VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY 2004
Zdroj NPC
I. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA V OBLASTI DROG

Policie České republiky národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování
(NPC) je specializovaný útvar služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR s působností na
celém území České republiky. Mezi hlavní úkoly NPC patří vyhledávání, odhalování, dokumentace a
vyšetřování zejména organizované drogové kriminality. Vzhledem k současné organizační struktuře
výkonných pracovišť NPC - centrálních v Praze a expozitur v sídlech správ krajů Policie ČR (Českých
Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě) lze účinněji reagovat na
strukturu a dynamiku organizovaného zločinu v České republice, který v současné době nejen využívá
nejmodernějších komunikačních technologií, ale velmi rychle se přizpůsobuje nové situaci v Evropě
po vstupu České republiky a dalších zemí do Evropské unie. Rozšíření EU přineslo a do budoucna
bude nadále přinášet stále významnější odbourávání bariér mezi národy Evropy, ale ruku v ruce
s těmito pozitivními prvky lze očekávat i prohlubování aktivit organizovaného zločinu v mezinárodní
sféře. Oblast nedovolené výroby a obchodu s drogami je velmi rozmanitou, strukturovanou,
dynamickou a velmi nebezpečnou formou organizované kriminality a vzhledem k jejím fatálním
důsledkům – devastaci zdraví desetitisíců lidí a tvorbě obrovských nelegálních zisků, může významně
ohrozit i samotné základy demokratické společnosti. Vyhledávání, odhalování a zejména dokumentace
a procesní dokazování takové trestné činnosti je velmi komplikované, zdlouhavé a kromě
profesionality a vysokého nasazení pracovníků bezpečnostních složek vyžaduje neustále pružné reakce
a změny nejen v oblasti forem a metod policejní práce, ale i v systému organizace, řízení a preventivní
činnosti v rámci Policie ČR.
Na centrálních výkonných pracovištích NPC byla po hloubkové analýze v roce 2004 provedena
výrazná reorganizace, při které byla menší, speciálně zaměřená oddělení, sloučena do dvou větších
organizačních celků. Cílem této reorganizace je umožnění sdružení sil a prostředků, schopnost pružně
reagovat na změny způsobů páchání drogové trestné činnosti organizovanými skupinami pachatelů,
vytváření kauzálních týmů - task force a zaměření aktivit na nejzávažnější formy organizované
drogové trestné činnosti.
Dalším důležitým, dosud nerealizovaným opatřením, které by mohlo zlepšit podmínky a
v konečné fázi i výsledky při potírání drogové kriminality, je model liniového řízení v této oblasti,
který by odstranil roztříštěnost sil, prostředků a konkrétního zaměření zejména na úrovni útvarů
s územně vymezenou působností. Tento model nadále zůstává v zorném úhlu NPC jako jedno
z možných zkvalitnění plnění úkolů Policie ČR v oblasti snižování nabídky omamných a
psychotropních látek (OPL) v rámci národní strategie protidrogové politiky České republiky.
Charakteristika současného stavu v oblasti zneužívání drog a drogové kriminality v České
republice
Situaci v oblasti zneužívání nelegálních návykovýc h látek a drogové kriminality na území České
republiky v roce 2004 lze charakterizovat zejména následujícími skutečnostmi:
1. OPL, především marihuana, extáze a pervitin, jsou rozšířeny i do menších měst a obcí, mezi velkou
částí mládeže již není kouření marihuany považováno za užívání drog, ale naopak za součást běžného
života a formu relaxace
2. v souvislosti s ustálenou a tendenční medializací drogového problému v České republice, jako např.
dělením drog na měkké a tvrdé či podpoře některých aktivit hraničících s trestným jednáním, jako
orientačního terénního testování tablet extáze na přítomnost látky MDMA, dochází především u
mladých lidí ke zvyšování tolerance zejména k marihuaně a extázi
3. přes dílčí úspěchy protidrogové politiky České republiky v oblasti prevence a represe, jako
zastavení nárůstu uživatelů drog s nejzávažnějšími zdravotními riziky (heroinu, pervitinu), se
zneužívání konopných drog a extáze stává stále větším sociálním problémem společnosti
4. zvyšuje se počet odhalených hydroponních pěstíren tzv. scunku - marihuany s vysokým obsahem
účinné látky THC
5. v některých oblastech republiky, především na severu Čech a v Ostravské průmyslové aglomeraci,
neklesá počet uživatelů těkavých látek, objevují se experimenty s novými běžně dostupnými látkami
typu Poppers, Speed 8 apod.

6. v souvislosti se vstupem České republiky do EU lze nadále očekávat zvyšování propustnosti hranic i
pro nelegální zásilky drog v důsledku zrušení celních kontrol
7. pachatelé nejen organizované trestné činnosti z důvodu ztížení jejich odhalení věnují značné úsilí
změnám způsobů páchání trestné činnosti
8. organizovaná trestná činnost v oblasti obchodu s OPL v České republice, páchaná jednotlivými
etniky a národnostními menšinami, se vyznačuje značnými specifiky, operativní výměnou komodit
s cílem zvyšování zisků, užíváním násilí apod. a její odhalování je za současného nezměněného stavu
azylové a migrační politiky České republiky velmi komplikované
9. zajišťování majetku pocházejícího z trestné činnosti se stalo pozitivním a důležitým opatřením
v rámci dokumentování trestné činnosti v oblasti drog
10. zvýrazňují se stále větší rozdíly v kvalitě jednotlivých drog v závislosti na určité úrovni distribuční
sítě, nejnižší kvalitu (obsah účinné látky) vykazují OPL zajištěné u osob z řad romského etnika a
Vietnamců, naopak stoupá obsah účinných látek v dovážených zásilkách ze zahraničí
11. prohlubují se konspirativní opatření ze strany výrobců a distributorů OPL, dochází k držení
minimálního množství drogy, k využívání nezletilých distributorů, tzv. mrtvých schránek apod.
12. zločinecké struktury využívají nadále pro komunikaci nejnovější techniku, internet, jednání jsou
odkázána na osobní styk, řada pachatelů užívá současně více telefonních stanic, zejména mobilních
přístrojů, anebo v mobilním telefonním přístroji střídá různé SIM karty s předplaceným hovorným a
využívá služeb všech provozovatelů mobilních sítí současně apod.

II. OBCHOD S HEROINEM

Hlavní postavení na území České republiky
v obchodu
s heroinem
si
stále
udržuje
kosovoalbánská
komunita.
Dochází
však
k výraznějšímu propojení s osobami z Bulharska,
Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Albánie a
Turecka, a to zejména v souvislosti s využíváním
kurýrních cest. Byly zaznamenány rostoucí aktivity
tureckých zločineckých struktur, které využívají
Českou republiku zejména jako tranzitní zemi pro
obchod s heroinem, případně jako zemi, v níž
dochází k dělení velkých zásilek na menší, které
následně putují do cílové země. U zadržených
zásilek heroinu (i ve vztahu k distribuci do zahraničí) se podstatně snížila koncentrace obsahu účinné
látky ve směsi, zásilky jsou převáženy v malém množství cca okolo 1 až 3 kilogramů. Tímto
způsobem jsou snižovány finanční ztráty při jejich zadržení.

III. OBCHOD S KOKAINEM

Hlavní pozorovatelnou změnou je trend k většímu počtu menších zásilek zasílaných z Jižní
Ameriky. Ty nahrazují velké, stokilogramové i větší zásilky v obchodních nákladech, které byly
typické pro dřívější období. Jako obnovený fenomén se v současné době jeví dovoz kokainu do České
republiky v trávicím traktu. Na této činnosti se podílejí občané ČR ze sociálně slabších skupin
obyvatelstva. Kokain je dovážen z Nizozemska a jeho bývalých kolonií a zdrojových oblastí Jižní
Ameriky. Postupně vzrůstá obliba kokainu i v širším okruhu uživatelů a lze očekávat, že poptávka po
něm časem způsobí snížení jeho pouliční ceny a nárůst uživatelů se bude nadále zvyšovat.
V poslední době je zaznamenán nárůst zásilek kokainu po tzv. Balkánské cestě, které vypravují
etničtí Albánci nebo Turci.

IV. OBCHOD S CANNABISEM

U marihuany se obsah THC v rostlinách zvyšuje, napomáhá tomu jednak stále větší kvalita
kříženců rostlin, ale i zlepšené možnosti pěstování, zejména hydroponním způsobem. Semena lze
objednat přes internet z Nizozemí, případně je přímo z této země dovézt. S otevřením hranic v rámci
Evropské unie se obecně zvýšila poptávka po kvalitní a cenově dostupné marihuaně, proto se pěstitelé
v České republice musí přizpůsobovat těmto trendům. S rozvojem trhu došlo i ke zvýšení nabídky
pomůcek k hydroponnímu pěstování rostlin, které jsou zneužívány k pěstování marihuany. V loňském
roce policisté NPC společně s pracovníky Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby
kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (ÚOOZ) zajistili celkem 3 hydroponní pěstírny marihuany
v okolí Prahy, které patřily skupině osob, zabývajících se obchodem s OPL a zbraněmi. Pěstírny byly

na vysoké úrovni, náklady, které pachatelé museli vynaložit do jejich vybavení, jsou odhadovány na
cca 2 miliony Kč.
Některé současné poznatky ukazují i na vzrůstající dovoz hašiše do Evropy z Asie, zejména z
Nepálu, Indie a Thajska, na kterém i v úrovni organizátorů participují občané ČR.
Akce „MAUR“
V souvislosti s přípravami a konáním nepovolené technoparty CzechTek byl 2. srpna 2004
v nočních hodinách v Praze zadržen 25letý občan Slovenské republiky, trvale pobývající na území ČR.
Zadržený muž propašoval ve svém zažívacím traktu v průběhu 14 dní ze Španělska téměř kilogram
hašiše. Část drogy prodal prostřednictvím 26letého Čecha právě na technoparty CzechTek. Tohoto
muže zadrželi pracovníci Národní protidrogové centrály v Plzni ve stejném čase jako uvedeného
Slováka. Při domovní prohlídce bylo zajištěno cca 700 g vysoce kvalitního hašiše v hodnotě kolem
200000 korun.

V. OBCHOD S METAMFETAMINEM A EFEDRINEM
Metamfetamin
Metamfetamin (pervitin) je v České republice již řadu let nejoblíbenější stimulační drogou. Jedná
se o syntetickou látku s účinky podobnými kokainu, přičemž pořizovací cena metamfetaminu je
mnohem nižší. Výrobou metamfetaminu se zpravidla zabývají občané ČR, výjimečně pak i občané
jiných národností, kteří mají ve většině případů povolen pobyt na území ČR. I nadále přetrvává,
zejména při výrobě menších množství, výroba metamfetaminu v domácích laboratořích, tzv.
„varnách“, zřídka se jedná o profesionálně zařízené laboratoře. Distribuce metamfetaminu je následně
organizována různými skupinami pachatelů, a to jak českými státními příslušníky včetně romského
etnika, tak i skupinami ruskojazyčnými, skupinami osob z bývalé Jugoslávie, bulharskými, arabskými
a dalšími.
Čistota metamfetaminu na černém trhu je v mnoha ohledech závislá na čistotě perkurzoru, který je
k výrobě metamfetaminu použit. V případě, že je pervitin vyráběn z efedrinu, je zpravidla dosaženo
vyšší čistoty, než při výrobě pervitinu z léčiv obsahujících efedrin, nebo pseudoefedrin, jako jsou
volně prodejné přípravky MODAFEN, NUROFEN, nebo PARALEN PLUS. Zároveň lze konstatovat,
že čistota distribuované nebo vyvážené drogy závisí na požadavcích organizátorů výroby
metamfetaminu. Proto není výjimkou i metamfetamin o čistotě 90%.
I v roce 2004 byla nejčastěji při ředění metamfetaminu zjišťována látka PIRACETAM, která je
obsažena ve volně prodejném léku KALlKOR.
Vývoj drogové scény byl i v roce 2004 poznamenán kolísáním dostupnosti prekurzoru efedrinu na
černém trhu. Toto stejně jako v minulých letech způsobilo v tomto období nárůst výroby
metamfetaminu z dostupných, volně prodejných léčiv.
Pracovníky NPC byl v průběhu roku 2004 a 2005 realizován případ, kdy bylo zadrženo větší
množství metamfetaminu, který dle chemického zkoumání nebyl vyroben z efedrinu, nebo
pseudoefedrinu, ale kdy jako prekurzoru bylo použito látky BMK (P-2-P). Výroba pervitinu z BMK je
v České republice výjimečná, je však nutné tuto tendenci sledovat, neboť v souvislosti se stále větším
nedostatkem efedrinu na černém trhu by se drogová scéna mohla vyvíjet tímto směrem.
Ceny metamfetaminu distribuovaného přímým odběratelům se v roce 2004 pohybovaly kolem
1000 Kč za 1 g (tj. 100 Kč za dávku s deklarovaným množstvím 100 mg) s obvyklými výkyvy
způsobenými momentálním nedostatkem efedrinu na černém trhu. Uvedená cena "na ulici" platí pro
množství cca do 5 g metamfetaminu. Cena při prodeji většího množství metamfetaminu už poté klesá

v závislosti na odebíraném množství. V roce 2004 se cena 1 kg metamfetaminu pohybovala kolem
cca 500 až 650 Kč/g, nebyla výjimkou ani prodejní cena kolem 400 Kč/g. Lze konstatovat, že ceny
metamfetaminu již několik let stagnují, ke změnám dochází pouze v obdobích nedostatku prekurzoru
pro jeho výrobu.
V oblasti vývozu metamfetaminu i nadále přetrvává trend obliby této drogy v sousedních státech,
zejména pak ve Spolkové republice Německo (SRN). Metamfetamin je v SRN znám spíše pod
názvem „KRYSTAL“, protože je z České republiky nelegálně vyvážen v čistě bílé krystalické formě.
V průběhu roku 2004 byly pracovníky NPC realizovány i případy vývozu metamfetaminu a dalších
chemikálií potřebných pro jeho výrobu na Slovensko.
V průběhu roku 2004 bylo možné sledovat vzrůstající tendenci zvyšování poptávky po
metamfetaminu, zejména z okolních států, v důsledku zvyšování jeho obliby na evropské drogové
scéně.
Akce „RADEGAST“
Při operaci, která proběhla 23. listopadu 2004 na Ostravsku, byl po předchozím dlouhodobém
rozpracování zadržen nelegální výrobce metamfetaminu, podezřelý z napojení na organizovanou
skupinu pachatelů dovážející efedrin ze zemí bývalé Jugoslávie. Prostřednictvím tohoto muže měl být
z dodaného prekurzoru vyráběn metamfetamin, který byl dále distribuován v Praze dalším osobám.
Zadržení provedli policisté ze zásahové jednotky Policie ČR Správy Severomoravského kraje.
Při provedených domovních prohlídkách byl zajištěn 1 kg kvalitního metamfetaminu, 100 g
kokainu a půl milionu korun v hotovosti. Ze zadrženého množství metamfetamin by bylo možné pro
distribuci na ulici připravit až dvacet tisíc dávek této drogy, jejichž cena na čern ém trhu by se
pohybovala kolem dvou milionů korun. Ze zadrženého kokainu by bylo možné připravit až dva tisíce
dávek v hodnotě čtvrt milionu korun. Při prohlídkách byly dále zajištěny předměty a chemikálie
určené k výrobě metamfetaminu. Zadržený muž byl obviněn z trestného činu nedovolená výroba
a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle ustanovení § 187 odst. 1,2 písm. a) trestního
zákona.
Efedrin
V roce 2004 byla zaznamenána značná kolísavost dostupnosti efedrinu. Tento stav byl zapříčiněn
zejména ukončením výroby efedrinu v továrně podniku firmy ICN v Roztokách u Prahy. Na
nelegálním trhu byl v první polovině roku 2004 dostupný efedrin pocházející z nelegálních úniků z
výše uvedené továrny, ale po likvidaci uskladněných zásob pracovníky firmy ICN se tato skutečnost
okamžitě projevila na nelegálním trhu. Přímo úměrně k tomuto stavu došlo k nárůstu zneužívání léků
obsahující pseudoefedrin a efedrin k výrobě metamfetaminu, jedná se o léky na lékařský předpis i ve
volném prodeji.
V průběhu roku 2004 byly potvrzeny informace o dovozu efedrinu zločineckými skupinami ze
zemí bývalé Jugoslávie. Dále bylo zjištěno organizování dovozu lékařského efedrinu ze SRN a byl
zaznamenán dovoz efedrinu českými občany z Bulharska. V současné době cena efedrinu dosahuje až
250 Kč/g, což ve spojitosti s tradičně velkou poptávkou po tomto prekurzoru zajišťuje značný finanční
profit pro osoby, zabývající se organizováním dovozu a prodeje efedrinu v České republice.

VI. OBCHOD SE SYNTETICKÝMI DROGAMI A OSTATNÍMI PREKURZORY
Extáze
V roce 2004 pokračoval trend nárůstu počtu uživatelů syntetických drog, zejména tablet XTC
(extáze). Extáze se vyskytuje na většině tanečně hudebních produkcích a v klubech. Její cena nadále
prudce klesala, v případě nákupu jednotlivých tablet se pohybovala v rozmezí 100 až 250 Kč/1 tabletu,
při odběrech ve stovkovém množství se cena pohybovala okolo 80 Kč/1 tabletu a v případech
tisícových odběrů pak mezi 40 až 60 Kč/1 tabletu. Nákupní cena tablety XTC při odběru mnoha
tisícových množství v zahraničí (jedná se zejména o Nizozemí a Belgii) se obvykle pohybovala okolo
1 Euro a méně. Pokračujícím trendem je snižování kvantitativního množství účinné látky (MDMA,
MDA, MDEA apod.). Zdrojovými zeměmi nadále zůstávají Holandsko, Belgie, Polsko a Bulharsko.
Mezi zaznamenaná a nejčastěji zajištěná loga v roce 2004 patřila Pyramida, Mitsubishi, Butterfly,
Hvězdy, Kříže, Srdce, Tasmánský čert (barva žlutá, červená a zelená ), Kosočtverec (bílé barvy),
„MX“ (narůžovělá barva).
Tablety v průměru obsahovaly cca 20-35% MDMA, případně kolem 24 % MDEA.
Na základě
zprávy z Kriminalistického ústavu Praha byly zjištěny průměrné hodnoty zkoumaných tablet:
•
průměr 8,5 mm,

•
hmotnost 213,7 mg,
•
obsah MDMA 31,9 – 40,8 mg/tab
Nejčastěji byla jako tabletovací příměs zjištěna laktóza a mastek, účinná látka byla kombinována
s kofeinem. Do obchodu s extází jsou na všech úrovních zapojeni převážně čeští občané, většinou
muži ve věku 18 až 35 let, jejími konzumenty byli zejména mladí lidé ve věku 15 až 28 let.
Akce „REJHA“
Při operaci, která se uskutečnila dne 20.1.2004 v Liberci a na dalších místech v Libereckém kraji,
byli zadrženi tři muži ve věku od 27 do 39 let, kteří se v uvedeném regionu zabývali organizováním
distribuce tablet XTC. Při následných úkonech bylo zajištěno 9000 ks tablet XTC (logo Pusa a
Tasmánský čert) a provedeny zajišťovací úkony na finanční hotovost v celkové částce převyšující
500000,- Kč. Všichni zadržení byli obviněni z trestného činu nedovolená výroba a držení omamných
a psychotropních látek a jedů podle ustanovení § 187 odst. 1,2 písm. a) trestního zákona.
Akce „QUICK“
Při akci, která se uskutečnila 28.4.2004 v blízkosti hotelu Holliday Inn v Praze 4, byl zadržen
35letý muž přímo při prodeji značného množství tablet XTC, kdy jedna tableta byla prodávána za
částku 3 Euro. K osobě tohoto muže bylo později zjištěno, že při provádění drogových transakcí nebyl
žádným nováčkem, neboť v minulosti byl stíhán justičními orgány v Itálii za nelegální dovoz 10 kg
heroinu a tamním soudem byl odsouzen
k pětiletému trestu odnětí svobody, ze kterého
byl propuštěn nedlouho před svým zadržením
v České republice při prodeji tablet XTC. Při
zadržení pachatele policisté NPC zajistili celkem
10000 ks tablet XTC a finanční hotovost
v celkové výši 30000 Euro. Zadržený byl
společně se svými třemi komplici obviněn
z trestného činu nedovolená výroba a držení
omamných a psychotropních látek a jedů podle ustanovení § 187 odst. 1,2 písm. a) trestního zákona.
Akce „HAIM-PITKIN“
Na území ČR působila skupina osob – občanů ČR a Izraele, která organizovala nákup tablet XTC
v různých evropských zemích a drogu následně pašovala do USA za přímé a aktivní pomoci osob
české národnosti dlouhodobě žijících v USA. V Los
Angeles tablety XTC odebírala skupina pachatelů
vedená 29letým občanem Izraele. V průběhu
vyšetřování, které bylo vedeno na území USA pod
krycím názvem „Money Man“, bylo dle informací
DEA Los Angeles zadrženo 90,7 kg tablet XTC. Na
území USA bylo zadrženo celkem 9 osob včetně
29letého šéfa organizace. Dne 13.9.2004 došlo
k zadržení dvou občanů ČR v rakouském Gratzu při
přebírání finanční hotovosti za prodej více než
130000 kusů tablet XTC, ke kterému došlo týž den
v USA. Jednalo se o 44letého soukromého
podnikatele a úspěšného automobilového závodníka a padesátiletého soukromého podnikatele. Dne
14.9.2004 byl v Praze zatčen v nákupním centru Zlatý Anděl na Smíchově 30letý občan Izraele,
soukromý podnikatel a zároveň organizátor celé skupiny. Na tomto případu spolupracovali specialisté
z USA, Nizozemí, Izraele a Belgie.
Prekurzory a léčiva
V rámci vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 došlo ke změně zákona č.
167/1998. Sb., o návykových látkách, kdy na území ČR jsou ze strany Ministerstva zdravotnictví
vydávána firmám pouze povolení k zacházení s prekurzory. Obchodování s těmito látkami je mezi
jednotlivými subjekty v České republice a směrem do členských států společenství neregulované.
Jednotlivé prodeje prekurzorů jsou „ošetřeny“ uvnitř ČR a ve společenství pouze zasíláním čestných
prohlášení konečného uživatele vzájemně mezi firmami s tím, že uvedená látka nebude užita k výrobě
drog.

V rámci obchodu mezi společenstvím a třetími zeměmi (nečlenské státy EU) je toto regulováno
Nařízením rady EHS č. 3677/1990, kde je stanoven postup při prodeji prekurzorů do těchto států.
Kompetentní orgán příslušného státu vydává pouze vývozní povolení.
Dnem 18. srpna 2005 vstoupí v platnost nové nařízení ES pod č. 211/2005, kdy dojde ke změně
regulace obchodu mezi členskými zeměmi EU a třetími státy – bude vydáváno i dovozní povolení do
států společenství. Česká republika na tyto změny reaguje prostřednictvím změny zákona č. 167/1998
Sb. formou novelizace (vydávání dovozního povolení do třetích zemí).
Ke změně zákona č. 167/1998 Sb. došlo a bude docházet na základě vstupu České republiky do
Evropské unie, pokud budou Evropskou unií prováděny změny. Pro Českou republiku jsou tato
nařízení EU obligatorní a musí se zapracovávat do národní legislativy.
Obdobná situace je i v oblasti kontroly pomocných látek. V České republice jsou tyto firmy pouze
zaregistrovány na Ministerstvu zdravotnictví jako firmy s těmito látkami zacházející, vnitřní
mechanismy kontroly ve státě byly, stejně jako u prekurzorů, odstraněny vstupem České republiky do
Evropské unie.
Na základě výše uvedených skutečností je činnost NPC v oblasti prekurzorů a pomocných látek
zaměřena na vybudování kontrolně-monitorovacího systému specifických prekurzorů, pomocných
látek a léků, a to ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Inspektorátem OPL, výrobními a
distributorskými firmami v České republice, se členy Svazu chemického průmyslu, České asociace
farmaceutických firem, opírajíce se o dohodu o dobrovolné spolupráci chemického a farmaceutického
průmyslu s NPC na základě Memoranda o vzájemné spolupráci a v neposlední řadě pak ve spolupráci
s Generálním ředitelstvím cel Ministersta financí (GŘC).
Cílem této činnosti je zejména monitoring a kontrola pohybu prekurzorů a pomocných látek do/z
ČR a zamezení možnosti zneužití těchto chemikálií k nelegální výrobě syntetických a
polosyntetických drog.

VII. ZLOČINECKÉ SKUPINY ZABÝVAJÍCÍ SE OBCHODEM S OPL
Arabské zločinecké struktury
V souladu s poptávkou trhu arabské etnické organizace vykazují stále silnější aktivity
k zabezpečení plné nabídky druhové skladby OPL - většinou s výjimkou metamfetaminu. Výrazně
však převažuje obchod s heroinem a hašišem.
Dominantní skupinou v řadách pachatelů arabského původu zůstávají nadále Severoafričané,
zejména občané Tuniska a Alžírska, kteří se zaměřují především na obchod s heroinem.
Oproti minulosti bylo zaregistrováno výrazné snížení aktivit arabských zločineckých struktur
v tzv. pouličním prodeji OPL. Jedním z důvodů může b ýt i to, že v roce 2002 byla významná část
pachatelů arabského původu podílejících se na této formě drogové kriminality zadržena a následně
odsouzena k poměrně vysokým trestům odnětí svobody. Dalšími důvody jsou omezení možnosti
získávat OPL ze zdrojů tzv. „na kredit“, postupné nahrazování arabských prodejců OPL agresivně
nastupujícími romskými skupinami, případně narůstající zájem o substituční náhražky drogy heroin,
kterými arabské skupiny nedisponují.
Některá arabská zločinecká seskupení, zejména z oblasti Blízkého východu, kooperují a
participují v rámci mezinárodních zločineckých gangů na nelegálním dovozu a prodeji hašiše
v Evropě, zejména pak v Holandsku. Do těchto aktivit angažují v různých pozicích i občany České
republiky.
Prodejci častěji převádějí finanční hotovost - zisk z prodeje OPL - do zahraničí, zejména
prostřednictvím poboček Western Union, případně investují do nákupu ojetých vozidel, která následně
zhodnocují vývozem přes Itálii do Tuniska a odtud do Libye, kde je v důsledku existujícího embarga
se ziskem prodají.
Skupiny se stávají etnicky vyhraněnější, do své struktury až na výjimky ve srovnání s minulostí
nepřijímají koncové konzumenty - občany ČR. Patrnější jsou také užší vazby s romskými uskupeními
disponujícími vlastními distribučními kanály.
Západoafrické zločinecké struktury
Nejsofistikovanější zjištěná forma drogové trestné činnosti západoafrických imigrantů v České
republice je organizování kurýrní přepravy drog. Západoafričan jako organizátor, sám nebo za
pomoci spolupracujících českých občanů, získává „kurýry“, zajišťuje jim cestu a pobyt ve zdrojové
oblasti i odběr přepravené drogy v cílové destinaci. Kurýři se rekrutují z prostředí osob s nízkým
sociálním statutem, z oblastí z vysokou nezaměstnaností, případně z okruhu partnerek organizátorů.

Kosovoalbánské zločinecké struktury
Pro Kosovoalbánce obchodující s OPL není již výchozí drogou pouze heroin, ale dochází i
k propojenosti na domácí výrobce pervitinu, zapojují se také do obchodu s kokainem. Došlo k výrazné
atomizaci albánských uskupení, jednotlivé buňky jsou v rámci udržení obchodu a maximalizace zisku
ochotny obchodovat s kýmkoli. Stále častěji dochází k podvodům, kdy zájmové osoby naředí heroin
do neobchodovatelné podoby. V rámci vnitřní distribuce heroinu dochází k propojení s Araby,
Vietnamci a osobami romského původu.

VIII. REGIONÁLNÍ SPECIFIKA OBCHODU S OPL V ČESKÉ REPUBLICE
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (OOZOK SKPV Policie ČR Správy hl. m. Prahy)
Hlavní město Praha si v oblasti drogové kriminality nadále udržuje mezi jednotlivými
regiony České republiky jedno z předních míst. Oblasti nejvíce zatížené prodejem a
zneužíváním drog jsou v centru města, kde panuje vysoká koncentrace osob a možnost anonymity
dealerů a uživatelů OPL. Mezi další problémové lokality patří sídliště, kde se koncentrují skupiny
mládeže a dochází zde ve větší míře ke zneužívání drog a k další trestné činnosti s tím spojené,
zejména majetkového charakteru. Celkově se distribuce a konzumace OPL rozšiřuje do všech částí
území hlavního města Prahy včetně periferních oblastí.
V distribuci OPL pokračuje zlepšování organizace a konspirace, dealerská místa se přesouvají do
privátních bytů a objektů a zábavných zařízení. Při pouličním prodeji pokračuje trend minimálního
držení OPL dealerem a najímání dalších osob k distribuci OPL tzv. prostředníky, kteří prodávají drogy
dalším osobám pro dealera. Prohlubuje se konspirativní opatření ze stran výrobců a distributorů OPL,
kdy tito provádějí prodej tzv. na telefon. K tomuto využívají výhradně mobilní telefony a předplacené
karty TWIST, GO a OSKAR, které často mění, nebo využívají ke komunikaci mezi sebou internet.
Odhalování a dokumentování trestné činnosti těchto osob je tak pro pracovníky Policie ČR stále
komplikovanější.
Na pražské drogové scéně jsou nejrozšířenějšími OPL metamfetamin a heroin, přetrvává vysoký
zájem o marihuanu, a to nejen u osob závislých na jiných OPL. Obliba metamfetaminu je i nadále
dána snadnou dostupností v přijatelné ceně, jednoduchostí výroby, značnou koncentrací nelegálních
výroben této drogy na území hlavního města Prahy a velkou oblíbeností mezi uživateli OPL. Výroba
metamfetaminu je z velké části prováděna z alternativních zdrojů - volně prodejných léčiv, např.
Modafenu. Výrobny OPL se také přesouvají do okrajových částí území hlavního města
(zahrádkářských kolonií apod.) či zcela mimo ně. V centru města byla v hernách a barech
zaznamenána distribuce kokainu. Dále přetrvává trend snižujícího se věkového průměru konzumentů,
kteří v důsledku potřeby drogy páchají zejména majetkovou trestnou činnost, aby si zajistili potřebné
finanční prostředky (především se jedná o prosté krádeže). Pokračuje nárůst spotřeby OPL u mladých
lidí, který je spojen převážně s taneční a hudební scénou - tzv. tanečních drog.
Objevují se opakované snahy o legalizaci pěstování a držení marihuany a prosazování aplikačních
místností pro injekční uživatele drog, tzv. šleháren. Se změnou legislativy a změnou postihující i
přechovávání OPL pro vlastní potřebu souvisí změna chování nakupujících a tím i distributorů OPL.
Náklady na OPL jsou vysoké a jsou převážně hrazeny ze zdrojů pocházejících z trestné činnosti.
V některých případech si závislé osoby vydělávají na svou dávku prodejem OPL, kdy odměna pak
probíhá v „naturáliích“, tj. bezplatné dávce drogy pro pouličního distributora, velice běžná je u
drogově závislých heterosexuální a homosexuální prostituce. V neposlední řadě hrozí v případě
nasycení trhu potyčky mezi jednotlivými skupinami distributorů, v horším případě válka mezi
příslušníky různých etnik o odbytiště.
Na území hl.m.Prahy, kde není zřízeno výkonné pracoviště NPC – expozitura, se zabývá
problematikou drog, jejich zneužíváním, spotřebou a závažnou a organizovanou trestnou činností
v této oblasti 1. oddělení odboru odhalování závažné obecné kriminality služby kriminální policie a
vyšetřování Policie ČR, Správy hl. m. Prahy (OOZOK). Toto oddělení zadokumentovalo a realizovalo
v roce 2004 celkem 52 případů drogové trestné činnosti. Z tohoto počtu bylo 39 případů realizováno
ve spolupráci s pracovníky protidrogových oddělení jednotlivých Obvodních ředitelství Policie ČR
Praha I až IV a 12 případů v rámci vlastních protidrogových akcí „BORIS“, zaměřených na realizaci
pouličních dealerů. Celkem bylo obviněno 52 pachatelů pro 68 trestných činů (§ 187 – 188a tr.
zákona), 22 ostatních trestných činů, zlikvidováno bylo 7 výroben OPL. Zároveň bylo
zadokumentováno 8 případů úmrtí po předávkování OPL. Dále bylo zadrženo celkem 14 hledaných
osob v CP.

Na dobré úrovni je spolupráce OOZOK Správy hl.m.Prahy s útvary Policejního prezidia ČR –
NPC, Útvarem zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (ÚZČ) a se
servisními útvary Správy hl. m. Prahy, stejně jako spolupráce s orgány státní správy a samosprávy,
útvary Vězeňské služby ČR a s různými zdravotnickými zařízeními.
Akce „DEŽO“
Od listopadu 2003 byla ve spolupráci s 5. oddělením odboru obecné kriminality SKPV OŘ Policie
ČR Praha II vyhledána a zadokumentována trestná činnost, které se dopouštěl podezřelý J.B. tím, že v
místě svého bydliště v Praze 5, Barrandově, od zimy 1997 do března 2004 neoprávněně držel a
opakovaně distribuoval OPL (marihuanu, metamfetamin) dalším osobám, včetně mladistvých, a to za
finanční úplatu, popř. různé protislužby, např. dívkám drogu poskytl za příslib pohlavního styku, tedy
mladistvé sváděl k pohlavnímu styku. Prvokonzumentům J.B. drogy i sám nitrožilně aplikoval. Další
pachatel J.C. metamfetamin opakovaně v době od října 2003 do března 2004 v místě bydliště J.B.
prodal a poskytoval jiným osobám, včetně mladistvých. Oba pachatelé byli realizováni s OOK SKPV
OŘ PČR Praha II za velmi dobré spolupráce orgánů péče o dítě. Při domovní prohlídce u J.C. byla
nalezena nepřenosná platební karta VISA Electron na cizí jméno, plynový revolver, brokové náboje,
pistolový zásobník, sklenice se střelným prachem a další věci, které pocházely z trestné činnosti.
Jmenovaný J.B. byl obviněn z trestných činů nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních
látek a jedů podle ust. § 187 odst. 1,2 písm. a,b) trestního zákona a to jak sám, tak ve spolupachatelství
s J.C. a dále z trestného činu svádění k pohlavnímu styku podle ust. § 217a odst. 1 tr. zákona.
Jmenovaný J.C. byl obviněn z trestných činů nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních
látek a jedů podle ust. § 187 odst. 1,2 písm. b) trestního zákona a z trestného činu neoprávněné držení
platební karty podle ust. § 249b trestního zákona. Oba obvinění byli následně vzati do vazby.
Akce „MOR“
Od poloviny roku 2004 byla ve spolupráci s odborem obecné
kriminality SKPV OŘ Policie ČR Prahy IV zjištěna a zadokumentována
trestná činnost organizované skupiny 4 osob, tří mužů a jedné ženy, která
nedovoleně vyráběla a následně ve velkém rozsahu distribuovala
metamfetamin, a to převážně v obvodu městské části Prahy 4. Jeden z
mužů se výhradně zabýval odbornou výrobou metamfetaminu, další
opatřoval chemikálie a suroviny k v ýrobě a sám se sp olečn ě s třetím
mužem a ženou podílel na rozšiřování a distribuci jednotlivým
zájemcům a uživatelům. Šetřením bylo zjištěno, že členové této skupiny
prodali tuto psychotropní látku nejméně ve 325 případech, a to za částku
nejméně 161000 Kč. Dále bylo zjištěno, že organizátor skupiny, občan
Slovenské republiky, vyhrožoval odběratelům drogy v případě
neuhrazení dluhu za metamfetamin, těžkou újmou za zdraví. Po zadržení
pachatelů byla zajištěna konspirovaná varna v objektu zahrádkářské kolonie a v penzionu, kde byla
ubytována žena, bylo při domovní prohlídce zajištěno větší množství metamfetaminu. Tato skupina
pachatelů byla obviněna z trestných činů nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních
látek a jedů podle ust. § 187 odst. 1,2 písm. a),b), § 187 odst. 1, § 188 odst. 1 trestního zákona,
trestného činu šíření toxikomanie podle ust. § 188a odst. 1 trestního zákona a trestného činu vydírání
podle ust. § 235 odst. 1,2 trestního zákona a následně vzata do vazby. Na celé akci je nutno
vyzdvihnout velmi dobrou spolupráci s OOK SKPV OŘ PČR Praha IV, OKTE Správy hl.m.Prahy,
odd. chemie, kteří se přímo podíleli při zajišťování laboratoře na výrobu metamfetaminu a velmi
dobrou práci služebního psovoda.
STŘEDOČESKÝ KRAJ (Policie ČR, Správa Středočeského kraje)
Pachatelé drogové trestné činnosti se ve Středočeském kraji neomezují na teritorium
okresu či kraje, ale trestnou činnost páchají v několika policejních obvodech současně a v
souběhu s další trestnou činností. Z tohoto hlediska hraje značnou roli zejména blízkost a dostupnost
hlavního města Prahy, kde je rozsáhlá síť distributorů s velkou fluktuací osob a s tím spojenou
anonymitou páchání této trestné činnosti.
Na území kraje probíhá distribuce OPL z části v místě ( bezprostředně v dosahu na výrobce), i
přes jednotlivé okresy. Prodej drog se přesouvá na užší klientelu (dealer prodává jen odběratelům,
které dobře zná), ke smluvení místa a času předání drogy používají dealeři mobilní telefony. Čísla
mobilních telefonů často mění, dávají je pouze úzkému okruhu lidí, využívají internet. Předání drogy
pak probíhá prostřednictvím „krycích manévrů“.

Nejvíce zneužívanou drogou je vedle konopných produktů metamfetamin, který se vyskytuje ve
všech okresech kraje. Z celkového hlediska mezi zneužívané OPL na území regionu patří dále extáze,
heroin a toluen. Na drogové kriminalitě se z etnických skupin podílejí nejvíce zejména Romové.
Nejzneužívanější a nejproblémovější OPL je metamfetamin a heroin u dospělých, u dětí převažuje
cannabis, ale vyskytuje se i metamfetamin. Distribuce drog osobami mladšími 18 let se v roce 2004
vyskytla téměř ve všech okresech Středočeského kraje. Nejčastěji se jednalo o cannabis, který byl
zjištěn u nezletilých v ZŠ v okresech Kolín, Mělník a Rakovník. Distribuce cannabisu mladistvými
osobami byla zjištěna v okresech Kladno, Kolín, Kutná Hora, Nymburk a Příbram. V okresech
Benešov, Kladno a Mladá Boleslav pak byla zjištěna i distribuce metamfetaminu mladistvými
osobami. V okrese Kladno si mladistvý uživatel toluenu způsobil smrtelné zranění skokem z 11. patra
domu a jiný mladistvý poskytl durman nezletilé osobě, která byla s halucinacemi převezena do
nemocnice.
Mezi nové trendy ve zneužívání OPL patří zejména zneužívání a nelegální distribuce
substitučních přípravků Metadonu a Subutexu, v Benešově byla také zjištěna výroba „braunu“.
Nejvýznamnější realizační akce v roce 2004:
V období roku 2004 bylo při realizačních akcích zlikvidováno 26 „výroben“ metamfetaminu na
okr. Kladno (10), Benešov (3), Nymburk (4), Prahavýchod (4), Kolín (2), Mladá Boleslav (1), Příbram (1) a
Mělník (1). Výroba drogy „braun“ byla zjištěna v jednom
případě na okrese Benešov. V okr. Kladno bylo
zadokumentováno 10 případů distribuce OPL do věznice
Vinařice, z toho v 5 případech nebyl zjištěn pachatel. V
okr. Nymburk byl realizován případ distribuce OPL do
věznice Jiřice a dále realizována větší skupina dealerů
heroinu. Na okr. Praha-východ bylo zjištěno hydroponní
pěstování konopí, z dalších drog se objevily v uvedeném
období extáze, LSD a hašiš. Dne 2.9.2004 zajistili
pracovníci SKPV OŘ PČR Kladno 13 kg extáze a 5 kg
hašiše, tyto drogy byly přivezeny z Holandska.
JIHOČESKÝ KRAJ (Expozitura NPC České Budějovice)
V rámci Jihočeského regionu byly zaznamenány oproti roku 2003 mírné změny, a to jak
v oblibě jednotlivých druhů OPL, tak i v aktivnějším zapojení některých cizích státních
příslušníků do tohoto druhu trestné činnosti.
Nejvíce zneužívanou drogou OPL je metamfetamin, který je dovážen převážně ze Severních Čech
a částečně i z Moravskoslezského regionu. Výroba této drogy byla v roce 2004 do značné míry
ovlivněna nedostatkem prekurzoru efedrinu na černém trhu, tuto výchozí surovinu byli výrobci nuceni
nahrazovat pseudoefedrinem, který získávali především extrakcí z léků Modafen, Solutan, Paralen
plus a dalších. Tento fakt se pak odrazil v kvalitě drogy, kterou dealeři ředili látkou Piracetam z léku
Kalikor. Vlastní výroba metamfetaminu v reg io nu b y al v elmi sporadická a jed nalo se sp íše o tzv.
„domácí vařiče“, kteří jsou schopni tuto drogu vyrobit ve značně omezeném množství. Jako výchozí
surovinu používají volně dostupné léky, převážně Modafen. Přetrvává zájem cizinců, převážně
z Rakouska, o tuto drogu, jednotlivé odběry se pohybují v řádech gramů, maximálně desítek gramů,
přičemž převažuje zájem o metamfetamin vyrobený z efedrinu. Za tento produkt jsou zahraniční
klienti ochotni platit i více než 1500 Kč/1 gram. Toto obchodování je zpravidla doprovodným jevem
při poskytování sexuálních služeb v příhraničí. Celkově přetrvává trend obchodování „v malém“, kdy
jednotliví odběratelé OPL raději jedou k dodavateli častěji a pro menší dávky.
U heroinu pokračoval trend spočívající v útlumu zneužívání této drogy drobnými uživateli a jejich
přechod na náhražky, jež jsou užívány při substituční léčbě drogové závislosti na heroinu (Metadon,
Subutex). Dochází však k aktivizaci cizinců, zejména pak ze států bývalé Jugoslávie a v poslední době
i Turecka, kteří byli vytlačeni z jiných částí České republiky a kteří se snaží usadit v Jihočeském kraji,
přičemž jejich činnost nadále směřuje k zapojení do tranzitu heroinu po tzv. Balkánské cestě.
Marihuana patří v regionu taktéž mezi nejrozšířenější OPL, pěstována je jednak ve volné přírodě
tzv. outdoorovým způsobem, ale převážně v různých objektech, tzv. hydroponně. Při použití této
technologie pak dosahuje množství účinné látky THC až 30 %. Byl zaznamenán výskyt těchto pěstíren
například i v činžovních bytech, přičemž ostatní nájemníci domů si nevšimli čehokoliv podezřelého.

Mírně se v roce 2004 zvýšila poptávka po tzv. “tanečních drogách”, zejména pak extázi. K jejich
zneužívání dochází převážně v průběhu tzv. “technopárty”, avšak jejich pořádání není zdaleka tak
masivní, jako v jiných regionech ČR.
Ostatní spektrum omamných a psychotropních látek je v regionu zastoupeno velice sporadicky.
Obchod s metamfetaminem je organizován převážně občany České republiky rekrutujícími se z osob
s kriminální minulostí, a to zpravidla drogového charakteru. Částečně jsou v této oblasti činní i
Romové. Obchod s heroinem je pak organizován etnickými Albánci a dále osobami ze států bývalé
Jugoslávie. Arabské či západoafrické národnosti, Izraelci ani osoby z bývalého SSSR nejsou na území
Jihočeského kraje v trestné činnosti páchané na úseku nedovolené výroby a držení OPL výrazně
aktivní.
Akce „AKI“
V roce 2004 byla realizována skupina pachatelů, která na různých místech České republiky
vyráběla psychotropní látku metamfetamin, přičemž k výrobě užívala jako surovinu efedrin.
Jednotlivé výrobny byly postupně stěhovány tak, aby byla co nejvíce ztížena možnost jejich odhalení.
K realizaci samotné došlo pak v Praze a v západních Čechách, kde jako „varna“ sloužil objekt
funkčního vodního mlýna v obci Rábí. V rámci operace bylo zajištěno cca ½ kg metamfetaminu a dále
efedrin ve stadiu připraveném pro výrobu drogy. V souvislosti s tímto případem bylo obviněno celkem
6 osob, přičemž u jedné z nich se jednalo o cizince - občana Rakouska.
PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ (Expozitura NPC Plzeň)
Situace v regionu se dá stručně charakterizovat nárůstem drobné distribuce heroinu
etnickými Albánci a taktéž Asijci. V posledních letech na Plzeňsku zcela vymizela tzv.
„střední třída“ těchto dealerů, kteří se zabývali distribucí této drogy v půl až několikakilogramových
množstvích mimo území ČR. Dále byl po vstupu do EU zaznamenán nárůst dovozu OPL z Holandska
a ve větší míře si již pro drogu (převážně metamfetamin a heroin) do České republiky dojíždějí občané
SRN, kteří ji zde nakupují v množství řádově desítek gramů.
Mezi nejvíce zneužívané OPL v regionu patří metamfetamin, heroin, extáze a konopné produkty, a
to převážně dospělými osobami.
V oblasti páchané trestné činnosti u jednotlivých komodit OPL byla zaznamenána distribuce
heroinu etnickými Albánci mezi Romy v Plzni a Vietnamci mezi občany ČR na Chebsku a
Karlovarsku. Heroin je do Plzně dovážen především z Teplic a z Prahy. Marihuana a hašiš jsou ve
velkém množství dováženy především z Holandska, a to jak pravidelnými autobusovými linkami,
soukromými vozidly i po železnici. Na Plzeňsku byla dále zjištěna distribuce kokainu, v malých
dávkách, řádově gramech. Z Holandska se zvýšil i dovoz extáze a neustále přetrvává výroba
metamfetaminu převážně z léčiv.
K charakteristice kriminálních činností organizovaných skupin pachatelů podle jednotlivých etnik
je nutno uvést, že občané ČR se podílejí především na výrobě a distribuci metamfetaminu a dovozu
tablet XTC, marihuany a hašiše z Holandska. Etničtí Albánci a občané z bývalé Jugoslávie se tradičně
podílejí na obchodování s heroinem, avšak množí se i poznatky o jejich zapojení do obchodu s
kokainem a metamfetaminem. Ruskojazyčné skupiny a národy bývalého SSSR se nejčastěji podílejí
na distribuci metamfetaminu. Koncem roku 2004 byl zaznamenán nárůst distribuce heroinu Asijci
mezi občany ČR, do té doby se Asijci zabývali distribucí převážně metamfetaminu. Romové již
tradičně participují na distribuci jakékoliv drogy, která je momentálně nabízena a jejich odběratelé
jsou zpravidla opět další Romové anebo občané SRN, kteří si pro drogu osobně dojíždějí.
Akce „JIMMY“
Při této akci byl realizován občan bývalé Jugoslávie, který distribuoval heroin mezi občany
romské národnosti v Plzni. Při realizaci dne 21.12.2004 bylo zajištěno několik set dávek heroinu a
kokainu. Dalším vyšetřováním případu byla z období loňského roku zadokumentována distribuce cca
5 kg heroinu v Plzni.
Akce „KOSÁK“
Dne 10.10.2004 proběhla v oblasti Sokolova a Karlových Varů realizační akce, při níž bylo
zadrženo a obviněno osm občanů ČR pro nedovolenou výrobu a distribuci metamfetaminu ve
zmíněných okresech, z toho šest osob bylo stíháno vazebně. Během realizace byly zajištěny dvě
laboratoře na výrobu metamfetaminu a několik desítek dávek této drogy.
ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ (Expozitura NPC Ústí nad Labem)

Nejvíce zneužívanou drogou na území Ústeckého a Libereckého kraje je metamfetamin,
dále
konopné produkty, extáze a v menším měřítku také heroin. Pachatelé zvlášť závažné a organizované
kriminality zvyšují konspirativnost jednání, provádějí bezpečnostní opatření ke svým osobám i
k zásilkám většího množství OPL, zvýšila se jejich agresivita např. při vymáhání „pokut“ - finančních
dluhů z nedoručených nebo zajištěných zásilek OPL. Trestná činnost v oblasti nedovoleného obchodu
s OPL je velmi úzce propojena s další latentní kriminalitou, spojenou např. s prostitucí a s násilnou
trestnou činností.
Největší výrobci metamfetaminu pro trh v rámci ČR a nelegální „vývoz“ do SRN jsou situováni
na Ústecku, Teplicku a Mostecku. Zde se jedná o masivnější „výrobu“ z efedrinu, tj. vícegramová až
kilogramová množství. Vlastní laboratoře jsou mobilní a „výroba“ probíhá v některých případech i na
odlehlých místech, byly zaznamenány případy, kdy první fáze výroby byla provedena ve volné přírodě
a další fáze v objektech. Ceny metamfetaminu se pohybují dle kvality a odebraného množství
v rozmezí 600 až 1200 Kč za 1 gram. Nedostatek efedrinu přinutil i tyto skupiny k výrobě
metamfetaminu z volně prodejného léku Modafen, do současné doby byl zaznamenán např.
v lékárnách v Ústeckém kraji nárůst spotřeby Modafenu až o několik set procent. Relativně vysoká
cena Modafenu však v žádném případě nesnižuje vysoký zisk z výroby metamfetaminu. Do jeho
výroby se stále více zapojují organizované skupiny osob z bývalé Jugoslávie, které stojí v pozadí,
starají se o „přísun“ efedrinu a o organizaci samotné výroby a distribuce. Velmi aktivně jsou zapojeny
do obchodu s omamnými a psychotropními látkami na teritoriu Ústeckého a Libereckého kraje osoby
z romského etnika, které se podílejí na výrobě metamfetaminu a jeho další distribuci, významnou roli
v této distribuci zaujímají i osoby vietnamské národnosti.
Zneužívání konopných produktů, zejména marihuany, je především sezónní záležitostí mládeže ve
věku kolem 15 let, jedná se o období sklizně a následné distribuce podomácku či outdoorově
pěstované marihuany. V regionech byly však již zaznamenány případy pěstování konopných produktů
umělým, tzv. „hydroponním“ způsobem.
K největšímu výskytu a zneužívání syntetických drog (extáze) dochází na tzv. techno a house
party, cena jedné tablety v nižším distribučním článku se pohybuje v rozmezí 100 až 200 Kč za
tabletu, cena prvního prodeje od „výrobce“ se však pohybuje už kolem 70 až 100 Kč za jednu tabletu.
U heroinu lze v Ústeckém a Libereckém kraji zaznamenat snižování nabídky, což je
pravděpodobně důsledek částečného přechodu organizovaných skupin osob z bývalé Jugoslávie
z oblasti heroinu na oblast metamfetaminu a částečného snížení poptávky po této omamné látce.
Kromě osob pocházejících z bývalé Jugoslávie jsou do obchodu s heroinem zapojeni i Vietnamci.
Zneužívání kokainu je typické pro vyšší, podnikatelskou vrstvu, nebylo zaznamenáno výraznější
rozšíření této drogy mezi běžnými „pouličními“ konzumenty OPL. Cena kokainu se pohybuje
v rozmezí 2000 až 2500 Kč za jeden gram dle kvality a odebraného množství. Narůstá však počet
občanů ČR z ústeckého regionu, kteří jsou najímáni a využíváni jako kurýři – polykači při
nedovoleném dovozu kokainu do České republiky, resp. zemí EU.
Akce „BOHÉM“
Pracovníci Expozitury NPC Ústí nad Labem ve spolupráci s pracovníky OŘ Policie ČR Jablonec
nad Nisou a Liberec prokázali a zadokumentovali trestnou činnost pěti pachatelům trestných činů
nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle ust. § 187 odst. 1, 2 písm.
a), ust. § 188 odst. 1 trestního zákona, kteří vyráběli a následně distribuovali metamfetamin na území
okr. Jablonec nad Nisou a Liberec. Při realizaci byly odhaleny a zlikvidovány tři „stabilní“ a jedna
„mobilní“ – přenosná laboratoř na výrobu této drogy. Byly zajištěny OPL, chemické látky a
prekurzory k výrobě OPL a taktéž střelná zbraň.
Akce „OLYMP“
Pracovníci Expozitury NPC Ústí nad Labem ve
spolupráci s pracovníky OŘ Policie ČR Teplice
prokázali a zadokumentovali trestnou činnost dvou
pachatelů trestných činů Nedovolená výroba a
držení omamných a psychotropních látek a jedů
podle ust. § 187 odst. 1, 2 písm a) trestního zákona,
kteří vyráběli a následně distribuovali metamfetamin
na území Ústeckého kraje. Při realizaci byla
odhalena a zlikvidována laboratoř na výrobu
metamfetaminu, chemické látky a prekurzory k výrobě OPL. Bylo zajištěno cca 60 gramů

metamfetaminu, plynové zbraně, zásahové výbušky a finanční hotovost. Pachatelé metamfetamin
vyráběli z léčiv Modafen a Nurofen Stop grip, které nakupovali na různých místech ve velkém
množství. V rámci akce byla dále zajištěna finanční hotovost ve výši 208500 Kč, bylo zajištěno 817 ks
plat léku MODAFEN a 425 ks plat léku NUROFEN.
Akce „STUDENT“
Pracovníci Expozitury NPC Ústí nad Labem ve spolupráci s pracovníky OŘ Policie ČR Most
prokázali a zadokumentovali trestnou činnost dvou pachatelů trestných činů nedovolená výroba a
držení omamných a psychotropních látek a jedů podle ust. § 187 odst. 1, 2 písm a) tr. zákona, kteří do
ČR dováželi hašiš z Holandska a na území ČR rovněž prováděli distribuci metamfetaminu. Při
realizaci byly zajištěny cca 2 kg hašiše a 300 g marihuany.
KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ (Expozitura NPC Hradec Králové)
V rámci regionu je stále nejvíce zneužívanou a oblíbenou drogou metamfetamin,
vyráběný z výchozí suroviny pseudoefedrinu, který je získáván převážně z léku Modafen.
V regionu převládá tzv. vlastní domácí výroba této drogy, kdy osoba výrobce je zároveň i
distributorem, nebo má kolem sebe skupinu osob, která provádí další distribuci. K odběratelům se tak
dostává velmi nekvalitní metamfetamin, který je ředěný různými náhražkami. Cena na trhu se
pohybuje dle odebraného množství, a to v rozmezí 600 až 1000 Kč za 1 gram.
Byl zaznamenán dovoz metamfetaminu z regionu Ústí nad Labem, jedná se o velmi kvalitní
drogu. Získané vzorky obsahují přibližně 80% metamfetaminové báze. Cena tohoto metamfetaminu je
1 200 Kč za 1 gram.
Velký zájem o metamfetamin vyrobený na území České republiky je ze strany odběratelů ze SRN,
kteří mají zájem o tzv. „Krystal“, tedy metamfetamin v čistě bílé krystalické formě. Platba probíhá
v hotovosti, jedná se o odběr většího množství a tomu odpovídá i cena za 1 gram - 900 až 950 Kč.
Po metamfetaminu následuje v oblíbenosti extáze. Tato droga je rozšířena mezi mladými lidmi, a
to i z důvodu její snadné dostupnosti. Lze ji koupit na tanečních párty a je rozšířená i v běžné pouliční
distribuci. Cena tablet extáze se pohybuje (při nákupu v několika desítkách tisíc kusů) kolem 60 až 65
Kč, při menším množství se cena až zdvojnásobuje - mezi 100 až 120 Kč. Extáze je dovážena do
regionu v převážné většině z Polska a ze Slovenska. Jedná se o tablety, kde se obsah účinné látky
MDMA pohybuje od 22% do 30%.
Je zaznamenán také zvýšený nárůst spotřeby konopných produktů, mezi konzumenty je velký
zájem o marihuanu vypěstovanou tzv. hydroponním způsobem. Marihuana je v současné době stále
více užívaná jako doplněk k ostatním drogám.
Hlavními distributory drog na území krajů byli občané české národnosti.
Akce „BOHATÝR“
Začátkem měsíce března 2004 proběhla realizační akce, při níž byli zadrženi dva pachatelé
(občané ČR ve věku 23 a 25 let), kteří v Peci pod Sněžkou, okr. Trutnov distribuovali dalším osobám
hašiš, který prodávali v ceně 150 Kč za 1 gram. K zadržení jednoho z pachatelů došlo přímo při
prodeji hašiše, a to v množství 2,8 kg. Tento hašiš pravděpodobně pocházel z Maroka.

Oba pachatelé se na obchodu s hašišem podíleli společně a hašiš převáželi přes hranice do České
republiky prostřednictvím cestovních kanceláří. Byli obviněni z trestných činů nedovolená výroba a
držení omamných a psychotropních látek a jedů podle ust. § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr.zákona.
KRAJE JIHOMORAVSKÝ, ZLÍNSKÝ A VYSOČINA (Expozitura NPC Brno)

Nejvíce zneužívanou drogou v regionech je metamfetamin. Převládá zde výroba i distribuce drogy
v menším množství, kolem 10 až 20 gramů. Zejména z důvodu nedostatku efedrinu na nelegálním trhu
pro výrobu metamfetaminu dochází při výrobě této drogy k velkým změnám, převládá výroba
metamfetaminu z výchozí suroviny - léku Modafen. Ve větším množství se do Brna a celého kraje
metamfetamin dováží z Prahy a Ostravy, kde jako výchozí surovina pro výrobu metamfetaminu slouží
efedrin. Cena za jeden gram metamfetaminu se pohybuje kolem 1000 Kč. Výrobou i distribucí se na
území kraje zabývají většinou občané ČR.
Pro region je jedním z největších rizik volný průjezd občanů EU a volný vstup cizích státních
příslušníků. Mezi nejvíce problémovou skupinu osob cizinců žijících na území kraje patří osoby
z bývalé Jugoslávie. Ve spojení s českým kriminálním podsvětím neustále zkvalitňují formy páchání
trestné činnosti, přičemž typickou je latence jejich trestné činnosti, ale na druhé straně i brutalita.
Trestná činnost spočívá v dovozu heroinu a kokainu do Brna, kde dochází k další distribuci po celém
území České republiky a pachatelé jsou vzájemně propojeni s dalšími osobami, které stojí za dovozem
drog do České republiky. Jedná se o velmi úzký okruh osob, který mezi sebe nepouští nikoho
neznámého. Tyto skupiny disponují velmi vysokými finančními částkami, které investuji do
nemovitostí v Brně, pohybují se po celé České republice a v zahraničí.
V poslední době dochází také k propojení osob vietnamské národnosti s osobami z bývalé
Jugoslávie a osob romské národnosti, kteří společně provádějí distribuci heroinu. Jedná se opět o
uzavřenou skupinu osob, která se pohybuje na vietnamských tržištích. Pouliční prodej velmi nekvalitní
drogy v čistotě 5 až 10 %, provádějí osoby albánské, vietnamské a romské národnosti. Nízká čistota
heroinu je způsobena tím, že většinou každý dealer, který přijde do kontaktu s drogou, ji ředí
z důvodu zvýšení svého finančního zisku. Při pouličním prodeji se cena pohybuje od 1000 do 1200 Kč
za jeden gram.
Jednou z nejvíce oblíbených a tím i nejproblémovějších drog je extáze. Tato droga je distribuována
ve velkém na tzv. techno párty, které jsou pořádány v Boby centru a v pavilonech na Brněnském
výstavišti. Tyto párty jsou mezi mladými lidmi velmi oblíbené, navštěvuje je 5000 až 10000 osob
najednou. Cena za jednu tabletu XTC se pohybuje na párty od 150 do 250 Kč, při větších odběrech od
50 Kč do 80 Kč. Pachatelé provádějící distribuci extáze tuto drogu dovážejí z Holandska a
v posledním období se v důsledku několika úspěšných operací snaží měnit způsoby páchání této
úmyslné trestné činnosti tak, aby snížili riziko svého odhalení.
V Brně a v regionu Jihomoravského kraje se stále častěji začíná objevovat kokain. Poslední poznatky
svědčí o zvyšující se poptávce, ve většině případů je zaznamenán dovoz kokainu z Holandska.
Distribucí se zabývají občané ČR a osoby pocházející z bývalé Jugoslávie. U této drogy stále platí, že
je velmi drahá a její cena se v Brně pohybuje od 1600 - 2500 Kč za jeden gram. Cena při dovozu se
pohybuje kolem 35 Euro za jeden gram.
Akce „KRYSAŘ“
V květnu 2004 byla provedena realizace 6 osob,
z nichž 2 byly vietnamské národnosti, 2 občané
Afghánistánu, 1 občan Ukrajiny a 1 občan ČR.
Proti všem zadrženým osobám bylo zahájeno trestní
stíhání pro trestný čin nedovolená výroba a držení
omamných a psychotropních látek a jedů podle ust.
§ 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákona.
Při akci byla zajištěno 2000 gramů heroinu, který
byl vysoce kvalitní, dosahoval čistoty až 80%.
OLOMOUCKÝ A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (Expozitura NPC Ostrava)
Nejčastěji zneužívanou drogou zůstává i nadále metamfetamin. V regionu ubývá
případů, kdy je metamfetamin vyráběn z léčiv - tato výroba probíhá převážně v malých
nelegálních laboratořích a metamfetamin je určen pro okruh blízkých známých výrobce, roste však
počet případů, kdy je metamfetamin vyráběn z efedrinu, dováženého pravděpodobně z oblasti zemí
bývalé Jugoslávie. Stále více se do obchodu s efedrinem zapojují osoby kosovoalbánské, albánské,
makedonské a chorvatské národnosti. Metamfetamin vyrobený z efedrinu se částečně prodává na
našem území a větší část se vyváží do zahraničí, nejčastěji na Slovensko a do SRN (příkladem může
být zadržení 10 kg efedrinu a 1,5 kg metamfetaminu Slovenskou policií ve spolupráci s NPC - na
základě mezinárodní právní pomoci akce MOST - realizováno Policií Slovenské republiky).

Další zneužívanou drogou na území Severní Moravy je heroin. I nadále jsou hlavními distributory
a dodavateli občané vietnamské národnosti.
Ve velké oblibě mladých lidí je stále extáze, která se distribuuje na různých párty a v rockových
klubech. Cena jedné tablety se pohybuje od 150 do 200 Kč. V roce 2004 byl realizován případ
s krycím názvem COLA, kdy bylo zahájeno trestní stíhání 6 osob za dovoz extáze z Holandska a její
následnou distribuci na Ostravsku, Karvinsku a Opavsku.
V rámci kraje bylo zjištěno a následně realizováno také několik případů hydroponního pěstování
marihuany.
Ve spolupráci s ÚOOZ byl realizován případ pod krycím názvem ŠPANĚL. V rámci této operace
bylo zahájeno trestní stíhání proti 10 osobám pro drogové trestné činy, jednalo se o česko-ruskovietnamskou skupinu, která se zabývala distribucí heroinu a metamfetaminu.
Akce „SAPA“
V dubnu roku 2004 byla zadržena v rámci akce SAPA skupina 17 osob, z toho 16 osob
vietnamské a 1 osoba makedonské národnosti. Výše uvedená skupina pracovala na území celé
republiky, kdy ze Severních Čech a z Prahy dodávala heroin do Ostravy a po naředění ji prodávala
koncovým uživatelům v Ostravě a okolí. Pro tento heroin byla typická špatná kvalita, dovezený do
Ostravy byl ředěn na obsah kolem 10% účinné látky a prodával se za cenu cca 800 Kč za 1 gram.
Pokud byl heroin ředěn méně, kolem 20% účinné látky, byla jeho cena cca 1500 Kč za 1 gram.

IX. SKUPINA METODIKY A PREVENCE NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ
CENTRÁLY

Skupina metodiky a prevence (SMP) reprezentuje a zastupuje NPC v rámci Po ilcie ČR a na
veřejnosti, a to prostřednictvím lektorské, vzdělávací, metodické a publikační činnosti.
V rezortu Policie 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 rezortními i
mimorezortními subjekty při realizaci protidrogové politiky státu.
Činnost skupiny metodiky a prevence byla i v roce 2004 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
dále o přednášky na Policejní akademii ČR, a to jak v bakalářském, tak v magisterském studijním
programu. V rámci spolupráce s Policejní akademií ČR se SMP v roce 2004 v roli odborného garanta
podílela na semináři, který byl pořádán v rámci celoživotního vzdělávání a byl určen pro všechny
zájemce z řad policie. Tématem kurzu byla aktuální situace drogové trestné činnosti v České
republice, psychologické aspekty užívání drog a problematika syntetických drog. Vzdělávání v rámci
policejního školství bude pokračovat i v následujícím období, neboť z dosavadních zpětných vazeb je
zcela zřejmé, že NPC v těchto případech posiluje výrazně kvalitu výuky, zejména aktuálními tématy,
která jsou určována vývojem a dynamikou trestné činnosti na úseku drog v rámci celé České
republiky. Odborná pomoc v rámci rezortu Policie ČR byla zajišťována také účastí policistů ze
skupiny na instrukčně metodických zaměstnáních, která byla pořádána jednotlivými útvary Policie
ČR po linii „toxi“.
SMP dále aktivně spolupracovala s jednotlivými pracovníky NPC z důvodu získávání aktuálních
informací o stavu, struktuře a dynamice drogové trestné činnosti v naší republice. Součástí této
spolupráce byla psychologická a konzultační činnost v rámci objasňování a vyšetřování trestné
činnosti.

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 městské a obecní policie, jehož hlavním
cílem je informovat management o možnostech spolupráce s Policií ČR se zaměřením na správný
přístup k získávání, interpretaci a předávání informací Policii 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.
Mezi výrazné aktivity v roce 2004 již tradičně patřila publikační činnost, příprava kalendáře NPC
na rok 2005 a příprava a vydávání jubilejního 10. ročníku Bulletinu NPC. Pozitivním potvrzením, že
má bulletin své místo mezi odbornými publikacemi, byl zvyšující se zájem o jeho distribuci i mimo
rezort Policie ČR.
V květnu 2004 reprezentovala SMP Národní protidrogovou centrálu na výstavě ISET 2004, kde
představila veřejnosti práci NPC. V září 2004 se SMP zúčastnila Dne s Policií ČR, který se konal
v Praze na Letné. V rámci tohoto dne připravili pracovníci pro návštěvníky expozici NPC a ve
spolupráci s kynology krátkou ukázku práce psovodů při vyhledávání drog.
Mimo rezort Policie ČR SMP participovala na vzdělávacích programech pro odbornou veřejnost
zejména vzděláváním pedagogů - školních metodiků prevence a preventistů krajských a magistrátních
úřadů. Cílem bylo poskytovat odborné veřejnosti aktuální informace z oblasti drogové problematiky
v České republice. SMP dále na základě zásad NPC v drogové oblasti spolupracovala s vládními i
nevládními organizacemi a podílela se na realizaci protidrogové politiky ČR.
V celkovém součtu roku 2004 se pracovníci SMP zúčastnili jako přednášející 142 seminářů nebo
přednášek pro 4345 posluchačů.
V červnu 2004 byl úspěšně ukončen druhý ročník Malé policejní akademie, kterou NPC ve
školním roce 2003/2004 garantovala opět ve spolupráci s Preventivně informační skupinou OŘ PČR
České Budějovice. 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 již druhého ročníku opět potvrdilo, že pouze systematická práce
s dětmi na základní škole vede k úspěšnosti v oblasti a pro skupinu metodiky a prevence je tento
výsledek pozitivní motivací do dalších let. Důkazem, že projekt má své místo na poli primární
prevence, je zcela jistě akreditace MŠMT, která byla tomuto projektu na podzim roku 2004 udělena.

X. NATIONAL FOCAL POINT

NPC opět plnila v roce 2004 úkoly při realizaci Národního bodu pozorování. Jedná se o společné
analytické pracoviště NPC a GŘC, které bylo zřízeno dodatkem k prováděcímu protokolu ke smlouvě
mezi Policií ČR a GŘC. Je nutno konstatovat, že v průběhu roku 2004 opět nedošlo ze strany GŘC
k obsazení pracovního místa v rámci společného analytického pracoviště.
Cíle tohoto společného pracoviště jsou následující:
 zaručit kompletní statistické zpracování všech záchytů OPL a realizovaných pachatelů
 odstranit zdvojení statistických výkazů
 zaručit kompletnost údajů u všech položek sledovaných EMCDDA
 odstranit možnou dvoukolejnost zpracovávaných případů
 zlepšit koordinaci spolupráce se zahraničím
V rámci systému sběru dat v Policii ČR, je v souladu se Závazným pokynem policejního
prezidenta č. 102/2003, kterým se upravuje postup policistů v souvislosti s drogovou kriminalitou,
zaveden jednotný postup ke sběru a zasílání statistických údajů, které se týkají vytyčených cílů v
drogové oblasti. Získané informace jsou zpracovávány a slouží jako podklady pro Národní
monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti v těchto kategoriích:
statistika zadržených drog
statistika pachatelů
přehled o čistotě zadržených drog
přehled o cenách drog

XI. SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM

Spolupráce se zahraničím představuje v činnosti NPC naprosto klíčovou oblast. Vzhledem
k vysoce mezinárodnímu charakteru nelegálního obchodu s drogami si ani jiné řešení nelze představit.
Spolupráce se zahraničními partnery probíhá na úseku vzájemné výměny informací k jednotlivým
případům a taktéž při prověřování a vyšetřování v jednotlivých trestních spisech, zejména pak ve
formě žádostí o právní pomoc. S některými, především zkušenějšími západoevropskými a americkými
partnerskými službami, nás váží i vztahy související s poskytováním výcvikových možností v různých
oblastech. Přitom podstatnou úlohu na tomto poli sehrávají styční důstojníci cizích států se
zodpovědností za území České republiky, z nichž někteří jsou umístěni přímo v Praze.
Albánie
O tom, že etničtí Albánci představují na české drogové scéně jednu z nejvýznamnějších komunit
kontrolujících obchod s heroinem a v poslední době se rovněž zapojují do obchodu s dalšími druhy
drog, nejsou nejmenší pochybnosti. Mimo pochybnost jsou i informace o tom, že do těchto činností
jsou zapojeni občané Albánie a albánské území je nástupištěm pro organizování obchodu s drogami.
V únoru 2004 byl učiněn pokus o navázání přímých styků s protidrogovým útvarem albánského
ministerstva vnitra. Této součásti NPC dodala řadu aktuálních operativních informací se žádostí o
spolupráci a o jejich společné prověření. Výsledek byl obdobný jako u Srbska a Černé Hory. Iniciativa
NPC zůstala bez odpovědi. Nesporně se tak stalo ke škodě věci. Zdá se, že oficiální proklamace o
ochotě k mezinárodní spolupráci Albánie v boji s obchodem s drogami nenacházejí v praxi reálnou
odezvu.
Belgie
V průběhu roku 2004 se kromě obvyklých dožádání a informací soustředila spolupráce s Belgií
k případu mezinárodního obchodu s hašišem a taktéž k případu mezinárodního obchodu s extází, kde
se belgická policie podílela na mnohostranné spolupráci při objasňování zásilek extáze z Evropy do
USA. Belgický styčný důstojník sídlí ve Vídni, což poněkud komplikuje styk s ním, nicméně
spolupráce funguje uspokojivě.
Bulharsko
Bulharsko pro nás představuje jednu ze zemí na tzv. Balkánské cestě v oblasti obchodu s heroinem
procházejícím přes naše území. I nadále se zde kladně odráží umístění styčného policejního důstojníka
při bulharském velvyslanectví v Praze, který úspěšně organizuje potřebnou spolupráci s bulharskou
stranou.
Itálie
Z hlediska významu pro drogovou scénu představuje Itálie stále cílovou zemi pro kurýrní zásilky
heroinu a kokainu tranzitující přes Českou republiku. Kurýři jsou posíláni převážně v osobních
automobilech po silnici a větší část z nich jsou čeští občané. Za tímto druhem obchodu s drogami
zpravidla stojí zločinecká uskupení etnických Albánců a jiných občanů bývalé Jugoslávie.
V roce 2004 rozhodující případ ve spolupráci s Itálií představovala právní pomoc v operaci
Titánium. Výsledek spolupráce byl úspěšný, na pachatele stíhané v České republice vazebně se
podařilo podat návrh na obžalobu. Nicméně na italské straně se nezřídka setkáváme zejména u
justičních orgánů se sklony k byrokratickým přístupům a průtahům. Úroveň spolupráce bohužel
negativně ovlivnilo to, že protidrogový expert při italském velvyslanectví ve Varšavě, který
zodpovídal i za Českou republiku, ukončil svou činnost a nebyl nahrazen jinou osobou.
Maďarsko
Maďarsko pro nás především představuje jednu ze zemí na severní větvi balkánské heroinové
cesty. S protidrogovou jednotkou maďarské policie má NPC navázánu spolupráci a komunikace
s maďarskou stranou probíhá bez větších obtíží. Nicméně jde o spolupráci spíše příležitostnou, nežli
častou a systematickou. Za rok se vyskytnou obvykle dva či tři případy, kdy je třeba s maďarskými
kolegy spolupracovat. Obvykle se týkají výměny informací o připravovaných zásilkách heroinu
probíhajících po balkánské trase, která jednou ze svých větví vede i přes Maďarsko a Českou
republiku. Zaznamenali jsme i informace o podezřelých zásilkách prekurzorů pro výrobu heroinu
z České republiky přes Maďarsko směrem na jih po stejné balkánské trase, jenže v opačném směru.
Významnější operace ve spolupráci s Maďarskem nebyla v posledním období provedena.
Vzájemnou spolupráci hodnotíme kladně a domníváme se, že v případě potřeby bychom byli
schopni s maďarskými kolegy uskutečnit i poměrně složité formy spolupráce, jako například
sledovanou zásilku nebo společné vyšetřování.

Německo
SRN má pro Českou republiku význam jako bezkonkurenčně největší sousední země. V drogové
oblasti se to odráží jednak v problematice vývozu metamfetaminu z České republiky do SRN a jednak
ve skutečnosti, že SRN představuje tranzitní zemi pro drogy přicházející do České republiky, zejména
pro kokain z Jižní Ameriky, zasílaný přímo přes německé přístavy, nebo častěji pro kokain a extázi,
přicházející přes německé území z Nizozemska.
Spolupráce se SRN probíhá dlouhodobě na mnoha úrovních. V Praze i v tomto období velmi
úspěšně působil styčný důstojník Spolkového kriminálního úřadu, který měl klíčový význam pro
rozvoj vzájemné spolupráce. Kromě Spolkového kriminálního úřadu NPC spolupracovala přímo i se
zemskými kriminálními úřady, respektive se společnými vyšetřovacími skupinami „Drogy“, kde se
účastní i celníci, nejčastěji v sousedních spolkových zemích Bavorsku a v Sasku. Poměrně častým
jevem je i přeshraniční spolupráce expozitur NPC s orgány německé kriminální policie v oblastech
sousedících s jejich teritorii nebo těmto teritoriím blízkých. Velmi kladně je třeba hodnotit i spolupráci
s německými kolegy v rámci dvou regionálních pracovních skupin zaměřených na potírání obchodu
s drogami v Evropě, a sice skupin „STAR“ a „JIHOVÝCHOD“, na jejichž organizaci se významně
podílí Spolkový kriminální úřad Wiesbaden a Bavorský zemský kriminální úřad Mnichov a jejichž
činnosti se NPC pravidelně zúčastňuje. Oceňujeme zde především výměnu aktuálních informací a
navazování potřebných osobních styků se zahraničními kolegy.
Spolupráci s Německem hodnotíme jako velmi dobrou a bezproblémovou.
Nizozemsko
Význam Nizozemska pro drogovou scénu v České republice v poslední době výrazně vzrostl.
Nizozemsko v současnosti představuje jednu z hlavních vstupních bran drog do České republiky.
Z Nizozemska pochází většina extáze, zásobující český drogový trh. Přichází odtud i velké množství
konopných produktů, hlavně marihuany a hašiše. V souvislosti se stoupající oblibou kokainu na české
drogové scéně se Nizozemsko jeví jako jedna z hlavních tranzitních zemí pro kokain přicházející
z Jižní Ameriky a z karibské oblasti.
Oproti minulosti, kdy spolupráce s nizozemskými kolegy poněkud vázla, se situace v roce 2004
zlepšila. Nesporně velkou zásluhu na tom má velice dobře fungující součinnost s nizozemskou styčnou
důstojnicí, sídlící ve Varšavě. V roce 2004 docházelo k dobré spolupráci v oblasti syntetických drog
s příslušnými týmy nizozemské policie. Slibně se rozvíjí i spolupráce v oblasti obchodu s kokainem,
včetně výměny operativních informací. K výměně zkušeností a navázání kontaktů došlo v roce 2004 i
na regionální úrovni mezi expoziturou NPC v Brně a policií v Utrechtu.
Polsko
Polsko jako druhá naše největší sousední země představuje významného partnera hlavně v oblasti
syntetických drog. Zejména v přeshraničním rámci dochází k velmi čilé spolupráci polských a českých
zločineckých skupin v oblasti výroby metamfetaminu. Polsko se zdá být i zdrojovou zemí efedrinu pro
Česko, kde je tohoto prekurzoru díky zastavení výroby nedostatek.
S Polskem probíhala spolupráce na úrovni expozitur NPC, hlavně expozitury v Ostravě.
V poslední době se ve spolupráci s Polskem objevily určité problémy. Nedaří se zatím dosáhnout
koordinovaného vyšetřování na obou stranách a společného zásahu proti přeshraničně organizovaným
skupinám pachatelů. Zlepšení by mohlo ovlivnit přijetí dlouho připravované smlouvy s Polskem o
policejní spolupráci.
Rakousko
Přestože je Rakousko sousední zemí, není spolupráce s ním nijak extrémně intenzivní. Styky
probíhají především po linii přímých styků s rakouskými policejními orgány, se kterými máme
navázány vztahy. Svůj nepřehlédnutelný význam mají i přeshraniční styky expozitur NPC
s policejními orgány v sousedních spolkových zemích. Rakouští kolegové s NPC spolupracovali i v již
zmiňované operaci Titánium. Celkově stav styků s Rakouskem hodnotíme jako uspokojivý. Přesto se
domníváme, že urychlené schválení dlouho připravované dohody o policejní spolupráci s Rakouskem
by vzájemným stykům mohlo pouze prospět.
Rumunsko
Přestože Rumunsko představuje jednu ze zemí na tradičním směru balkánské cesty, není zatím
spolupráce s ním příliš rozsáhlá. V roce 2004 se jednalo o jednotlivé případy připravovaných
sledovaných zásilek, k jejichž realizaci však nakonec nedošlo z objektivních důvodů. Situaci ve vztahu

k Rumunsku výrazně zlepšilo umístění styčného policejního důstojníka při rumunském velvyslanectví
v Praze.
Rusko
Vzhledem k významu ruských zločineckých skupin pro situaci v naší zemi je pro nás Rusko
nesporně významným partnerem. Navíc výsledky provedených operací a operativní poznatky
nasvědčují tomu, že část heroinu z Afghánistánu na naše území přichází i tzv. hedvábnou cestou, tedy
přes středoasijské republiky, Ruskou federaci a Ukrajinu.
Tradičně dobrá spolupráce je navázána s orgány ministerstva vnitra Ruské federace, kde partnera
NPC představuje Operativně pátrací středisko č.14 (pro potírání nelegálního obchodu s drogami).
Spolupráce v roce 2004 spočívala zejména ve výměně informací a vyřizování dožádání k jednotlivým
případům. Nicméně úroveň součinnosti by umožňovala i zvládnutí náročnějších a složitějších forem
spolupráce.
Jinou kapitolu představují styky s nově vzniklou Federální protidrogovou službou. Jde o nový
rezort mimo strukturu ministerstva vnitra s rozsáhlými a dosud nepříliš vyjasněnými pravomocemi.
Prostřednictvím styčného důstojníka Policie ČR v Moskvě se NPC na tento orgán opakovaně obracela
s žádostmi o informace poté, co oni sami poslali NPC dožádání v určitých záležitostech. Bohužel
komunikace s tímto útvarem zatím vázne, problémy jsou evidentně na ruské straně. Spolu se styčným
důstojníkem se snažíme o zlepšení situace.
Kladnou úlohu v kontaktu s Ruskou federací sehrává styčný důstojník Policie ČR v Moskvě.
Severské země
Severské země tradičně byly a jsou cílem kurýrní přepravy heroinu a kokainu pod kontrolou
albánských, případně tureckých zločineckých skupin. Rovněž tak existuje spojení mezi Českou
republikou a severskými státy v oblasti syntetických drog.
Spolupráci se severskými zeměmi hodnotíme jako tradičně velmi dobrou. Především je to
způsobeno umístěním severského styčného důstojníka v Praze, který pro styky s těmito zeměmi
sehrává nezastupitelnou úlohu. O to více nás nepříjemně zaskočila nedávno obdržená informace, že se
severské země rozhodly styčného důstojníka v Praze zrušit a nadále využívat kontakty přes Europol.
Nedomníváme se, že jde o dobré řešení situace.
V roce 2004 kromě obvyklých dožádání a prověrek prováděných přes severského styčného
důstojníka došlo ke spolupráci na případu obchodu s heroinem a kokainem organizovaného Albánci
do Norska a dále pak ke spolupráci se Švédskem na případu vietnamských zločineckých skupin
podezřelých ze zapojení do obchodu s heroinem.
Slovensko
V roce 2004 probíhala spolupráce se slovenskou protidrogovou jednotkou na standardně dobré
úrovni v rámci přímých styků s touto jednotkou. Objem spolupráce vzhledem k historickým
společným kořenům a velice živé vzájemné přepravě a obchodu se zdá být pozoruhodně nízký. Během
roku se v rámci operativní výměny policejních informací spolupracovalo například v rámci případu
obchodu s kokainem.
Spojené království
Garantem nadstandardně dobré spolupráce se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního
Irska zůstává i nadále dobře fungující styčný důstojník při velvyslanectví v Praze. Spolupráce v roce
2004 se soustředila zejména na případy obchodu se syntetickými drogami (metamfetamin, extáze) a
dále pak na obchod s kokainem, kde dochází i k úspěšné výměně operativních informací. Úroveň
styků se Spojeným královstvím umožňuje využívání všech forem spolupráce, včetně těch náročných a
složitých.
Národní kriminální zpravodajská služba Spojeného království i v roce 2004 pokračovala v dobré
tradici spolupráce ve výcviku a poskytla NPC specializovaný kurs pro analytiky, který proběhl na
zdejší součásti.
Spojené státy
Spolupráce se Spojenými státy probíhá na tradičně velice dobré úrovni, zejména pak
prostřednictvím územního úřadu DEA v Berlíně, který zodpovídá i za území České republiky.
Spolupráce s tímto pracovištěm se opírá o dobré osobní styky, nevyskytují se zde žádné problémy.
V průběhu roku 2004 nejvýznamnější operaci ve spolupráci s DEA představoval případ rozsáhlého
mezinárodního obchodu s extází z Evropy do USA, kde byli jako organizátoři zapojeni i čeští občané.

Kromě policejních složek našich a z USA se do spolupráce zapojili kolegové z Nizozemska, Izraele,
Belgie a Německa. Spolupráce s DEA úspěšně probíhá i na úrovni výměny operativních informací.
USA poskytlo NPC v roce 2004 obdobně jako v předešlých letech cennou pomoc v podobě školení
ke speciálním problémům policejní práce v oblasti drog, které proběhlo v květnu na zdejším útvaru za
účasti nejen našich příslušníků, ale i pracovníků celní správy.
Srbsko a Černá Hora
Toto dvoustátí následnických zemí bývalé Jugoslávie pro nás představuje rozhodně zájmovou
oblast. S naší republikou jsou Srbsko a Černá Hora svázány jednak styky tamějších zločineckých
struktur s českými v obchodu s heroinem, zejména s účastí kosovských a jiných etnických Albánců,
jednak obchodem se syntetickými drogami a prekurzory.
NPC se opakovaně pokoušela navázat přímou spolupráci s protidrogovým orgánem srbského
ministerstva vnitra v konkrétních případech. Srbské straně byly poskytnuty poměrně bohaté operativní
informace. Přes hlasitá ujišťování srbské strany na oficiální úrovni o vůli ke spolupráci byl výsledek
úsilí NPC až do současné doby negativní, což je rozhodně na škodu věci.
Ukrajina
Ukrajinští občané představují v naší republice spolu s Vietnamci po Slovácích zřejmě největší
cizineckou komunitu. Velké množství zejména Ukrajinců ze západní části země a jmenovitě ze
Zakarpatska pracuje na našem území dílem legálně a dílem nelegálně jako nekvalifikovaní nebo méně
kvalifikovaní dělníci. Pohyb osob z Ukrajiny do České republiky a zpět je značný. To vytváří dobré
podmínky pro nejrůznější druhy nelegálních činností, včetně obchodu s drogami. Ukrajina rozhodně
leží na trase přepravy heroinu z Afghánistánu přes Střední Asii a Rusko do naší země a do Evropy
obecně.
Úroveň spolupráce s ukrajinskou stranou ovšem neodpovídá významu Ukrajiny jako teritoria.
Výměna informací probíhala běžnými kanály Interpolu a občas i prostřednictvím velvyslanectví
Ukrajiny v Praze. V závěru roku 2004 nastoupil do Kyjeva nový styčný důstojník Policie ČR. Po
získání potřebných místních kontaktů by právě on mohl být impulsem pro zlepšení mezinárodní
spolupráce s Ukrajinou.

STATISTICKÉ ÚDAJE

Česká republika 2004 - množství zajištěných OPL

Látka
Amfetamin (g)
Amfetamin (tbl)
Anabolika (tbl)
Braun (ml)
Cannabis (g)
Cannabis-rostliny
Cannabis-sazenice
Cannabis-semena (g)
Clonazepam (g)
Diazepam (tbl)
Efedrin (g)
Hašiš (g)
Heroin (g)
Kodein (g)
Kokain (g)
LSD (trip)
Lysohlávky (g)
Mateční roztok (l)
Metamfetamin (g)
Metamfetamin (tbl)
Morfin (ml)
Neurol (tbl)
Opium
Paracetamol
Pěstírna
Pseudoefedrin (g)
Rohypnol (tbl)
Subutex (tbl)
Toluen (ml)
Valoron (ml)
Varna - metamfetamin
XTC/MDMA (g)
XTC/MDMA (tbl)

Množství
47
14
318
1000
168528
1617
118
98
1
44
825
22693
35904
4
3283
326
107
20
3423
200
11
30
2
35000
14
89
57
1
2000
2
248
25
108379

zdroj PČR, GŘC
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Česká republika 2004 - množství zajištěných OPL

180000

168528

150000

108379

Množství

120000

90000

60000

35904

22693
30000

3423
825

3283
326

0

Látka
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Česká republika 2004 - statistické údaje v oblasti OPL

Realizace
Pachatelé
Neznámí pachatelé
Češi
Cizinci

1913
2172
305
2037 tj. 94%
135 tj. 6%

národnost
afgánská
albánská
alžírská
americká
arménská
belgická
bulharská
česká
francouzská
gruzínská
holandská
chorvatská
izraelská
jugoslávská
kanadská

počet
2
2
3
3
1
1
1
2037
5
1
1
2
1
9
1

lotyšská

makedonská
mexická
moldavská
německá
nigerijská
polská
rakouská
ruská
slovenská
španělská
tuniská
turecká
turkmenská
ukrajinská
vietnamská

V souvislosti s drogovou trestnou činností bylo zadrženo 5 německých státních příslušníků, tři v souvislosti
s OPL metamfetamin, jeden v souvislosti s OPL heroin, jeden v souvislosti s OPL cannabis.

1
4
1
1
5
1
3
4
4
16
7
5
2
1
7
39
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Česká republika - porovnání počtu pachatelů

2002
2003
2004

Češi
1903
2272
2037

cizinci
168
130
135

2003
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2004
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Česká republika - porovnání počtu realizací a pachatelů
realizace
1698
1993
1913

2002
2003
2004

2500

pachatelé
2140
2402
2172

2402
2140

2172

1993

NP
231
232
305

2002
2003
2004

realizace

2000

pachatelé

1800

dospělí
1708
1921
1929

mladiství
279
409
195

1921

nezletilí
84
72
48

1929

mladiství

1708

nezletilí

1913
2000

1600

1698

1400
1200

1500
Počet

Počet
1000

1000
800

409

600
500

400

279

0

195
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200
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0
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Česká republika - ceny OPL 2004

OPL
Amfetamin (g)
Diazepam (tbl)
Extáze
Hašiš
Heroin
BRAUN/1 ml
Kokain
LSD/Halucinogeny
Marihuana
Marihuana - scunk
Metamfetamin
Opium 1 ml
Rohypnol
Subutex 2 mg
Subutex 8 mg
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1)
2)

cena v Kč/gram
pouliční prodej
600 - 1200
5-10/1tbl
100-500
150-500
800-1800
100
1500 - 3000
70-300
20-300
100-350
400-2000
100
10-50/1tbl
100-200
250-300

1)

rozpětí cen dle údajů uvedených jednotlivými okresy
průměr vypočítaný ze všech cen uvedených jednotlivými okresy

cena v Kč/gram
2)

ø
920
7,5
230
280
1050
100
2300
170
170
225
1100
100
30
165
275

prodej ve velkém
500 - 1000

1)

2)

ø
670

50 - 200
100-250
400-1500

120
150
760

1500-2300
80 - 200
30-250
30-250
350 - 1000
50-70

1800
125
85
140
740
60
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Rozdělení počtu realizovaných případů NPC v roce 2004 s ohledem na ustanovení trestního zákona
měsíc
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
CELKEM

§
187
187a
188
188a

§ trestního zákona
187/1

187/2a

8
7
27
45
10
13
17
5
10
22
9
1
174

7
7
21
42
9
13
17
5
9
20
7

1
4

157

22

Počet
174
0
16
39

187/2b

187/3a

187/3b

187/3c

187/4a

187/4b

187/4c

187a/1

187a/2

188/1

188/2a

6

3

188/2b

188/2c

188a/1

188a/2

3
1
19

1

1
8
1
8

3
2
5
6

1
3
7
1

8
5
3
5
7

1

16

2

0

1

0
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10
2
6

0

0

16

3

0

0

39

1
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NPC 2004 - počet realizací a pachatelů

Počet

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM

realizace
5
3
13
11
5
5
4
2
6
6
4
1
65

pachatelé
8
7
30
45
11
14
17
4
11
22
9
1
179

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Měsíc
realizace
pachatelé

Výroční zpráva 2004

36

Kraj

Počet přestupků

Projednáno ve
správním řízení

Napomenutí

Pokuta

Zákaz činnosti

Propadnutí věci

Odloženo, zastaveno
nebo postoupeno
jinému orgánu

Dosud nevyřízeno

Předáno orgánům
činným v trestním
řízení

Pokuty - celkem Kč
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Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi - § 30 odst. 1 písm. j) z. č. 200/1990 Sb.

Hl. město Praha

79

42

0

40

0

40

42

10

4

52 100

Středočeský

73

38

5

36

0

37

29

10

1

52 700

Jihočeský

57

34

0

32

0

31

23

3

2

47 500

Západočeský

106

60

3

55

0

53

31

12

5

116 500

Severočeský

142

60

8

42

0

55

87

20

2

36 800

Východočeský

168

107

6

102

0

49

44

27

0

153 100

Jihomoravský

229

211

18

135

0

155

75

20

5

512 400

Severomoravský

104

75

6

66

0

69

42

5

0

102 000

CELKEM

958

627

46

508

0

489

373

107

19

1 073 100

ZDROJ: PP ČR - Ředitelství služby správních činností
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