č.1
Jedná se o statistický přehled počtu záchytů a množství zadrženého heroinu na základě
zasílaných ST zpráv cestou Interpolu / údaje nemusí být úplné/.
Z přehledu je patrné, že počet záchytů je závislý na poloze jednotlivých států směrem od
Turecka. Výjimku tvoří pouze Polsko, kde množství zadrženého heroinu ovlivnil záchyt kamionu s
202 kg heroinu směřujícího přes polské hranice do SRN. Pravděpodobně se jednalo o heroin
expedovaný severní cestou přes Rusko.
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Stát

Počet záchytů

množství heroinu

pořadí

BULHARSKO

7

305,4kg

1

POLSKO

2

204,1kg

2

TURECKO

6

167,3kg

3

CHORVATSKO

6

111,1kg

4

SLOVINSKO

3

63,7kg

5

MAKEDONIE

7

62,7kg

6

MAĎARSKO

2

32,7kg

7

SRBSKO

4

27,7kg

8

ŠVÝCARSKO

5

18,2kg

9

RUMUNSKO

2

14,4kg

10

NORSKO

5

9,3kg

11

ČESKO

4

8,5kg

12

ŠVÉDSKO

2

6,4kg

13

ŘECKO

1

3,0kg

14

FINSKO

3

2,2kg

15

DÁNSKO

1

2,0kg

16

SRN

1

1,5kg

17

RAKOUSKO

4

1,2kg

18

RUSKO

1

0,8kg

19

BOSNA+HERCEGOVINA

1

0,5kg

20

př. AKCE - TITÁNIUM
Od roku 1998 až do současnosti sledovali detektivové Národní protidrogové centrály ve
spolupráci s Ministerstvem vnitra Rakouska, Gandemarie Korutany, Direzione Investigativa
Antimafia Torino a Guardia di Finanzia Roma mezinárodně organizovanou skupinu pachatelů
zabývající se mezinárodním obchodem s narkotiky. Dozor nad celým trestním řízením provádí
Krajské státní zastupitelství Plzeň. Závěrečná fáze operace začala na několika místech v Praze a
Brně v ranních hodinách 27. listopadu 2003 zásahem 12 týmů. Na akci se mimo NPC podílel také
Útvar rychlého nasazení, Zásahová jednotka Správy hl. m. Prahy, Jihomoravského a
Západočeského kraje, Stálá pořádková jednotka Správy hl. m. Prahy a Útvar odhalování korupce a
finanční kriminality. Vlastní začátek operace byl zahájen útokem na objekt, který užívá šéf
zločinecké organizace, jež působila na území několika evropských států. Na základě tohoto zákroku
došlo k dalším průběžně navazujícím akcím, kdy celkem 12 specializovaných policejních týmů
provedlo v daném okamžiku 12 prohlídek, jak domovních, tak i jiných prostor.
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Při těchto prohlídkách byly zajištěny finanční prostředky - kromě jiných i finanční hotovost ve
výši přes 2 100 000 Kč, cenné papíry v hodnotě přes 144 600 000 Kč, nelegálně držená zbraň a
padělané doklady. V rámci operace bylo do současné doby zadrženo a objasněno nelegální
obchodování s 238,5 kg heroinu a 19 kg kokainu vypravovaných z území České republiky s cílovou
destinací na různých místech Evropy.
Doposud byli obviněni čtyři vysocí představitelé mezinárodního narkobyznysu, z nichž jeden
byl absolutně nejvýše postavenou osobou, jež organizovala mezinárodní obchod s drogami na
území Evropy. Z tohoto počtu obviněných osob se jedná o tři cizí státní příslušníky a 1 občana
České republiky. Proti těmto osobám bylo zahájeno trestní stíhání a jsou obviněni z trestného činu
„Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů“ podle § 187 odst. 1, odst. 4
písm. c) trestního zákona. V rámci této právní kvalifikace jim hrozí trest odnětí svobody v rozmezí
od 10 do 15 let.

III.
OBCHOD S KOKAINEM,
RUSKOJAZYČNÉ ZLOČINECKÉ SKUPINY ZABÝVAJÍCÍ SE
OBCHODEM S OPL
Silně aktivní vrstvu na území naší republiky představují skupiny dagestánského původu
působící hlavně na úseku pouliční distribuce, setkáváme se však i se zapojením občanů z řad
ostatních postsovětských republik, zejména pak z oblasti Ruské federace a rovněž skupin
zakavkazského původu, hlavně Ázerbajdžánců, které se podílejí zejména na tranzitním obchodu.
Jako nejvíce aktivní skupinou se stále stoupající tendencí se v poslední době jeví ukrajinští
občané organizováni v Mukačevské skupině, a to zejména jako dealeři různých druhů OPL
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(heroin, metamfetamin). Tento jev úzce souvisí s množstvím ukrajinských občanů pracujících
v České republice, převážně ve stavebnictví. Podle našich zdrojů se ukrajinští občané stále
intenzivněji zapojují nejen do drogových zásilek, ale i do samotné výroby drogy – pervitinu - na
území České republiky. V jejich případě se dá předpokládat návaznost na trasy drogových zásilek
z oblasti Zlatého půlměsíce, zejména pak z Afghánistánu, přes bývalé sovětské republiky ve střední
Asii.
Současné operativní poznatky ukazují, že se vytvořil nový kanál, po kterém je pašován
heroin z Afghánistánu přes republiky Střední Asie, Ruskou federaci a dále pak Ukrajinu a
Bělorusko, respektive Polsko a Slovensko do ČR. Předpokládáme, že podstatná část tohoto heroinu
zásobuje i vnitřní černý trh v ČR. Zatím se ovšem nepodařilo zachytit v tomto kanálu žádnou
zásilku, ani dopadnout pachatele, kteří by se na takovéto trestné činnosti podíleli. S touto trasou je
do značné míry spojen i další problém, který v ČR představují organizované zločinecké skupiny
osob čečenské národnosti pocházejících z Ruské federace. Operativní poznatky nedávají důvod
k pochybnostem o jejich zapojení do obchodu s drogami na našem území. Současně jsou však zcela
nepochybně vykonávají i další zločinecké aktivity, jako je organizované vydírání ve formě
racketeeringu, obchod s lidmi a další. Následují obecný trend evropského organizovaného zločinu,
kdy se ustupuje od úzké kriminální specializace a organizované skupiny provozují ten druh
kriminálního podnikání, který je momentálně ziskový. Čečenská seskupení se vyznačují vysokou
úrovní organizovanosti, disponují značnými finančními prostředky, které jim umožňují investice do
různých druhů činnosti a současně dávají předpoklady pro korupci. Mají velmi dobré materiální
vybavení, dodržují disciplinu a soudržnost, zpravidla kontrolují kriminální činnost jim podřízených
ruskojazyčných skupin jiného etnického původu a proniknutí do jejich uskupení je velmi obtížné,
zejména s ohledem na to, že vzájemně komunikují čečensky. Z uvedených důvodů považujeme tyto
zločinecké struktury v oblasti obchodu s drogami za značné bezpečnostní riziko.
Zásadním problémem při využívání technických operativních prostředků u čečenských
zločineckých skupin je užívání čečenštiny ve vzájemném styku. Pro tento jazyk nemáme na území
České republiky žádného spolehlivého tlumočníka. Ruština pro nás na druhé straně nepředstavuje
jazykový problém.
Ze zdrojů operativního charakteru se opakovaně dozvídáme, že zavedení vízové povinnosti
pro většinu bývalých republik Sovětského svazu podstatně ztěžuje pohyb osob z prostředí
organizovaného zločinu přes naše státní hranice. Upozorňujeme, že jde o jev, který se jen obtížně
vyjadřuje kvantitativně. Nicméně i tyto signály svědčí o tom, že zavedení vízové povinnosti pro
většinu států bývalého Sovětského svazu, tedy i pro Ruskou federaci, smysl mělo a i nadále má.
V současnosti na základě našich i zahraničních poznatků na úseku obchodu s drogami
považujeme rusky mluvící organizovaný zločin za jednu z hlavních bezpečnostních hrozeb pro
Českou republiku. To v plném rozsahu platí i pro organizovaný zločin z Ruské federace. Stejně tak
je třeba mít na zřeteli i skutečnost, že se i nyní vyskytují operativní informace z kriminálního
prostředí, které upozorňují na zapojení osob s ruskými diplomatickými pasy do obchodu s drogami
na našem území.
Trestná činnost ruskojazyčných skupin v obchodu s OPL je charakterizována vysokou
organizovaností, konspirativností a disciplinou. Zejména skupiny tzv. “vyšší kvality” pracují na
velmi profesionální úrovni, o čemž svědčí jejich postavení a úloha v oblastech finančnictví a
obchodu, a jejich zapojení na poli politické scény zemí bývalého SSSR. Čelní představitelé těchto
skupin jsou ve velké míře bývalí pracovníci ruských tajných a speciálních služeb nebo jsou
s takovými v úzkém kontaktu. V poslední době dochází k toku informací mezi skupinami cestou
internetu, kdy je jejich záchyt pro využití směřující k rozkrytí skupin téměř nemožný.
Vzhledem ke kriminálním zkušenostem pachatelů a jejich dynamice je vysoce obtížný
průnik do prostředí za pomoci informátorů. Se získáváním informátorů z řad ruskojazyčných osob
jsou spojeny značné problémy. Jde jednak o jejich vysokou soudržnost a loajalitu udržovanou
především strachem z použití hrubé síly, která v mnohých případech končí smrtí, jednak o
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omezenou možnost jejich odměňování - finanční prostředky jsou pro ně s ohledem na jejich
sociální zázemí alfou a omegou.
V souvislosti s ruskojazyčnými skupinami se bude i nadále rozvíjet rostoucí korupční trend
směřující do oblasti policie, převážně pak cizinecké, vedoucí k získání pobytu na území České
republiky a informací o probíhajícím vyšetřování.
Členové těchto skupin jsou obtížně kontrolovatelní sledováním. Zejména ruskojazyčná
zločinecká uskupení rutinně provádějí kontrasledovací opatření, aniž by šlo o projev nějakého
konkrétního podezření. Proto se jim daří unikat sledování při použití běžné taktiky. Tuto zkušenost
potvrzují i informace od ruských kolegů.
V oblasti mezinárodní policejní spolupráce jsou častější styky s ukrajinskou stranou, a to
zejména na bázi výměny informací. Jedná se o Hlavní správu pro boj s nezákonným obchodem
s drogami ministerstva vnitra Ukrajiny, orgány ostatních republik zaujímají k možné spolupráci
poměrně málo aktivní postoj.
V minulosti probíhala spolupráce s ruskými policejními orgány, konkrétně s tehdejší Hlavní
správou pro boj s nezákonným obchodem s drogami Ministerstva vnitra Ruské federace na úrovni
jednotlivých konkrétních případů obchodu s drogami. Mezi oběma útvary probíhá i nyní
příležitostná výměna informací a vzájemné zjišťování operativních informací o osobách, vozidlech
a telefonních číslech, ať už na bázi vytvořených osobních styků ze společné spolupráce nebo cestou
styčného důstojníka Policie ČR v Moskvě nebo standardní cestou Interpolu. První dvě cesty
hodnotíme jako nesporně účinnější. Můžeme konstatovat, že se na základě zkušeností z minulosti
ukázalo, že pro vzájemnou a účinnou spolupráci na operativním rozpracování a procesním
zpracování případů drogové trestné činnosti existují dobré předpoklady. Nicméně dosavadní, spíše
sporadickou úroveň spolupráce, nepovažujeme za uspokojivou s ohledem na to, že problém
ruského, respektive ruskojazyčného organizovaného zločinu v oblasti nelegálního obchodu
s drogami představuje v ČR jednu z priorit.
V Ruské federaci vznikl nový orgán v oblasti boje proti obchodu s drogami, Státní výbor
Ruské federace pro kontrolu nad obchodem s omamnými a psychotropními látkami. Od našeho
styčného důstojníka v Moskvě jsme dostali základní informace o tomto orgánu, ale pole působností
je nadále v jednání.
Uvedené poznatky vcelku přesvědčivě naznačují, že nárůst zapojení ruskojazyčných
zločineckých skupin do obchodu s drogami na našem území bude pokračovat a zřejmě poroste i
v dalším období.
Cena kokainu se nadále pohybuje od 2.000 do 2.500,-Kč za gram. Čistota kokainu z dovozu
se pohybuje kolem 70-90%, kde se jeví již od 80% jako velmi dobrá. Čistota kokainu na trhu je
naopak velmi nízká, jak je známo - dochází ke značnému naředění, hodnota se pohybuje kolem 3545%, v některých případech bývá i nižší.
př. AKCE - BISI
Koncem roku 2003 došlo k realizaci 5 osob zabývajících se pašováním kokainu ve
svém trávicím traktu ze zemí Latinské Ameriky z Curacaa přes Amsterdam do České republiky.
Jmenovaní se dopustili trestného činu nedovolená výroba a držení omamných a
psychotropních látek a jedů podle ustanovení §187, odst .1, odst.2 písm.a), odst. 4 písm.c) tr.
zákona tím, že odcestovali na ostrov Curacao za účelem dovozu omamné látky kokainu do ČR,
přičemž dne 23.9.2003 odcestovali osobním motorovým vozidlem z Děčína do Amsterdamu, odkud
pokračovali letecky na ostrov Curacao a to tak, že dne 24.9.2003 a dne 25.9.2003 odletěla uvedená
skupina na dvě etapy. Na Curacau získali od dosud neustanovených osob, které obchodují s
drogami, omamnou látku kokain v množství 721,96 g, která byla uložena v kontejnerech bílé barvy
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válcovitého tvaru. Jmenovaní toto množství ilegálně ve svém trávicím traktu provezli dne
3.10.2003 do Amsterdamu, přičemž v Amsterdamu a v průběhu cesty z Amsterdamu k hranicím
ČR tyto válečky z organismu vyloučili, a následně pak společně s garantem za zásilku měli v
úmyslu zmíněné válečky s kokainem dovézt do České republiky přes hraniční přechod Hřensko a
předat je organizátorovi a finančnímu zprostředkovateli. V současné době jsou jmenovaní trestně
stíháni a organizátor s garantem dodávky jsou nadále řešeni vazebně vzhledem k vyhrožování a
ovlivňování svědků.

IV.
OBCHOD S CANABISEM
ARABSKÉ A ZÁPADOAFRICKÉ ZLOČINNÉ SKUPINY ZABÝVAJÍCÍ
SE OBCHODEM S OPL
ZÁPADOAFRICKÉ SKUPINY
Osoby z těchto skupin obchodují s OPL zejména v přímém pouličním a klubovém dealingu
cannabisových produktů zahraničního původu a vysoké kvality, kokainu a tzv. „bílého heroinu“,
distribuují kokain, heroin a XTC osobám, které provádějí koncový dealing. Organizují kurýrní
přepravu kokainu a heroinu ze zdrojových zemí do Západní Evropy prostřednictvím najatých
kurýrů z řad občanů ČR.
Cannabisové produkty a syntetické dorgy získávají v Holandsku, kde mají Západaofričané
silné populační a finanční zázemí.
Kokain pochází z Jižní Ameriky a blízká Karibské oblasti, odkud je pomocí kurýrní
přepravy přepravován do západní Evropy, obvykle Holandska, a odtud dále do okolních zemí.
Kurýři jej přepravují v napolykané formě, jako upevněné zásilky na těle, ukrytý v oděvu,obuvi
nebo zavazadlech. Tato přeprava se vyznačuje malými množstvími a vysokou četností. Cannabis,
kokain a heroin odesílaný z různých zemí Jižní a Střední Ameriky, Nigérie, jihovýchodní Asie
ukrývají v různých předmětech. Heroin z jihovýchodní Asie se do České republiky dostává
prostřednictvím zásilek organizovaných Západoafričany.
Organizátory jsou osoby, které v České republice deklarují svou státní příslušnost k Nigérii,
Guinei, JAR, Ghaně, Kongu a Mali. Z pohledu statutu se jedná o osoby v azylovém řízení a osoby
trvale žijících cizinců, kteří zde uzavřeli sňatek. Vzhledem k poměrům, které panují ve státní
administrativě většiny Západoafrických zemí, není obvykle možné ověřit identitu osob a účinně
zabránit zneužívání azylového řízení a cizinecké politiky ČR.
- v realizovaných případech koncové distribuce prováděné Západoafričany byly:
registrovány hodnoty účinných látek v zajištěných vzorcích:
* kokain – base cca 80%
* MDMA – base cca 78%
* THC – base cca 8%
ceny koncové distribuce :
* XTC v Praze nad 200 ks 100,- Kč/ks, v menším množství 110,- Kč/ks
* kokain v Praze 1700,- - 2300,- Kč/g dle odebraného množství a vztahu k prodávajícímu
*odměna kurýra za množství cca 1kg kokainu z Jižní Ameriky do NL 80-100.000,- Kč
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V roce 2003 byl patrný úbytek zásilkové formy dovozu OPL, rozšiřoval se sortimentu OPL
u koncové distribuce, byl potvrzen podílu skupin Západoafričanů na organizaci kurýrní přepravy
kokainu z Jižní Ameriky do západní Evropy.
př. AKCE - IGA
V závěru roku 2003 bylo přistoupeno k realizaci operace „IGA“, která byla ve spolupráci
s GŘC a zahraničními partnery zaměřena proti organizované skupině pachatelů z řad občanů
České republiky a západní Afriky, kteří se podíleli na organizaci dovozu kokainu z Jižní Ameriky
do západní Evropy, prostřednictvím kurýrů původem z naší republiky. V dané věci b y l již v SRN
pravomocně odsouzen jeden z afrických organizátorů. V souvislosti s tímto případem bylo na
našem území i v jiných zemích zadrženo celkem 17 kurýrů původem z České republiky a
zadrženo přes 25 kg kokainu.
ARABSKÉ SKUPINY
Arabská komunita sdružující se zejména v Praze, Liberci a Ústí nad Labem (případně
v dalších, menších městech) se primárně zabývá především obchodem s heroinem. Sekundárně i
obchodem s OPL, které je možno příležitostně zakoupit od zdrojů (hašiš, kokain, pervitin a další).
Arabové se až na vyjímky staví do role pouličních prodejců heroinu a kokainu, tato pozice je
obdobná i v jiných evropských zemích. Pokud jsou organizátory převozu OPL, zpravidla převoz
drogy financují, případně ji vyvážejí. Při obchodování s heroinem jsou jejich zdrojem
kosovalbánské skupiny, v případě kokainu a marihuany to jsou zejména Afričané.
Zdrojem hašiše, který se dostává do České republiky, jsou osoby české i zahraničních
národností. S ohledem na geografické umístění není naše země cílovou oblastí dovozu ani převozu
hašiše.
Hašiš směřuje do České republiky z Maroka, Libanonu, Indie, Afghánistánu, Pákistánu a
Nepálu. Země, ze kterých je hašiš dovážen přímo či se jedná o tranzit dovozu, jsou Nizozemí,
Švýcarsko, Španělsko a Thajsko. S ohledem na objemnost je hašiš převážen v úkrytech nákladních
aut, karavanů či přívěsů.
Z pohledu prodeje drog v arabské komunitě jsou hlavními pachateli Arabové tuniského
původu, dále pak Alžířané.
Heroin a hašiš pocházející od zadržených drogových dealerů byl velmi nízké kvality. U
heroinu se čistota pohybovala okolo 3 až 5 % účinné látky (dříve se jednalo o zpravidla 30 %), u
hašiše 4 až 9 % účinné látky. Nebyl zjištěn výskyt kvalitnějšího heroinu (např. pocházejícího
z jiného zdroje než od Albánců) a naopak vzrostl počet uživatelů substitučních léků, jako je např.
Subutex, který nahrazuje opiáty a je cenově dostupnější. Dle narkomanů je to opiát, který má
zaručenou stálou kvalitu, je levnější a snadno dostupnější, a to i přesto, že se jedná o lék vydávaný
pouze na lékařský předpis. U hašiše se jedná o průměrnou kvalitu, která je obvyklá v Evropě.
V roce 2003 pracovníci NPC zajistili také menší množství nepálského hašiše s velmi vysokým
obsahem THC /29%/. Mezi konzumenty je takový hašiš velmi ceněný a v poměru ke kvalitě i
finančně nákladnější.
Ceny koncové distribuce
* heroin – 1000,- Kč za gram v případech pouličního prodeje (zajištěn pouze tzv. hnědý heroin,
nikoliv jeho upravená varianta, tzv. „bílý heroin“)
- 400,- Kč až 600,- Kč – cena pro Araby, kteří nakupují ve větším množství drogu od
svých albánských dodavatelů
* hašiš – 80000,- Kč až 120000,- Kč za kilogram ve větším, tzv. „velkoobchodním“ prodeji
v České republice
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003
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- 200 až 250,- Kč v pouličním množství v České republice (u cílových zákazníků)
- 1500,- Kč až 9000,- Kč za kg - cenu na asijském kontinentu v závislosti na množství
nakupované drogy. Nejnižší cena je u několika desítek kg, vyšší cena je u množství, které je
turista schopen propašovat na vlastním těle, obvykle do 10 kg
- 30000,- Kč až 80000,- Kč za kg - cena ve „velkoobchodě“ marockého obchodníka na
africkém kontinentu v závislosti na kvalitě a množství
Nejvýznamnější změnou v roce 2003 byl úbytek arabských prodejců OPL. Příčinou jsou
pravděpodobně poměrně vysoké tresty, které byly v procesech s arabskými prodejci uděleny. Dále
je to také nedostatek OPL určených k prodeji, neboť Albánci a občané bývalé Jugoslávie
dovezenou drogu sami distribuují a eliminují její prodej Arabům. Současně s nástupem
substitučních léků se také snížilo množství narkomanů, kteří nakupují výhradně heroin.
př. AKCE - CINEMA
V červnu 2003 byla zadržena 5ti členná skupina osob, která nabízela k prodeji necelé 4 kg
drogy hašiš. Tato skupina, se skládala ze 3 osob české národnosti a 2 cizinců z bývalé Jugoslávie a
Srí Lanky. Osoby byly zadrženy v okamžiku, kdy se snažila prodat 2 kg hašiše před obchodním
domem Tesco v Praze. Při prohlídce vozidla bylo nalezeno zbývajících 1,7 kg hašiše.
Cena zajištěné drogy se pohybuje na černém trhu okolo 1.000.000 Kč a představuje cca
4000 dávek.

V.
OBCHOD S PERVITINEM A EFEDRINEM
METAMFETAMIN
Dle oficiálních statistik Pražské hygienické stanice byl v poslední době pervitin odsunut na
druhé místo za heroin. Jedná se však pouze o hl. m. Prahu a nejedná se o markantní rozdíl.V
ostatních větších i menších aglomeracích v České republice vede pervitin žebříček oblíbenosti
OPL, a to ve značném odstupu od druhého heroinu. Výrobou metamfetaminu se v drtivé většině
zabývají naši občané, zcela vyjímečně pak občané jiné národnosti, kteří mají vždy trvalý pobyt na
území České republiky. Distribuce metamfetaminu je organizována různými skupinami, a to jak
českými státními příslušníky včetně rómského etnika, tak i skupinami ruskojazyčnými, osobami z
bývalé Jugoslávie, Bulharska, Araby a dalšími. V minulých letech byly skupiny osob z bývalé
Jugoslávie specializovány pouze na dovoz, tranzit a distribuci heroinu, nyní se již zabývají i
distribucí metamfetaminu a dovozem a distribucí efedrinu.
K výrobě pervitinu se užívají různá místa, v současné době jsou výrobcem nebo
organizátorem vybírána tak, aby je nebylo možno spojit se jménem výrobce a ostatních osob
podílejících se na organizování výroby a distribuce - najímají se chaty, odlehlé objekty, není
výjimkou ani výroba v pronajatém pokoji či chatce, penzionu apod. Místo samotné je pak značně
vzdáleno od místa pobytu, mnohdy se jedná o vzdálenosti od 100 do 200 km. Věci potřebné k
výrobě (laboratoř, chemikálie apod.) výrobci nezanechávají na místě, ale po výrobě laboratoř
demontují a odstěhují jinam.
Stoupají požadavky organizátorů výroby na kvalitnější metamfetamin o vysoké čistotě,
není již vyjímkou čistota 90% procent. U matamfetaminu distribuovaném v ČR je zaznamenáván
výskyt látky PIRACETAM. Uvedenou látku obsahuje volně prodejný lék KALICOR a tento lék je
výrobci i dealery zneužíván k ředění, které není běžným uživatelem rozpoznatelné..
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003
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Na počátku roku 2003 stoupaly ceny metamfetaminu až na 1.500,- Kč za 1g,. Jedním z
důvodu byla nedostupnost efedrinu (povodně roku 2002 ). Následně se cena ustálila na 1.000,- Kč
za 1 g. Výše uvedené ceny jsou uváděny pro přímé odběratele ( uživatele ) při pouličním prodeji.
Uvedená cena " na ulici " platí pro množství cca do 5 g metamfetaminu. Cena při prodeji většího
množství metamfetaminu klesá v závislosti na odebíraném množství /1 kg metamfetaminu lze
zakoupit již za cca 500 - 650,- Kč/g, byla zaznamenána prodejní cena i kolem 400,- Kč/g/.
V oblasti vývozu metamfetaminu je nadále pokračující trend zvýšené obliby této drogy v
sousedních státech, zejména pak v SRN, dochází ke zvýšenému vývozu řádově v kilogramových
množstvích.
Metamfetamin je v SRN žádán pod názvem CRYSTAL, je dodáván pouze v čistě bílé
krystalické formě. V SRN se prodává na ulici v čistotě až 70% za cenu až 80,- EUR za 1g.V
oblasti spolupráce se zahraničím pracuje společná skupina "KRYSTAL" ve které jsou zastoupeny
různé součásti policie a celní správy SRN, ze strany České republiky PČR NPC SKPV a GŘC.
EFEDRIN
Z počátku roku 2003 byl efedrin méně dostupný. Tento deficit byl způsoben
pravděpodobně jako následek povodní v r. 2002, kdy jediná továrna na výrobu efedrinu v ČR - ICN
Roztoky u Prahy, byla vyplavena a provoz byl přerušen. Následně pak jmenovaná americká firma
ICN v polovině roku 2003 výrobu zastavila. Výroba efedrinu tak v České republice definitivně
skončila. Příčinou byl daleko levnější efedrin dovážený z Asie, zejména pak z Číny. V souvislosti
s ukončením výroby efedrinu se jeho cena pohybovala na částce cca 250,- Kč za 1g a tato cena se
již prakticky do konce roku 2003 nezměnila. Je tedy patrný značný nárůst. V roce 1997 byla cena
efedrinu 30,- Kč za 1 g, za dobu 5-ti až 6-ti let tedy narostla o 800 procent.
Efedrin je na nelegální trh dovážen i z jiných států např. Polska, Slovenska, Ukrajiny, SRN
a dalších . Dovoz efedrinu se zvýšil po ukončení výroby v České republice. V oblasti dovozu a
následné distribuce efedrinu jsou plně zapojeny zahraniční organizované skupiny, a to zejména ze
zemí bývalého SSSR a Jugoslávie. Ty zajišťují dodávky efedrinu, využívána je i tzv. " Balkánská
cesta ". Část efedrinu je dovážena i romskými skupinami majícími napojení na skupiny
zabývajícími se obchody s OPL ve Slovenské republice.
Další možností získání efedrinu je extrakce z různých druhů léčiv ve kterých dominoval lék
proti kašli - Solutan. V současné době pronikl na první místo lék Modafen který se pro potřeby
výrobců pervitinu vykupuje v lékárnách ve značných množství. Současná cena léku Modafen
umožňuje nákup ve "velkém" a cena této suroviny vypočítaná na 1 g pervitinu je zcela srovnatelná
s cenou efedrinu, nebo jen mírně nad touto cenou. Mezi léčiva obsahující efedrin nebo
pseudoefedrin patří mimo výše uvedené také například poměrně nový lék - Paralen plus.
př. AKCE - SIMON
V průběhu roku 2003 bylo započato prověřování společně s PČR SKPV Praha 2 směřující
ke skupině 4 osob z Prahy, kteří vyráběli a následně distribuovali metamfetamin na území ČR a
zejména hl.m. Prahy. V polovině listopadu 2003 byla tato skupina při realizační akci zadržena
společně s 1,6 kg metamfetaminu kompletní laboratoří včetně chemikálií a dalších prekursorů. Proti
skupině bylo zahájeno trestní stíhání dle ustanovení § 187 odst. 1,4b) tr. zákona. Uvedené trestné
činnosti se dopustili formou zločinného spolčení. Procesním způsobem je ve věci
zadokumentováno, že za uvedené období tato skupina vyrobila a distribuovala 25 kg
metamfetaminu v hodnotě cca 50.000.000,- Kč.

VI.
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OBCHOD SE SYNTETICKÝMI DROGAMI
Zdrojovými zeměmi jsou Nizozemí, Belgie a Polsko.
Při dovozu OPL narůstá podíl pašování tablet XTC ve velkých objemech, nově se začínají
využívat k dovozu nákladní automobily a kontejnery.Stále však převažuje individuální dovoz tablet
ve výši 1.000-3.000 ks.
V obchodu s XTC není žádná dominantní skupina podle národnosti. Při obchodu se objevují
dvě skupiny dovozců. Prvním typem jsou malí dovozci, kteří na XTC vybírají peníze od zájemců
předem a cesty pro drogu se uskutečňují nepravidelně, tzn. dle zájmu a finanční situace. Druhým
typem jsou velcí dovozci, kteří organizují dovoz v desetitisících kusů, v pravidelných intervalech,
s dobře organizovanou sítí distributorů v ČR.
Co se týká čistoty, tablety jsou váhově lehčí, ale s vyšším obsahem účinné látky (průměrně
30% ). Jako účinná látka převažuje MDMA bez příměsí.
I nadále pokračuje trend ve snižování pouliční ceny. Konečná cena se odvíjí od výrobní
ceny ( nyní cca 0,25 EURO/tableta ) a od vzdálenosti prodejce od výrobce.
• cena od přímého dovozce prvního typu = 60 – 80,- Kč za tabletu
• cena od přímého dovozce druhého typu = 40 – 50,-Kč za tabletu
Největšími změnami v roce 2003 bylo zvyšování poptávky a snižování pouliční ceny.
Zvýšilo se také množství zadržených tablet
př.AKCE - FRÝDA
V rámci této akce došlo k zadržení organizované skupiny pachatelů v ČR (3 pachatelé) a
Holandsku(2 pachatelé), zajištění 15.000 ks tablet XTC a cca 1 kg marihuany, drogy byly pašovány
v rezervě osobního vozidla pachatele, při domovní prohlídce bylo nalezeno v úložném prostoru
postele dalších 5 ks rozřezaných rezervních pneumatik se zbytky směsi pepře a koření, kterou
používali proti možnému vyhledání drog policejním nebo celním psem.
ad 2, 3)
Zde zůstává situace dlouhodobě stabilizovaná, kromě problematiky efedrinu, kde se stále ve
větší míře objevuje efedrin, který je do ČR dovážen.
Dále narůstá spotřeba GBL ( prekurzor pro GHB ), ale na tuto látku se nevztahují žádná
restriktivní opatření, proto dochází pouze k průběžnému monitorování odběratelů
Akce

:

Ve spolupráci s GŘC a srbskou policií zadržena dodávka 22.000 kg acetanhydridu kyseliny
octové v Srbsku, která byla určena do nelegálních zdrojů v Kosovu ( výroba heroinu ).
pplk. PhDr. František Dlouhý

VII.
ASIJSKÉ ZLOČINECKÉ SKUPINY ZABÝVAJÍCÍ SE
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OBCHODEM S OPL
A
ROMSKÉ ZLOČINNÉ SKUPINY ZABÝVAJÍCÍ SE
OBCHODEM S OPL

Asijské skupiny
Asijské zločinecké struktury působící na našem území se orientují na řadu oblastí
nelegálního či pololegálního obchodu, ze kterých jim může plynout zisk. Rozhodujícími faktory
jsou pak výše konkrétního zisku, snadnost transakce, dostupnost komodity či výše rizika. Stejně tak
se tyto skupiny nespecializují pouze na obchod s jedním druhem drogy, ale jsou schopny provést
transakci bez ohledu na druh a původ OPL. Dle dostupných informací se Asiaté nadále zapojují
především do obchodu s heroinem, ale i metamfetaminem, kokainem, cannabinoidy a XTC.
Z tohoto faktu také plyne rozmanitost zdrojů těchto OPL, a tím i čistoty OPL (nicméně lze
obecně kvalitu OPL směřujících ke koncovým uživatelům posoudit jako nízkou). Škála zdrojů je
skutečně široká a sahá od domácích výrobců či následných dealerů metamfetaminu (zde se
projevuje napojení zejména na Romy), přes „domácí“ dealery XTC, v oblasti heroinu jsou to pak
občané bývalé SSSR (jedná se o heroin nacházející se již na území ČR), vyšší články vietnamských
struktur pak organizují dovoz heroinu z Vietnamu, přičemž země původu je zpravidla Laos.
V tomto případě jsou k dispozici poznatky ukazující na využití kontejnerové dopravy (a to jak
námořní, tak letecké), kde by heroin měl byt ukryt v důmyslných skrýších v množství dalšího zboží
(ovoce, zelenina a dalšího zboží rychle podléhajícího zkáze – to zaručuje rychlost celního
odbavení). V této oblasti byla provedena ve spolupráci s DEA a celními orgány České republiky a
SRN řada kontrol, ale záchyt OPL nebyl zaznamenán.
Jako další způsob dovozu a následného vývozu (převážně do SRN) je užíván obchod
s lidmi, respektive převádění běženců. V praxi to znamená, že převáděná osoba dostane svěřenou
zásilku OPL, kterou po překročení hranice předá členovi převaděčské organizace v cílové nebo
tranzitní zemi, který se zde osobě dále stará o ubytování, dopravu, doklady apod.. Převáděné osoby
jsou buď vybaveny doklady a převezeny do další země nebo dopraveny do blízkosti státních hranic,
které překročí tzv. „přes zelenou“.
Jak je zřejmé z výše uvedeného, nevětší aktivita v obchodu s OPL se projevuje u
vietnamských struktur, přičemž s částí OPL je obchodováno přímo v ČR (a to jak uv n tři této
komunity, která má nezanadbatelnou základnu odběratelů OPL, tak i zájemců z řad domácích
toxikomanů), část OPL je dopravována zejména do SRN (hlavně do tzv. nových spolkových zemí,
kde je z historických příčin etablovaná silná vietnamská komunita). Poznatky svědčí i o pašování
OPL d o d laších cílov ých zemí (n pa .ř Polsko a Švéd ks o). V souvislosti s prodejem OPL
toxikomanům z řad vietnamské komunity byl zaznamenán trend „služeb“ spojených s nákupem
drogy, jež spočívají v možnosti aplikace drogy bezprostředně po jejím zakoupení v objektu u
dealera a následného setrvání zde po dobu jejího účinku. Obchod s OPL uvnitř této komunity
zpravidla neprobíhá tzv. „na ulici“ – tedy na místech veřejně přístupných, ale má tuto latentní
formu.
Ceny OPL u výše uvedených skupin jsou pak zpravidla srovnatelné s cenami toho kterého
druhu OPL v dané lokalitě.
Byly zaznamenány signály rostoucího trendu zásilek malých objemů, používání velmi
důmyslných a profesionálně provedených skrýší, jakož i využívání tzv. „mrtvých schránek“,
fyzického i technického zabezpečení a smluvených signálů a krycích názvů, u obchodních
záležitostí je jednoznačně preferován hotovostní platební styk, finanční prostředky nejsou
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uchovávány na bankovních účtech. Zprávy od kolegů ze SRN poukazují na využívání dětí z této
komunity jako pouličních dealerů (pro jejich beztrestnost) v ČR takový případ dosud zaznamenán
nebyl. Vzhledem k množství, rozmanitosti a vzájemnému prolínání obchodních aktivit, subjektů a
obchodovaných komodit je práce policie na úseku odhalování drogové trestné činnosti této
komunity značně obtížná. To souvisí i s jazykovou bariérou, odlišnou mentalitou a kulturou a
značně vysokou flexibilitou těchto osob v cizím prostředí. Neposlední roli hraje i pověstná
uzavřenost komunity a exemplární tresty prováděné s nebývalou brutalitou sahající od vydírání
přes fyzické útoky až k samotné likvidaci.
Mimo drogové trestné činnosti působí tato komunita zejména v oblasti padělání a
pozměňování, převaděčství a hospodářské trestné činnosti.

AKCE PANDA
Na základě dlouhodobého rozpracování osob z řad vietnamského a romského etnika
provádějících distribuci psychotropní látky metamfetaminu na území Ústeckého, Plzeňského,
Karlovarského a Libereckého kraje byla při několika dílčích akcích ve spolupráci s územními
útvary Policie ČR realizována skupina Romů organizující distribuci této psychotropní látky a taktéž
její vývoz do SRN, vietnamský distributor metamfetaminu, operující na území několika krajů a
další skupina výrobců a distributorů drog v Ústeckém kraji. Tato osoba byla realizována 2x po
sobě, neboť v březnu 2003 nebyla uvalena vyšetřovací vazba, ve stejné trestné činnosti pokračovala
a byla znovu realizována v prosinci 2003.
Zadokumentován byl prodej cca 2,5 kg metamfetaminu za nejméně 1.374.000,- Kč a dosud
bylo zahájeno tr. stíhání proti 8 osobám.
Romské skupiny
V oblasti kriminality spojené s OPL došlo v posledních letech k výraznému nástupu
organizovaných uskupení tvořených příslušníky romského etnika. Stále více se zapojují do pouliční
distribuce OPL, kde velmi rychle zaplnila místo, uvolněné v důsledku eliminace jiných pouličních
prodejců (např. v hl.m.Praze Romové téměř nahradili tradiční dealery heroinu – Araby), ale i ve
vyšších článcích distribučních sítí zajišťujících dodávky většího množství OPL na drogový trh.
Dominantní skupinou páchající trestnou činnost v souvislosti s drogami jsou olašští Romové, kteří
se od ostatní romské populace odlišují jednak jazykově (olašským dialektem romštiny), jednak
způsobem života vycházejícím ze staletých zvyků, tradic, rituálů a nepsaných zákonů. Příslušníci
ostatních skupin Romů, zejména mladších věkových kategorií včetně dětí, se stali spíše
konzumenty drog a jejich trestná činnost spočívá v opatřování si prostředků na nákup drog
krádežemi, loupežemi apod. Drogově závislá je i velká část romských prostitutek, které svůj
výdělek, pokud jej neodevzdávají „pasákům“, obratem použijí na nákup OPL pro svoji potřebu.
Základním článkem organizovaných romských uskupení je „rodina“, kterou je nutno chápat
v širším smyslu, tj. nikoli jen jako základní článek lidské pospolitosti, ale jako okruh části blízkých
a vzdálenějších příbuzných a dalších osob z řad etnika spojených společným zájmem na
uspokojování potřeb, zajištění příjmů, páchání trestné činnosti, jejím zakrýváním apod. Toto
kritérium je rozhodující, v rámci rozdělení sfér zájmů mohou proti sobě nebo vedle sebe stát i
pokrevní příbuzní se svými vlastními „rodinami“. Tyto někdy vzájemně si konkurující „rodiny“
tvoří víceméně uzavřené skupiny s dobrou organizací, určitou hierarchií řízení, vzájemným krytím
jednotlivých členů a udržováním mlčenlivosti o trestné činnosti svých členů.
Drogová trestná činnost úzce souvisí s další trestnou činností těchto skupin (násilná a
majetková trestná činnost – vydírání, kuplířství, loupeže, kapesní krádeže apod.) a vnější riziko při
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obchodu s OPL je často přenášeno na nezletilce, přestárlé, nemocné či nesvéprávné osoby, které
přicházejí do styku s klientelou, zpravidla jim za toto jednání vzhledem k věku, zmenšené
příčetnosti či zdravotním důvodům nehrozí trest a účast organizátorů trestné činnosti je tak
zakrývána. Olašští Romové využívají vzájemné náklonnosti a podpory příbuzných v rámci své
„rodiny“ zejména k získání zázemí pro páchání trestné činnosti (byty, auta, zajištění ochrany
apod.). Vzájemná osobní znalost olašských Romů a jejich odlišný způsob života znemožňuje
utajené pronikání do kriminálního prostředí. Pro olašské Romy je „gádžo“ příslušník nejen
majoritního etnika, ale i neolašští a z pohledu jejich tradic „nečistí“ Romové – tzv. Rumungři.
Značně ztížena je i identifikace olašských Romů z důvodů velké chybovosti a neúplnosti údajů ve
správních evidencích, ale i „nadřazenosti“ romských jmen nad občanskými, kdy většina Romů
nezná své příbuzné jinak než romskými jmény a tato jsou ve vzájemném styku výhradně užívána.
Dalším výrazným faktorem, usnadňujícím tomuto etniku páchání trestné činnosti, je příbuznost
s olašskými Romy především na Slovensku a v Maďarsku, kdy mají
pachatelé při
bezproblémovém přechodu státních hranic možnost využít pomoc a zázemí příbuzných v druhém
státu nebo se takto smíšené skupiny podílejí přímo na mezinárodním obchodu s drogami, zejména
dovozu OPL do České republiky.
Ve vyšších článcích hierarchie obchodu s drogami působí naopak schopnější jednotlivci,
kteří využívají uvedeného zázemí spíše sporadicky a jejich úloha spočívá v obstarání větších
množstvích OPL a následnému „zásobování“ sítě podřízených dealerů. Tito překupníci nakupují
OPL v množstvích řádově stovek gramů, drogu zpravidla zředí a s výrazným ziskem ji dále
přerozdělí skupinám provádějícím distribuci koncovým uživatelům nebo důvěryhodným, styčným
toxikomanům nakupujícím jednorázově dávky pro více osob. Vzhledem k vysokým ziskům a
relativně menšímu riziku odhalení pracují většinou sami a od otevřené drogové scény si
zachovávají odstup, což však neznamená, že by nebyli známí, neboť se často svými zisky chlubí či
je rychle utrácejí v hernách či při hazardních hrách. Část zisku je investována do nákupu zlata či
luxusních věcí, automobilů, popř. i nemovitostí, přičemž automobily a nemovitosti bývají
evidovány na třetí osoby. Romské rodiny, které se podílejí na pouliční distribuci OPL, investují
utržené finanční prostředky zpětně do nákupu drog a zisk pak okamžitě utrácejí k uspokojení
potřeb „rodiny“. Často přijímají místo finanční hotovosti za jednotlivé dávky drog i hodnotnější,
většinou odcizené, věci – mobilní telefony, elektroniku, šperky, zlato, starožitnosti aj., které
obratem zpeněží.
Romové, kteří působí ve vyšších článcích jako dodavatelé, obchodují jednak s heroinem,
který získávají hlavně od kosovských Albánců, případně příslušníků jiných států bývalé Jugoslávie,
jednak s metamfetaminem. Jeho prodej zajišťují prostřednictvím dalších osob i romských „rodin“
nebo k vývozu do zahraničí, hlavně SRN, najímají kurýry z neromského prostředí. Často výrobu
metamfetaminu podporují opatřováním a dodáváním prekurzorů – efedrinu či dalších surovin a
léků výrobcům této psychotropní látky, na její samotné výrobě se podílejí velmi zřídka. Romské
skupiny jsou napojeny i na příslušníky dalších etnik, zejména Vietnamce jako odběratele a
překupníky a na osoby pocházející ze států bývalého SSSR, mající podíl na organizování výroby a
distribuce OPL, popř. i větších dodávkách prekurzorů.
Olašský dialekt romštiny se od běžného jazyka, užívaného Romy, značně odlišuje. Především
však není užívána jeho psaná podoba, což znemožňuje jak oficiální překlady, pro které není dosud
ani tlumočník zapsaný v seznamu znalců, tak i operativní využití obsahu komunikace, neboť při
překladech neautorizovanou osobou hrozí vždy únik informací do prostředí. Olašský dialekt kromě
olašských Romů ovládá částečně jen malé množství romistů, kteří však mají silné vazby do tohoto
etnika a spolupráci s policií zásadně odmítají. Tato řeč olašským Romům usnadňuje „mezinárodní“
komunikaci, neboť její základ, tzv. mezinárodní romština, je srozumitelný všem olašským Romům
a liší se jen v přejatých slovech a neologismech z jazyka státu, ve kterém žijí. Přistoupí-li k tomu
možnost užívání současné moderní komunikační techniky, bohaté kriminální zkušenosti, pověstný
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šestý smysl a nedůvěřivost vůči „gádžům“, je operativní práce v tomto prostředí značně ztížena. Na
druhou stranu jak romské „rodiny“, tak i výše postavení jednotlivci, nepoužívají zpravidla
složitých a rafinovaných metod a způsobů páchání trestné činnosti a při vhodném využití
operativně pátracích a podpůrných operativně pátracích prostředků se policistům poměrně úspěšně
daří postihovat jak pouliční formu drogové trestné činnosti v romském etniku, tak i vyšší články
distribučních sítí.
AKCE BUJON
Na základě střednědobého rozpracování rozsáhlé distribuční sítě metamfetaminu byl
realizován romský zprostředkovatel distribuce metamfetaminu v hl.m.Praze, Středočeském,
Hradeckém, Libereckém kraji a Vysočině a jeho dodavatel, který zajišťoval prekurzory, pomocné
látky a prostředky k výrobě metamfetaminu, vyrobený metamfetamin sám distribuoval, anebo
poskytoval uvedenému společníkovi, který jej dále prodával osobám podílejícím se na jeho další
distribuci na Liberecku, Trutnovsku, Kolínsku, Kutnohorsku, Jihlavsku, v Praze a jejím okolí. Dílčí
realizační akce provedly územní útvary Policie ČR.
Při závěrečné realizační akci byli zadrženi uvedení 2 organizátoři, zajištěno 0,12 kg
metafetaminu, ¼ kg efedrinu, menší množství dalších OPL (marihuany, rohypnolu)
ěkolik
a n
kilogramů pomocných látek k výrobě psychotropní látky metamfetaminu. Dosud bylo zahájeno tr.
stíhání proti 6 osobám.

VIII.
REGIONÁLNÍ SPECIFIKA OBCHODU S OPL
V ČESKÉ REPUBLICE

VÝCHODOČESKÝ REGION
expozitura Hradec Králové
V tomto regionu je nejčastěji zneužívanou drogou metamfetamin, který je vyráběn a následně
distribuován hlavně v okresech Pardubice, Hradec Králové, Ústí nad Orlicí, Trutnov a Semily. Pro
tzv. domácí výrobu metamfetaminu se používá nejčastěji volně dostupný lék MODAFEN, který
obsahuje efedrin. Výroba této drogy je v rámci regionu velmi rozšířená, není ji proto nutné dovážet.
Byly také získány informace ze zájmového prostředí, které naznačují, že metamfetamin vyrobený u
nás je dovážen také do Itálie. Ceny metamfetaminu se pohybují v částce 1 500,- Kč za l g
(nenastala žádná změna ve srovnání s rokem 2002).
Mezi mladistvými konzumenty je stále ve velké oblibě uživání tablet XTC. Byl zaznamenán
d ovoz XTC z Holand ska v počtu několika desítek kusů tablet a jejich následná distribuce
domácími dealery mezi mladými lidmi na tanečních párty. Cena tablet se pohybuje v rozmezí 100,až 150,- za jednu tabletu. Při větším odběru se jejich cena snižuje.
Mezi toxikomany je stále velmi rozšířená marihuana a další cannabisové produkty. Velký zájem
mezi konzumenty je o marihuanu vypěstovanou hydroponním způsobem. Do regionu je také
nelegálně dovážena marihuana z Holandska, která je velmi kvalitní.
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Jen ve velmi málo případech bylo zaznamenáno zneužívání heroinu a kokainu.
AKCE TULIPÁN
Počátkem října 2003 roku bylo na území Rakouska zatčeno devět osob mezinárodně
organizované distribuční sítě dealerů drog, která operovala i v České republice. Případ byl
rozpracován královehradeckou expoziturou NPC a pracovníky Celní správy Hradec Králové. Na
základě následného předání informací rakouské kriminální policii se podařilo tyto osoby zajistit.
Díky poznatkům pracovníků NPC a Celního ředitelství Hradec Králové byly odhaleny byty a
sklady na přechodné uložení nelegálně získaných drog.
Tato internacionální akce probíhala za součinnosti Národní protidrogové centrály Praha, Celního
ředitelství Hradec Králové a Kriminální policie Rakouska.
Zadržená skupina osob (ve věku 30 až 35 let) organizovala od počátku roku 2002 do září 2003
nelegální obchod s heroinem, tabletami extáze a cannabisovými produky. Nákup uskutečňovala v
Holandsku, prodej drog poté realizovala v distributorské síti Rakouska, část zboží byla prodávána
v České republice, konkrétně v oblasti Trutnovska a část v d alších zemí EU. Hlav n í org an izátor
nezákonných obchodů dlouhodobě žijící na území Trutnovska byl již v minulosti holandskými
úřady trestán za nelegální obchod se zbraněmi, kuplířství a za držení a distribuci drog. Při zadržení
tohoto podezřelého muže na rakouském území bylo v jeho osobním vozidle objeveno 968 g tekuté
extáze a při domovní prohlídce v jeho rodinném domě a penzionu na Trutnovsku byla nalezena
pistole model 92 a elektrický stroj, který je využíván k uzavírání konzerv. Tyto slouží pro ukládání
a převoz drog.
Výsledky domovních prohlídek:
50 930 EU v hotovosti (pocházející z trestné činnosti, v přepočtu 1 527 ), 255,4 g heroinu, 476,2 g
kokainu, 1134,3 g amphetaminu, 4,5 g morphinu, 5000,0 g marihuany (Cannabic sativa), 601,0 g
tablet extáze, 968,0 g tekuté extáze, 45,4 g houby (lysohlávky), 279,0 g tablet nezjištěného složení

ZÁPADOČECKÝ REGION
expozitura Plzeň
Nejvíce zneužívanou drogou v tomto regionu je metamfetamin (pervitin), kanabisové
produkty a v menším měřítku než v minulosti, heroin.
Výroba OPL je z domácích zdrojů, a to především z pseudoefedrin (Modafen). U tohoto
léku byl v minulém roce zaznamenám velký nárůst. V plzeňském a karlovarském regionu je výroba
metamfetaminu převážně v tzv. domácích laboratořích, jedná se o laboratoře, které vyrábí
metamfetamin v gramovém množství – větší množství OPL je dováženo ze severočeského regionu
či Prahy. Tranzit přes uvedené regiony je zejména přes hraniční přechod Rozvadov do SRN. Do
České republiky probíhá tranzit v linkových autobusech z Holandska – jedná se převážně o
kanabisové produkty a extázi.
Hlavními aktéry v obchodu s metamfetaminem jsou převážně čeští občané, stejně tak i
s kanabisovými produkty, v obchodu s heroinem převažují Kosovoalbánci a Vietnamci.
Obchod s OPL probíhá zejména přes mobilní telefon a SMS tím zp ůsobem, že p o
objednávce je kontaktován prodejce či kurýr, který uvedené zboží na jiném místě než je prodejce
prodá. Toto je i v případě kurýrních cest mimo ČR.
U kanabisových produktů je obsah THC 3-7%, metamfetamin v čisté podobě obsahuje 6070% báze.
Ceny OPL v roce 2003 – metamfetamin – 700-800 Kč za gram, heroin – 1000,- Kč za
gram, kokain – 2.000 – 2.500,- Kč za gram, MDMA 1 tableta 100 – 200,- Kč, kanabisové produkty
– cena stejná jako v roce 2002.
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Nejvýraznější změnou za uplynulý rok byl dosti výrazný pokles distribuce heroinu
v důsledku nedostatku a mírný pokles v prodeji a distribuci metamfetaminu. Při záchytu tripů
v Plzni (jednalo se o několik kusů) bylo rozborem zjištěno neobvyklé složení a to metamfetamin.
LSD, kokain a kofein.
AKCE

akce „KAT“ vedené ve spisech č.j. V-1/2002-NPC-E 2-OPČ a ČTS: NPC-116/2002

Dne 26.6.2002 byly dle § 158/3 tr.ř. zahájeny úkony tr. řízení pro tr. čin
dle § 187/l, 2 tr.z., neboť zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že skupina
pachatelů z Klatovska vyrábí a distribuuje OPL „PERVITIN“ v rámci Plzeňského
kraje. Pro složitost věci byla dne 26.9.2002 policejním orgánem ve smyslu §
159/2 tr.ř. prodloužena lhůta prověřování do dne 4.3.2003. Dne 10.11.2002 bylo
na základě zjištěných skutečností dle § 160/1 tr.ř. zahájeno tr. stíhání osoby
Jiří Červinka, nar. 2.2.1973, byt. Strážov 297, okr. Klatovy pro tr. čin dle §§
187/1, 187a/1, 185/l tr.z. Na Červinku byla uvalena vazba. Vzhledem k tomu, že
výsledky prověřování nasvědčovaly tomu, že další dokumentovaná tr. činnost byla
spáchána převážně v Klatovech, byl spis na základě pokynu okresního státního
zástupce Plzeň - město dne 30.1.2003 postoupen dle § 162/1 tr.ř. OŘP Klatovy.
Dne 31.1.2003 byl zpracován SKPV Klatovy a NPC-E 2 společný plán postupu
směřující k již připravené realizaci. Tento plán byl 13.2.2003 vyhodnocen a
doplněn.
Dne 24.2.2003 byl zpracován operativní plán realizace. Samotná realizace
proběhla dne 28.2.2003 improvizovanou operativní kombinací za využití
informátora, živého těžení úkonu dle §§ 88, 88a tr.ř. synchronizovaného s
činností OOD ve smyslu § 158d tr.ř., skupinou zakročujících policistů složenou
z útvarů NPC-E2, SKPV Klatovy a SKPV SZK Plzeň a
dvěma skupinami policistů provádějících okamžitě dvě domovní prohlídky dle § 83
tr.ř. a jednu prohlídku jiných prostor dle § 83a tr.ř. Při těchto prohlídkách
byly zajištěny tři kompletní laboratoře včetně všech surovin potřebných pro
výrobu „PERVITINU“ i samotný
„PERVITIN“. V bytě Horského byla dále zajištěna zákeřná střelná zbraň (tzv.
tužka na maloráž. náboje). Zakročující skupina policistů zadržela na základě
informací od informátora, živého těžení úkonu dle §§ 88 a 88a tr.ř. a činnosti
OOD v jeden moment všechny zájmové osoby. V noci ze dne 28.2. na 1.3.2003 bylo
dle § 160/1 tr.ř. zahájeno tr. stíhání osob:
-Josef Bubela, nar. 16.1.1967, byt. Velhartice 22 pro tr.činy dle §§ 187/l,
188/l, 188a/l tr.z.
-Martin Kněz, nar. 13.10.1977, byt. Nýrsko 482 pro tr. činy dle §§ 187/l, 188/1
tr.z.
-Rostislav Horský, nar. 10.2.1962, byt. Klatovy, Prusíkova 480 pro tr. činy dl
§§ 187/l, 188/l,
188a/1 tr.z. ČTS:ORKT-88/SKPV-2003. Horský byl vzat dne
1.3.2003 do vazby. Po balistické expertize bylo tr. stíhání osoby Horský
rozšířeno pro tr. čin dle § 185 tr.z. Výsledky akce byly kladně hodnoceny
veřejností na Klatovsku.

JIHOČESKÝ REGION
Expozitura České Budějovice
I nadále zůstává nejvíce zneužívanou drogou metamfetamin (pervitin). Tato droga je k nám
do regionu, stejně jako v předchozím období, dovážena převážně ze Severočeského a částečně také
Severomoravského regionu. Z dostupných informačních zdrojů do současné doby nebylo zjištěno
ani potvrzeno, že by tato droga byla v našem regionu ve větším měřítku přímo vyráběna. Působí
zde malá skupinka osob, která je schopna drogu vyrobit, avšak většinou jen v množství maximálně
několika málo gramů, tedy spíše pro vlastní potřebu, než k masivnímu obchodování. Převážné
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množství této drogy, která končí na jihočeském drogovém trhu, je tak přivážena osobami, jež mají
kontakty na mimoregionální výrobce OPL. Konzumenti metamfetaminu se většinou rekrutují
s kriminálně závadových skupin narkomanů ve věku převážně do 30-ti let. Část osob zneužívajících
tuto drogu tvoří taktéž prostitutky, které působí v příhraničních oblastech našeho regionu.
Zásobování prostitutek tzv. „na trase“ je povětšinou kontrolováno osobami romské národnosti.
Naopak distribuce v erotických podnicích je z velké části pod kontrolou osob pocházejících
z kriminálního prostředí přímo v krajském městě, tyto byly zpravidla za takovouto trestnou činnost
již v minulosti trestány. Výchozí surovinou pro výrobu metamfetaminu jsou většinou volně
dostupné léky, které obsahují pseudoefedrin (Modafen). Metamfetamin vyráběný přímo z efedrinu
se stal „nedostatkovým“ zbožím a proto se značně zvýšila jeho cena. Byly zaznamenány signály,
kdy zejména ze strany Rakouských odběratelů, není zájem o metamfetamin vyráběný
z pseudoefedrinu, ale pouze o drogu, která je vyrobena přímo z efedrinu. Za takto vyrobenou drogu
pak jsou pak tito zahraniční odběratelé schopni zaplatit i cenu přesahující 2.000,--Kč za gram, což
se blíží ceně kokainu.
Snad nejrozšířenějším deliktem, co do četnosti, je na území Jihočeského regionu pěstování
Canabisu. Tento produkt je pěstován převážně na „soukromých políčcích“ a částečně též v různých
objektech, kde se pěstitelé snaží o využití hydroponních technologií, jež umožňují zvýšení obsahu
účinné látky THC v droze až k hodnotám okolo 30%. Droga je pak konzumována v restauračních
zařízeních, v průběhu různých hudebních produkcí i na soukromých večírcích. Zneužívání této
drogy je nejmasivnější mezi mládeží mezi 15. až 22 rokem.
Z vyhodnocení dostupných informací vyplývá, že došlo ke snížení počtu osob závislých na
heroinu. Mnozí narkomani přešli na substituční léčbu a aplikují si místo této drogy Subutex nebo
Metadon. Poptávka po těchto lécích částečně odstartovala obchodování se Subutexem či
Metadonem na „černém“ trhu. Jednotliví narkomani obcházejí za den i několik lékařů a snaží se o
získání většího množství uvedených preparátů, než jsou sami schopni zkonzumovat. Tyto
„přebytečné“ léky se pak stávají předmětem nelegálního obchodování. Ze strany lékařských
zařízení v našem regionu bylo přijato opatření, jež by mělo takovýmto aktivitám zabránit. Heroin
samotný je pak užíván poměrně úzkou skupinou osob, která si drogu obstarává převážně tak, že
skupina společně „složí“ finanční prostředky potřebné pro nákup drogy a některý z členů skupiny
jede zpravidla do Prahy, kde za peníze drogu nakoupí. Tyto nákupy se pohybují v množství
několika málo gramů.
Pokud jde o drogu MDMA, pak tato není v regionu masivně rozšířena. Jedním z důvodů je
nepochybně i sporadické pořádání techno párty v našem regionu. Konzumace extáze tak zůstává
výsadou nepříliš početné, poměrně uzavřené, skupiny osob a nebo jen experimentátorů, kteří se k ní
dostanou prakticky náhodně při nějaké hudební akci. Zejména u této skupiny osob může mít
neblahý dopad rozhodnutí o legálnosti testování MDMA.
Ostatní spektrum omamných a psychotropních látek je v regionu zastoupeno jen minimálně.
Drogová kriminalita z hlediska četnosti jejího výskytu je soustředěna převážně do krajského
města Českých Budějovic a dále výrazněji do příhraničních okresů Český Krumlov a Prachatice.
Zároveň však pokračuje trend rozlévání drogové kriminality do menších měst regionu.
Pachatelé drogové trestné činnosti se rekrutují z kriminálně závadového prostředí
drogových dealerů, které lze označit za recidivisty. Při své činnosti využívají dřívějších zkušeností
s metodami a formami práce policie, což do značné míry ztěžuje rozkrytí jejich trestné činnosti.
Cizí státní příslušníci se do v našem regionu do nelegálního obchodu s OPL masivně
nezapojili. Jedná se zpravidla jen o konzumenty, kteří s OPL přichází do styku při tzv. „sexuální“
turistice.
Mládež se na drogové kriminalitě účastní převážně v roli konzumentů či příležitostných
dealerů - prodejem drogy se snaží získat prostředky pro vlastní konzumaci OPL.
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AKCE MEZEK
Při této akce se podařilo rozkrýt organizovanou skupinu pachatelů, kteří na území
Severomoravského kraje vyráběli omamnou a psychotropní látku pervitin. Tu následně
distribuovali v Jihočeském kraji. V rámci realizace uvedeného případu se podařilo rozkrýt celou síť
od výrobců, přes překupníky, až k samotným distributorům, kteří drogu prodávali konečným
uživatelům. Při zákroku bylo zadrženo celkem šest osob, které se na této trestné činnosti podílely.
Zadržení byli obviněni z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních
látek a jedů dle § 187 trestního zákona. Při zatčení podezřelých a při následně provedených
domovních prohlídkách bylo zajištěno zařízení dvou výroben zmiňované drogy, a to včetně
chemických látek, které jsou k výrobě třeba. Dále bylo zajištěno více než 1 kg pervitinu, 2 kg
efedrinu, tedy množství z kterého by bylo možno vyrobit přibližně 1.5 kg této drogy. U zadržených
osob byly dále nalezeny téměř 4 kg sušených rostlin marihuany. Z provedeného šetření vyplývá, že
výrobci drog v této skupině prodávali dealerům 1 g pervitinu za cenu v rozmezí 500,-- až 600,--Kč,
přičemž koneční konzumenti drogu kupovali až za 1.200,-Kč za 1 gram. Dva z hlavních
obviněných se seznámili v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, kde si společně odpykávali tresty
za trestné činy spojené s nedovolenou výrobou a držením OPL.

SEVEROČESKÝ REGION
Expozitura Ústí nad Labem
V regionu přetrvává obchodování s drogami heroin, metamfetamin a marihuana. Za
sledované období byl zjištěn velký výskyt MDMA /extáze/, a to zejména v Libereckém kraji.
Při obchodování s heroinem nedošlo k výrazným změnám, jedná se o drogu, kterou pomalu
vytlačuje z trhu metamfetamin, se kterým začínají obchodovat i kosovští Albánci, kteří se
v minulosti zaměřovali především na heroin.
V případě metamfetaminu se zvyšuje výroba, a to jak ze samotného efedrinu, tak i
z dostupných medikamentů obsahující pseudoefedrin. Jedná se o Modafen, který lze získat bez
lékařského předpisu a proto je nakupován po stovkách. Metamfetamin je určen jak pro domácí trh,
tak zejména pro odběratele v SRN. Cena je dána dle odebraného množství, pohybuje od 600 –
1.000,- Kč za gram.
Zneužívání kokainu je záležitostí podnikatelské vrstvy a to zejména k jeho ceně, kdy se
jeden gram pohybuje kolem 2.500,- Kč a v běžné pouliční distribuci není rozšířen.
Zneužívání cannabisových produktů bývá především sezónní záležitostí mládeže ve věku
kolem 15t i let.

AKCE ELA
Detektivové z Národní protidrogové centrály ve spolupráci s policisty OŘ v Děčíně
realizovali koncem roku 2003 vedoucí lékárny v Krásné Lípě, ženu ve věku 52 let, která od
poloviny roku 2000 do konce října 2003 od dodavatelů odebrala celkem cca. 47 kilogramů
efedrinu, který následně prodávala dalším osobám. Jeden z odběratelů, 31-letý muž z Děčínska, byl
realizován společně s vedoucí lékárny koncem měsíce října 2003 a od vedoucí lékárny odebral
nejméně 3 kg. efedrinu.
V průběhu vyšetřování byli zjištěni další odběratelé efedrinu. Jedná se o
ženu ve věku 29 let, která v lékárně pracovala jako uklízečka. Tato žena odebrala a postupně dále
rozprodala nejméně 10 kg efedrinu. Dalšími odběrateli jsou dva muži z Rumburska ve věku 39 a 37
let, kteří odebrali nejméně 5 kg efedrinu.
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Vedoucí lékárny efedrin odebírala od dodavatelů, kdy efedrin hradila společně s dalšími
dodanými přípravky a léčivy z finančních prostředků lékárny. Efedrin dále prodávala dalším
zájemcům za částky, které se pohybovaly v rozmezí od 100,- Kč do 200,- Kč za jeden gram. Zisk
z prodeje efedrinu využila pro svoji potřebu. Celkem touto činností získala částku přibližující se 5
milionům Kč. Veškerý efedrin odebraný z lékárny v Krásné Lípě byl určen pro další výrobu drogy
metamfetamin – pervitin.
Proti vedoucí lékárny a odběratelům efedrinu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin dle §
187 odst. 1 odst. 2 písm a), odst. 3 písm. a) tr. zákona.

MORAVSKOSLEZSKÝ REGION
Expozitura Ostrava
Na Severomoravské drogové scéně zůstává nejčastěji zneužívanou drogou pervitin. I nadále
se nelegálně vyrábí převážně v malých domácích laboratořích a přibývá případů, kdy se vyváží i do
zahraničí. V současné době se již nevyskytuje droga známá jako „krajovka“, kdy se jednalo o směs
amfetaminu a kofeinu s příměsí 3%metamfetaminu.
Další drogou zneužívanou na území Severní Moravy je heroin. Hlavními dodavateli a
distributory jsou občané vietnamské národnosti. Po ukončení případu pod označením BAMBUS
se objevili v našem regionu minimálně dvě další skupiny vietnamců, kteří dovážejí heroin ke
konečným spotřebitelům z oblasti Prahy, případně Severních Čech. Tyto dvě skupiny jsou v
současné době monitorovány a je dokumentována jejich trestná činnost. Heroin zajišťují především
osoby vietnamského a romského etnika. Dodávky jsou zajišťovány z Prahy a v poslední době ze
Severních Čech. Pro tento heroin je typická špatná kvalita drogy, kdy do Ostravy dorazí "čistší
droga" a na vietnamských ubytovnách je dále ředěna na drogu s obsahem do 10% účinné látky.
Tato je dále prodávána mezi romské etnikum a ostatní občany za cenu kvalitní drogy (cca 800,- až
1.000,- Kč/g).
Drogou, u níž je stále zaznamenáván nárůst uživatelů, je droga extáze, která se distribuuje
na různých párty a v rockových klubech. Cena jedné tablety se pohybuje od 150,- do 250,- Kč.
Byl také zaznamenán výskyt tří tzv. pěstíren drogy marihuana, obohacené marihuany tzv. scunku,
hodnoty THC obsažené v rostlinném materiálu těchto pěstíren obsahovaly okolo 16% účinné látky
THC. Tyto pěstírny byly realizovány ve spolupráci s OŘ Vsetín. V jedné pěstírně byla použita
technologie aeroponního pěstování, ve dvou pěstírnách byla použita technologie hydroponního
pěstování. Pěstírny jsou umísťovány v odlehlých částech našeho regionu, především v malých
obcích v Beskydech. Pouliční cena drogy se pohybuje od 80,- do 200,- Kč za gram sušené hmoty.
Pokračuje trend, kdy jsou uživatelé OPL stále častěji z malých měst, případně z vesnic,
které byly dříve uchráněny od drogového problému.

AKCE STODOLA
Dne 11.6.2003 proběhla ve spolupráci s expozitorou NPC Brno realizace akce STODOLA
souběžně s akcí KYJ. Jednalo se o skupinu osob distribujících na teritoriích jižní a severní Moravy
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OPL extázi. V rámci této společné realizace bylo zachyceno brněnskou expoziturou cca 15000
tablet extáze, které byly určeny pro celou zbývající síť. V akci STODOLA bylo sděleno obvinění
deseti osobám, z toho jedné ženě. Celá tato skupina distribuovala drogu dováženou z Holandska do
rockových klubů a diskoték na území měst Ostrava (ul. Stodolní), Karviná, Nový Jičín, Studénka,
Frýdek - Místek, Hranice na Moravě, Opava, Krnov a další. V průběhu rozpracování se podařilo
zadokumentovat prodej nejméně 36400 ks tablet extáze, přičemž prodejem jednoho ks tablety
získali v průměru 35,- Kč, čímž získali prospěch převyšující 1.200000,- Kč. Při zadržování výše
uvedených obviněných a domovních prohlídkách byly zajištěny mimo jiné tablety extáze v počtu
cca 600 ks, 80 g sušené marihuany, 35 ks rostlin marihuany, cca 250 g metamfetaminu a nelegálně
držená střelná zbraň. Na osm obviněných byla uvalena okresním soudem v Ostravě vyšetřovací
vazba.

JIHOMORAVSKÝ REGION
expozitura Brno
K problémovým cizincům na území Jihomoravského kraje patří jednoznačně
Kosovoalbánci, ve spojení s českým kriminálním podsvětím se neustále zkvalitňují jejich formy
páchání drogové trestné činnosti.Je patrné i snižování věkové hranice u osob provádějících
distribuci drog, vyšší latence a vyšší kvalita páchání než v minulosti..
Co se týče drogové trestné činnosti osob z bývalé SFRJ, spočívá v dovozu heroinu a
kokainu do Brna, kde dochází k d alší distribu ci p o celém ú zemí ČR. Zd roj těchto drog se d le
šetření nachází mimo území ČR, je zjišťováno vzájemné propojení s dalšími osobami, které stojí za
dovozem OPL do České republiky. Způsob dovozu není zatím znám. Jedná se o velmi úzký okruh
osob, který mezi sebe nepouští nikoho neznámého. Tyto skupiny disponují velmi vysokými
finančními částkami, které se snaží investovat do nemovitostí v Brně. Pokud dochází k prodeji na
území ČR, pohybují se obchody od 100g drogy a více, tyto osoby nemají zájem o obchodování
v malém množství. K prodeji jsou využívány většinou osoby z vlastní komunity, kterým je nejprve
půjčena větší finanční hotovost a prodej drog je poté nabídnut jako forma splátek. Jejich trestná
činnost je vysoce latentní.
V poslední době dochází také k propojení osob vietnamské národnosti s osobami z bývalého
SSSR a rómské národnosti, kteří společně provádějí distribuci heroinu. Jedná se o distribuci
v malém množství, která dosahuje až k posledním pouličním dealerům. Jde opět o uzavřenou
skupinu osob, která se pohybuje na tržišti na ulici Olomoucké v Brně. Pouliční prodej provádějí
osoby albánské a romské národnosti. Jedná o velmi nekvalitní drogu, jejíž čistota se pohybuje
kolem 6%. Bylo zjištěno, že každý dealer, který přijde do kontaktu s drogou ji ředí z důvodu
zvýšení svého finančního zisku. V současné době probíhá operativní rozpracování těchto osob, je
zjištěno, že heroin je do JmK dovážen z Prahy a Teplic. Dovoz provádějí opět osoby vietnamské
národnosti. Cena při pouličním prodeji se pohybuje od 1000,-Kč do 1200,-Kč za jeden gram.
V teritoriu JmK a městě Brně je velmi populární MDMA, která je distribuována ve velkém na
tzv. techno párty, které jsou pořádány v Boby centru a na Brněnském výstavišti. Tyto párty
navštěvuje 5.000 až 10.000 osob najednou. V poslední době je však zaznamenán úbytek zájmu o
tyto párty, při třech posledních akcích skončily prodělkem. Cena za jednu tabletu MDMA se
pohybuje na techno párty od 150,-Kč do 250,-Kč, při větších odběrech od 50,-kč do 80,-Kč. Osoby
provádějící distribuci MDMA tuto drogu dovážejí z Holandska. Díky tomu, že se podařilo několik
ůspěšných realizací, je patrné zvyšování opatrnosti osob při distribuci. Domluva se provádí pomocí
E-mailu z internetových kaváren nebo pouze osobně.
V celém teritoriu JmK je velmi rozšířená výroba metamfetaminu. Zejména z důvodu
nedostatku výchozí suroviny na nelegálním trhu pro výrobu efedrinu dochází k velkým změnám.
Začíná převládat výroba metamfetaminu, kdy výchozí surovinou je lék MODAFEN. Tyto poznatky
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jsou předávány na pracoviště PČR MŘ Brno oddělení TOXI. Při provedené realizaci osob, kdy
bylo zajištěno celkem cca 100g metamfetaminu a dalších chemikálií pro výrobu, bylo zjištěno, že
Modafen byl nakupován v lékárnách v Brně až za částky kolem 30.000,-Kč na jednu výrobu. Cena
za jeden gram metamfetaminu se pohybuje kolem 1000,-Kč. Výrobou i distribucí se na území JmK
zabývají většinou osoby z ČR. Převládají zde výrobci i dealeři v menším množství, kdy provedou
výrobu asi kolem 10 až 20 gramů metamfetaminu.
Aktuální poznatky jsou získávány k distribuci drogy kokain. Dříve se tato droga objevovala
v Brně spíše sporadicky, v současné době získává stále více na oblibě. Distribucí se zabývají jak
občané z ČR, tak i Rakouska a bývalého SSSR. Cena při pouličním prodeji se pohybuje kolem 70
Euro za jeden gram, cena při dovozu je asi kolem 35 Euro za jeden gram.

AKCE GASTON
Na přelomu února a března 2003 byla provedena realizace celkem 21 osob, které prováděly
výrobu metamfetaminu na území města Prahy a Středočeského kraje a další distribuci v Praze,
Středočeském kraji a Jihomoravském kraji. Při provedené realizaci bylo zajištěno cca 1,5kg
metamfetaminu a cca 2kg efedrinu. Zdroj efedrinu bylo měl s největší pravděpodobností pocházet
z efedrinky z Roztok u Prahy.

IX.
ČINNOST SKUPINY METODIKY A PREVENCE
NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY
Skupina metodiky a prevence reprezentuje a zastupuje NPC v rámci P ČR a na veřejnosti,
a to prostřednictvím lektorské, vzdělávací, metodické a publikační činnosti.
V resortu P ČR participuje na tvorbě legislativních norem interního charakteru a v rámci MV
ČR se podle možností podílí na tvorbě legislativních norem v oblasti nových zákonů souvisejících
s problematikou OPL. Výraznou aktivitu vyvíjí rovněž v rámci spolupráce s resortními i
mimorezortními subjekty při realizaci protidrogové politiky státu.
Činnost skupiny metodiky a prevence byla v roce 2003 zaměřena především na kontinuální a
periodické vzdělávání policistů v policejních školách. Jednalo se jednak o výuku v rámci
nástupních škol MV ČR, dále o odborné přednášky pro již sloužící policisty v průběhu
specializačních kurzů a v p osledn í řad ě i o p řed nášky na Policejní ak ad emii ČR, a to jak
v bakalářském, tak magisterském studijním programu. Vzdělávání v rámci policejního školství
bude pokračovat i v budoucnosti. Z dosavadních zpětných vazeb je zcela zřejmé, že NPC v těchto
případech posiluje výrazně kvalitu výuky zejména aktuálními tématy, které jsou určovány vývojem
a dynamikou trestné činnosti na úseku drog v rámci celé České republiky. Odborná pomoc v rámci
resortu P ČR b yla zajišťována také účastí policistů ze skupiny na instrukčně metodických
zaměstnáních, která byla pořádána jednotlivými útvary PČR po linii „toxi“.
Skupiny metodiky a prevence dále aktivně spolupracovala s pracovníky NPC z důvodu
získávání aktuálních informací o stavu, struktuře a dynamice drogové trestné činnosti v naší
republice, a to i formou přímé účasti na akcích NPC. To vše je nezbytnou podmínkou provázání
teorie a praxe. Zároveň byla prováděna psychologická konzultační činnost v rámci objasňování a
vyšetřování trestné činnosti.
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Další činností v rámci útvaru je zejména organizační zajištění instruktážně metodických
zaměstnání pro příslušníky NPC a příprava významných dnů jednotky.
V uplynulém roce pokračovalo vzdělávání příslušníků městských a obecních policií, jehož
hlavním cílem je informovat management o možnostech spolupráce s P ČR se zaměřením na
správný přístup k získávání, interpretaci a předávání informací P ČR tak aby byly dále využitelné.
Semináře byly také zaměřeny na strážníky pracující přímo na ulici nebo zařazené na úseku
prevence s cílem umožnit jim základní orientaci v oblasti drog a toxikomanie a v jednání se
závislými jedinci.
V květnu 2003 ukončila svoji činnost pracovní skupina při Radě vlády pro koordinaci
protidrogové politiky zaměřená na prevenci zneužívání syntetických drog. Skupina metodiky a
prevence zde zastupovala resort MV ČR. V rámci pracovní skupiny náš zástupce jménem NPC
ostře vystoupil proti aktivitám, které se týkaly podpory testování tablet extáze na tanečních párty.
Přestože NPC důrazně vyjádřila cestou ministra vnitra zásadní nesouhlas s takovýmto testováním
a Česká republika byla za tyto tendence kritizována i Mezinárodním úřadem pro kontrolu narkotik,
RVKPP tento postup doporučuje a schvaluje jako preventivní aktivitu. Cílem spolupráce s RVKPP
byla v roce 2003, a bude i nadále, snaha o vyvažování liberálního přístupu k problematice
protidrogové politiky České republiky, zejména co se týká extáze a konopných drog.
Mimo resort P ČR participovala skupina metodiky a prevence ve spolupráci s OPK MV ČR na
vzdělávacích programech pro odbornou veřejnost. V rámci této spolupráce vzdělávali naši
pracovníci vybrané pedagogy-preventisty patologických jevů. Hlavním cílem bylo, aby mohli tito
preventisté dále poskytovat validní informace o drogové problematice a svým objektivním
přístupem přispěli k výkonu účinné prevence v rámci celé České republiky.
Mezi výrazné aktivity v roce 2003 již tradičně patřila publikační činnost a příprava a vydávání
9. ročníku Bulletinu NPC. Pozitivním potvrzením, že má bulletin své místo mezi odbornými
publikacemi, byl zvyšující se zájem o jeho distribuci.
V souvislosti s projekty prevence je nemalým úspěchem první ročník komplexního
programu prevence sociálně patologických jevů na základních školách, tzv.Malá policejní
akademie, kterou NPC ve školním roce 2002/2003 garantovala ve spolupráci s PIS OŘ PČR České
Budějovice. Jedná se o projekt, který je zaměřen na systematickou a důslednou práci s dětmi II.
stupně základních škol. Program je realizován ve 3 základních školách v okrese České Budějovice.
Pro všechny třídy byly vypracovány speciální výukové programy, které byly dle osnov zařazeny
do hodin občanské a rodinné výchovy. V návaznosti na tyto alternativní hodiny probíhaly na
školách další besedy a exkurze, které si již zajišťovaly školy samy. Díky tomu se do projektu
zařadili i lékaři, psychologové, hygienici, pracovníci psychiatrické léčebny, protidrogoví
koordinátoři a další specialisté. Dětem jsou tedy systematicky, ale hlavně odborně, představována
úměrně jejich věku témata týkající se sociálně patologických jevů. Projekt je čtyřletý a za tuto
dobu se v něm vystřídá asi 3500 dětí. Program v sobě zahrnuje otázky týkající se šikany,
záškoláctví, agresivity, náboženských sekt, gamblerství, lidských práv, protispolečenských jevů,
dětské kriminality, trestního práva, alkoholové a nealkoholové toxikomanie a další. Ve školách
učitelé navazují na jednotlivé výukové programy policie a dalších odborníků a s dětmi se tak
pracuje průběžně po celý školní rok. Naším cílem je přispět u dětí k osvojování si pozitivního
sociálního chování a odmítání porušování zákona. Děti částečně samostatně a částečně v hodinách s
vyučujícími pracují se speciálními pracovními sešity, které byly pro tento program napsány. V nich
je celá řada zpětných vazeb k ověření znalostí, které děti v průběhu školního roku získaly. Úspěšné
ukončení prvního ročníku ukázalo, že pouze systematická práce s dětmi na základní škole vede
k úspěšnosti v této oblasti a pro skupinu metodiky a prevence je tento výsledek pozitivní motivací
do dalších let.
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SITUACE V OBLASTI DROG NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA PRAHY
ODBOR PRO BOJ S ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM
Situace v oblasti nelegálního obchodu a šíření omamných a psychotropních látek a jedů, je na
území hlavního města Prahy, charakterizována těmito faktory:
-

rozšíření distribuce a konzumace OPL do všech částí Prahy včetně periferních oblastí a tím
zvětšená dostupnost OPL
další nárůst konzumace OPL u všech druhů (nejmarkantněji u metamfetaminu a dalších
stimulačních látek amfetaminového typu – XTC)
prohloubení konspirativních opatření ze strany výrobců a distributorů OPL
utajení výroben OPL, výroba mimo území hl. m. Prahy
masové používání mobilních telefonů s předplacenými kartami všech operátorů v ČR
minimální držení OPL dealerem při pouličním prodeji
využívání trestně nepostižitelných osob (především nezletilců) při činnostech souvisejících
především s distribucí OPL
prorůstání zločineckých skupin z České republiky a SRN organizujících výrobu velmi čistého
krystalického metamfetaminu v ČR a jeho vývoz do SRN
nárůst výroby metamfetaminu z alternativních zdrojů – léčiv (poslední nejvíce využívané léčivo
– modafen)
snižování věkového průměru konzumentů, kteří v důsledku potřeby drogy, páchají zejména
majetkovou tr. činnost, aby si zajistili potřebné finanční prostředky ( především se jedná o
prosté krádeže v obchodních domech a krádeže vloupáním do motorových vozidel)
pokračuje nárůst spotřeby OPL u mladých lidí, spojený převážně s taneční a hudební scénou
opakované snahy o legalizaci marihuany, prosazování šleháren apod.

V Praze je nejvyšší poptávka nadále po pervitinu. Cena 1 g pervitinu je stabilizována na
hodnotu 1.000,- Kč/g, přičemž množství drogy prodávané na ulici přepočítáno na hodnotu peněz
(100 – 300,- Kč....) váhově neodpovídá a pohybuje se v rozmezí 20 – 80 mg za 100,- Kč. Při
prodeji pervitinu nad 100g se ceny za 1g snižují na hodnotu cca 600,- Kč. Výroba probíhá
v laboratořích, které si výrobci budují mimo svá trvalá bydliště v pronajatých objektech /jsou
známy i případy mobilních laboratoří, kdy výrobce prováděl nelegální výrobu OPL ve volné
přírodě mimo území Prahy/. Laboratoře jsou zpravidla velmi dobře vybaveny jak technicky, tak i
chemikáliemi potřebnými k výrobě a kvalitní výrobci zvládnou výrobu ve velkém množství a
kvalitě..
Další nárůst drogově závislých osob a osob experimentujících s OPL nahrává potencionálním
distributorům, dealerům i obchodníkům ve velkém. Se změnou legislativy souvisí změna chování
nakupujících, a tím i distributorů OPL. Nedá se říci, že by došlo k absolutnímu vymizení otevřené
nabídky na ulici, ale došlo k rapidnímu poklesu. Pravdou je, že dochází k minimálnímu držení OPL
distributorem a k většímu konspirování prodeje.
Náklady na OPL jsou vysoké a jsou převážně „hrazeny“ ze zdrojů pocházejících z trestné
činnosti. V jednodušších případech osoby závislé vydělávají na svou dávku prodejem OPL – platba
probíhá v „naturáliích“. Běžná je u narkomanů heterosexuální a homosexuální prostituce. Páchání
násilné a majetkové tr. činnosti je dalším stupněm související trestné činnosti. Projevují se snahy o
korupci policistů, orgánů činných v trestním řízení pro ovlivnění vyšetřování a uložení trestu.
V neposlední řadě hrozí v případě nasycení trhu potyčky mezi jednotlivými skupinami dealerů,
eventuelně válka mezi příslušníky různých etnik o odbytiště.
Situaci v oblasti nelegálního obchodu a šíření omamných a psychotropních látek a jedů, lze na
území hl.m.Prahy charakterizovat jako stabilizovanou. Změnou územního uspořádání a redislokace
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

23

služby kriminální policie a vyšetřování na území hl.m.Prahy, lze předpokládat efektivnější boj na
ú sek u TOXI, a to z důvodu předpokládaného zvýšení počtu specialistů, kteří se na jednotlivých
oblastech budou touto problematikou TOXI. Současná situace plně potvrzuje zcela nedostatečné
personální obsazení odborných pracovišť Správy hl.m.Prahy a nedostatečné je i materiálnětechnické zabezpečení, které se však postupně začíná zlepšovat.
SVODKY za rok 2003
Počet trestných činů dle §§ trestního zákona:
§ 187 – celkem: 60 případů
§ 187, odst. 1 – 30x
§ 187, odst. 2 – 19x
§ 187, odst. 3 – 10x
§ 187, odst. 4 – 1x
§ 187a – celkem: 11 případů
§ 187a, odst. 1 – 6x
§ 187a, odst. 2 – 5x
§ 188 – celkem: 6 případů
§ 188, odst. 1 – 5x
§ 188, odst. 2 – 1x
§ 188a – celkem: 5 případů
§ 188a, odst. 1 – 4x
§ 188a, odst. 2 – 1x
Jiná ustanovení trestního zákona:
§ 155, odst. 1 – 1x
§ 156, odst. 1 – 1x
§ 171, odst. 1 – 5x
§ 176, odst. 1 – 2x
§ 185, odst. 2 – 1x
§ 199, odst. 2 – 1x
§ 213, odst. 3 – 1x
§ 217, odst. 1 – 1x
§ 234, odst. 1 – 1x
§ 235, odst.1 – 1x
§ 235, odst. 2 – 1x
§ 242, odst. 1 – 1x
§ 247, odst. 1 – 1x
§ 247, odst. 2 – 2x
§ 249b – 2x
Počet realizovaných případů celkem: 57 akcí
Počet případů ve spolupráci: 41 případů
Počet realizací při akci BORIS: 12 akcí + 4 (bez realizace)
Počet zadržených pachatelů: 81 pachatelů
(z toho cizinců + národnost)
Česká republika – 64
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Kongo- 1
Vietnam – 13
Čína
-1
Slovensko – 1
Bělorusko – 1
Množství zajištěných drog:
(jednotlivé OPL + váha)
Pervitin
- 1717,87 g
Heroin
- 112,32 g
Marihuana - 551,1 g + 41 ks vypěstovaných rostlin
Efedrin
- 3500 g
Hašiš
- 551,8 g
Ecstasy
- 156 tablet
Rozložené laboratoře na výrobu OPL: 6 x
+ realizována tzv. „ šlehárna“ – 1 x
Úmrtí v důsledku předávkování OPL: prozatím evidováno 7 případů

Nejvýznamnější akce za rok 2003
AKCE SIROTEK
V rámci této akce došlo k rozkrytí a zdokumentování trestné činnosti pachatelů, kteří
páchali trestnou činnost dle §187 ods. 1,2b,3b, kdy k prodeji drog docházelo na území lokalit
Řepy, Zličín. Rovněž došlo k ustanovení pachatele uvedeného tr. činu na severní Moravě, kam
jedna z poškozených dojížděla na prázdniny. Během rozpracování došlo také k objasnění a
zdokumentování dalších mravnostních trestných činů.
Pachatelé distribuovali marihuanu, metamfetamin, tablety MDMA, tripy LSD.
Během jednotlivých fází realizace došlo k zadržení hledaných osob.
Věková struktura pachatelů byla ve věku od 15-23 let, s výjimkou dvou osob, kteří byli již
v minulosti trestáni zejména za majetkovou trestnou činnost a kteří zásobovali tuto skupinu
pachatelů drogou metamfetamin. Za celé období bylo v průběhu akce Sirotek realizováno celkem
16 osob, kterým byla sdělena obvinění.
Během provedených domovních prohlídek došlo k zajištění jednotlivých druhů drog a
dalších listinných a věcných důkazů o páchané trestné činnosti. Všechny osoby, které drogy
distribuovaly, byly sami toxikomané.
AKCE „BORIS “
Od 1.10. 2001 byla zahájena akce „BORIS“ , která pokračovala úspěšně do konce roku
2003 pod názvy „BORIS I, BORIS II“ . V průběhu celého roku 2003, kdy probíhala akce „BORIS
II“ bylo provedeno šestnáct akcí zaměřených na pouliční dealery OPL. Na profesionální úrovni
byla spolupráce s dalšími útvary PČR.
Celkové vyhodnocení akce „BORIS II“
- celkově provedeno 16 akcí, zadrženo 17 pachatelů trestné činnosti
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-

-

celkově bylo zadrženo 1111,77 g OPL a 156 tablet OPL Ecstasy
11 osobám bylo sděleno obvinění z nedovolená výroby a držení omamných a psychotropních
látek a jedů dle ust. § 187 odst. 1 tr. Zákona, 2 osobám bylo sděleno obvinění z nedovolené
výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů dle ust. § 187 odst. 1 tr. zákona ve
spolupachatelství dle § 9 odst.2 tr. řádu
1 osobě sděleno obvinění z útoku na veřejného činitele dle ust. § 155 odst. 1a tr. zákona
1 osobě sděleno obvinění z neoprávněného držení platební karty dle § 249b) tr. zákona.
XI.
SITUACE V OBLASTI DROG VE STŘEDOČESKÉM REGIONU

Správa Středočeského kraje – OOK SKPV P ČR

Na úseku trestné činnosti v oblasti drog je jedním z negativních specifik poloha
Středočeského kraje, který obklopuje hlavní město Prahu. Zde je rozsáhlá síť distributorů, kteří
využívají blízkost, lehkou dostupnost, velkou fluktuaci osob, a s tím spojenou anonymitu, k
páchání této trestné činnosti na území Středočeského kraje.
Největší počet trestných činů drogové kriminality byl v roce 2003 zjištěn v okresech Mladá
Boleslav, Kladno, Mělník, nejnižší počet v okresech Praha- západ, Kutná Hora a Beroun. Největší
nárůst drogové trestné činnosti oproti loňskému roku je podle statistik v okresech Mladá Boleslav a
Kolín, největší pokles v okresech Beroun a Kutná Hora. Je však třeba brát v úvahu, že tato trestná
činnost je latentní a dochází k neustálému pohybu a konspiraci. Distribuce OPL probíhá z části v
místě, bezprostředně v dosahu na výrobce, a dále mezi jednotlivými okresy kraje. Okresy
bezprostředně sousedící s hl. m. Prahou nebo jinými kraji jsou distribucí napojeny i na tato území.
Prodej drog se přesouvá na užší klientelu, kdy dealer prodává jen těm odběratelům, které
dobře zná. Ke smlouvání místa a času předání drogy používají dealeři mobilní telefony. Čísla
mobilních telefonů často mění a dávají je pouze úzkému okruhu lidí. Obchody jsou rovněž
domlouvány e-mailem z internetových kaváren. K předání drogy využívají tzv. „ krycí manévry“.
Nejvíce zastoupenou drogou je vedle marihuany i metamfetamin, který se vyskytuje ve
všech okresech Středočeského kraje. Výroba metamfetaminu byla realizovaná specialisty z okresů
Kladno, Beroun, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-v ýchod a Příbram. V ok rese Kladno b y al
počátkem roku 2003 uskutečněna rozsáhlá realizace distribuce metamfetaminu do věznice
Vinařice.
V okrese Kolín byli realizovaní pachatelé distribuující heroin.
Extáze se objevovala nejvíce v okresech Kutná Hora a Mělník. V okrese Kladno bylo
zajištěno 20 000 ks tablet Extáze určené k distribuci v Kladně, Praze a Liberci.
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