I.
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA V OBLASTI DROG
Problematika drog, jejich zneužívání, spotřeba, nelegální obchod, vliv mezinárodních
zločineckých seskupení páchajících závažnou a organizovanou trestnou činnost v oblasti drog
v ČR, aktivity na poli prevence, vývoj, strategie a realizace protidrogové politiky v ČR v roce
2002 jsou oblasti, které Policie České republiky národní protidrogová centrála Služby
kriminální policie a vyšetřování (dále jen NPC) a ostatní složky policie řeší každý den..
V souvislosti s realizací protidrogové politiky státu v roce 2002 došlo v mnoha
případech nejen ze strany Policie ČR a MV k rozdílnému pohledu na protidrogové aktivity
realizované Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR. Rozdílný
je i pohled na drogovou situaci v České republice a její hodnocení. Výhrady se týkají zejména
kvality a validity předkládaných zpráv touto radou pro mezinárodní účely. Výstupy ve
zprávách a celkové trendy této rady rozhodně nereprezentují názory a cíle všech odborníků a
složek v oblasti protidrogové politiky, zkreslují skutečnou situaci v oblasti drog na území ČR
ve prospěch legalizačních trendů potlačujících represi a nejsou tedy reprezentativními
oficiálními výstupy ze Českou republiku.
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky zřídila Pracovní skupinu prevence
zneužívání syntetických drog. Zástupci komise z řad Ministerstva vnitra, Ministerstva
spravedlnosti, Ministerstva zdravotnictví a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
se zabývají zejména otázkou, zda systematicky na masových tanečních akcích mládeže
provádět testování tablet extáze spojené s dalšími preventivními aktivitami, jako program
minimalizace zdravotních rizik. Zástupce resortu MV (pracovník národní protidrogové
centrály) reprezentuje jednoznačný názor vedení protidrogové centrály, že se nesmí jednat o
systémové opatření a testování tablet extáze nepodporuje, jako preventivní prvek v boji proti
drogám.
Pokud se týká legislativních návrhů, stále probíhají na úrovni ministerstev a vlády
jednání k novelizaci zák. 167/1998 Sb. v platném znění o návykových látkách a jednání
směřující k rekodifikaci trestního zákona u drogových paragrafů. V roce 2002 byly provedeny
změny, zejména pokud se týká § 188a tr. zákona – šíření toxikomanie, kde byl výčtem
rozšířen okruh způsobů šíření toxikomanie. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
při Úřadu vlády ČR připravuje podklady pro kategorizaci drog dle jejich závažnosti na
poškození zdraví v návaznosti na výši sankce u drogových deliktů.
PČR národní protidrogová centrála SKPV poskytuje z pohledu represivního
specializovaného útvaru hodnocení a validní informace o stavu a situaci v oblasti nelegálního
obchodu s OPL v ČR, který je charakterizován a určován mnoha faktory:
1. dochází k častějším případům šíření OPL do menších měst, obcí ČR,
2. zvyšuje se dovoz drog jinými státními příslušníky přes hraničí přechody mezi ČR a SR,
což je dáno nižší ostrahou státních hranic,
3. trestná činnost v oblasti obchodu s OPL v ČR páchána
národnostními menšinami se vyznačuje značnými specifiky,

jednotlivými

etniky a

4. dochází k dalšímu nárůstu ve spotřebě drog se stimulačními účinky, především
metamfetaminového typu (PERVITIN) a amfetaminového typu (EXTAZE),

5. narůstají případy experimentování s těkavými látekami (oxidu dusného, plynu do
zapalovačů BUTAN) a nitridy prodávanými v sexshopech pod obchodním názvem
POPPERS,
6. zvýrazňují se, čím dál tím větší rozdíly ve kvalitě jednotlivých drog dle určité úrovně
distribuční sítě,
7. zůstává trend snižování váhového množství a koncentrace účinné látky v droze,
8. u pravidelných uživatelů drog byl zjištěn trend větší spotřeby farmakologických
prostředků typů benzodiazepinů, hypnotik, sedativ apod. a to i v různých kombinacích
s jinou drogou,
9. prohlubují se konspirativní opatření ze strany výrobců a distributorů OPL, dochází
k dislokaci výroben OPL do menších obcí a opuštěných objektů,
10. v rámci konspirace, možnosti odhalení apod. dochází stále k většímu využívání moderní
techniky, komunikačních a informačních technologií (mobil. telefony „INTERNET“),
11. dealeři drog a celý mechanizmus prodeje OPL reagují na změny legislativy, dochází k
držení minimální množství drogy, využívání nezletilých distributorů,
12. v roce 2002 pokračovala spolupráce NPC s ostatními složkami PČR, zejména při
zajišťování finančních toků a majetku u osob podezřelých z obchodu s návykovými
látkami,
13. v souvislosti s nárůstem uživatelů drog se zvyšuje podíl drogově závislých na páchání
trestných činů v oblasti majetkové trestné činnosti (krádeže v obchodních domech,
vloupaní do motorových vozidel, krádeže mobilních telefonů apod.),
14. v oblasti primární prevence stále přetrvávají značné problémy, preventivní programy
nevykazují dostatečnou efektivitu a postup jednotlivých resortů zastřešujících tuto
problematiku není jednotný a jejich aktivity jsou mnohdy dvojkolejné
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II.
OBCHOD S HEROINEM
U heroinu z blízkovýchodních oblastí, je pro tranzit stále více využívána jižní větev
balkánské cesty, a to buď po moři, nebo přes území Bulharska, Řecka, Makedonie, Kosova a
Albánie. Bulharsko hraje významnou úlohu i jako překladiště pro další tranzit.
Hlavní postavení na území ČR v obchodu s heroinem si neustále udržuje
kosovoalbánská komunita, dochází však k většímu propojení s občany Bulharska,
Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Albánie, a to v přímé souvislosti s využíváním kurýrních
cest. Na domácí scéně se na kosovosalbánské skupiny napojují Arabové, Romové a
Vietnamci. Do zločineckých struktur také stále častěji pronik ají Poláci a Češi, v těchto
případech je převoz OPL maskován legální obchodní činností s napojením na Turecko.
Občané České republiky donedávna zaujímali v drogové hierarchii nelegálního
obchodu s heroinem zejména pozice kurýrů. Podstupovali tedy v rámci jednotlivých
zločineckých skupin největší rizika s nejnižším finančním ziskem. V posledním období se
ale počet kurýrů z řad občanů ČR značně snížil. Je to dáno zejména nedostatečnou
loajálností vůči organizátorům této trestné činnosti v případě zadržení kurýra, kromě toho i
složitějším pohybem těchto osob v rámci EU. Současným trendem se tedy stává častější
najímání občanů EU, kteří mají oproti občanům naší republiky možnost snadnějšího pohybu
v rámci EU.
Z hlediska způsobů páchání trestné činnosti se p rojevuje stále větší u zavřenost
organizátorských skupin vůči najímaným kurýrům a osobám podílejících se na přepravě
OPL, kdy těmto nejsou ve většině případů znamá jména hlavních organizátorů. Tím je
značně ztížena práce policejních orgánů při pátrání po nejvyšších článcích organizujících
obchod s heroinem.
K páchání trestné činnosti využívají pachatelé v mnoha případech nejmodernější
techniku. S prudkým rozvojem komunikační techniky dochází k hojnému využívání
internetových kaváren, které jsou často měněny. Důležité informace jsou také předávány
v rámci skupin pomocí veřejných telefonních automatů v domluvených časech. Komunikace
pomocí mobilních telefonů se v praxi striktně řídí pravidlem používání neregistrovaných
SIM karet a jejich častou výměnou.
U zadržených zásilek heroinu, to se týká i distribuci do zahraničí, se podstatně snížila
koncentrace účinné látky v heroinu. Heroin je často ředěn s jediným cílem, a tím je
zvýšením zisku z prodeje. Můžeme konstatovat, že si jednotlivá uskupení kosovských
Albánců budují své vlastní lisovny, ve kterých se provádí ředění heroinu a jeho následné
lisování zpět do původních přepravních cihel. V této souvislosti se v poslední době stává
důležitou obchodní surovinou paracetamol, který je zneužívaný právě k ředění heroinu.
V posledním období jsou také zásilky heroinu převáženy v menších množstvích cca okolo l – 3 kilogramů. Pachatelé tímto opatřením snižují finanční ztráty v případě
zadržení zásilky.
Z případů zpracovávaných naším útvarem bylo zjištěno, že heroin již dnes není
výsadní drogou albánských zločineckých uskupení. Kosovští Albánci se podnikavě zapojují i
do obchodu s kokainem a jsou napojeni také na domácí výrobce pervitinu.
Pro osoby obchodující s heroinem je typické, že své vysoké zisky investují zejména
do nemovitostí, které jsou však vedeny na jiné osoby. Pachatelé tak snižují riziko propadnutí
majetku v případě odhalení trestné činnosti.
Z praxe NPC vyplývá, že v případě odhalení trestné činnosti vyšších článků
organizace, si tito pachatelé na svou obhajobu najímají nejlepší právníky a v mnoha
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případech působí na korunní svědky uplácením nebo zastrašováním. Byly zaznamenány i
signály informující o směřování úplatků směrem do státní správy.
Česká republika v současné době slouží jako azylová nebo domovská země
organizátorů. Mezisklady heroinu se postupně přesouvají zejména na území Slovenska a
Polské republiky.

III.
OBCHOD S KOKAINEM
Pokud jde o nelegální obchodu s kokainem, byl ve sledovaném období hlavní
pozorovatelnou změnou trend směřující k zasílání většího počtu menších zásilek této drogy
z oblasti Jižní Ameriky. Tyto nahrazují velké, stokilogramové i větší, zásilky přepravované
v obchodních nákladech, které byly typické pro předchozí období. Snižuje se tak pochopitelně
především riziko odhalení dodávky, a tím se snižují i ztráty způsobené zabavením jedné
zásilky.
Tento předpokládaný trend se odrážel zejména v informacích o zvyšujícím se počtu
leteckých kurýrů z řad českých občanů, kromě toho i ve využívání poštovního spojení,
zejména pak expresních poštovních služeb pro pašování kokainu z jihoamerických států.
V pozadí těchto snah stojí především nigerijské zločinecké struktury, které mají v Latinské
Americe a karibské oblasti navázány dobré styky umožňující pašování kokainu tímto
způsobem. Současně mají dobré styky v tuzemsku, které jim umožňují rekrutovat kurýry a
adresáty zásilek. Přestože počet těchto především kurýrních zásilek podle operativních
informací roste, neodpovídá tomu nárůst počtu zajištěných zásilek na ruzyňském letišti a na
poště. Tato oblast je ale doménou celní správy, která má tento sektor po policejní stránce na
starosti.
Co se týče ceny kokainu na černém trhu v České republice, nedošlo v průběhu roku
2002 podle našich operativních zdrojů k žádným podstatným změnám oproti předchozím
létům. Cena 1 gramu této drogy se stále pohybuje v rozmezí 2000-2500 Kč u konečného
spotřebitele, tedy na úrovni distribuce na ulici a v klubech. V souvislosti s tím se nijak
podstatně neměnila ani dostupnost této drogy u nás. Stále jde o drogu, jejíž užívání je
populární ve vyšších středních vrstvách, které si kokain, i přes jeho relativně vysokou cenu,
mohou dovolit. Tomu nasvědčují i opakující se informace o distribuci kokainu v kruzích osob
z oblasti pop music a jiných uměleckých žánrů.
Koncem roku 2002 byly zaznamenány aktivity přicházející z Jižní Ameriky, které
hovoří o snaze zorganizovat pašování kokainu z jihoamerických destinací do Evropy pomocí
letecké dopravy ve velkém množství. Některé zásilky mají také směřovat přes Českou
republiku. Z těchto důvodů je nezbytné vstoupit do mnohem širší spolupráce s partnerskými
subjekty v Evropě, protože působí prakticky na celém území Evropy. Ukazuje se, jak
potřebné bude v nadcházejícím období sjednocení právních úprav kandidátských zemí EU a
zemí, které jsou již její součástí. Doposud činí v praxi právě u těchto mezinárodně
mnohostranně vyšetřovaných případů značné obtíže rozdíly v právních systémech .
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IV.
OBCHOD S CANABISEM
V současnosti bylo z hlediska potírání obchodu s OPL arabskými zločineckými
skupinami a bojem proti obchodování a dovozu hašiše zjištěno několik změn oproti minulým
létům. Změny se dotýkaly zejména organizace dovozu OPL a způsobu páchání trestné
činnosti.
Dnešní obchod s OPL řídí ve většině případů Arabové ze států severní Afriky,
zejména pak z Tunisu, dále Alžíru, Egypta a Maroka. V menším množství prodávají OPL
Palestinci a Arabové z oblasti kolem Libanonu, Sýrie apod. Osoby, které by měly tento
obchod řídit, pocházejí z Libanonu a z minulosti mají skvělé kontakty v Rusku a na
Ukrajině. Jak naznačují operativně získané informace ze zdrojů blízkých těmto skupinám,
mohou být tito jedinci napojeni na různá teroristická hnutí, např. Hizballáh apod.. Výnosy
z výše uvedené trestné činnosti mohou být poté určeny a využívány k podpoře těchto hnutí
ve světě.
Jak bylo již uvedeno, obchodováním s OPL se ve většině případů, na kterých
pracovali pracovníci NPC, zabývají občané Tunisu. Průběžnou analýzou, a to jak
realizovaných případů, tak i výpovědí zadržených Tunisanů, byla zjišťována příčina, proč se
právě tato skupina Arabů aktivně zapojuje do obchodování s OPL. Bylo potvrzeno, že
prakticky nejsnadnější přístup z celé Afriky do Evropy mají právě Tunisané. Bývá zde velmi
čilý turistický ruch, existuje přímá letecká linka do Prahy, v ČR jsou relativně levné a
pohodlné životní podmínky. Je také poměrně snadné zajistit si pobyt v ČR, postačí k tomu
pouze pozvání a vízum (jestliže existuje pozvání, není problém s vydáním víza). Za
jednotlivcem se poté do ČR stěhují celé rodiny.
Tunisané (zabývající se obchodem s OPL) pak peníze vydělané v naší republice
převezou buď zpět do Tunisu, kde je takto podporována celá rodina, nebo je investují do
nákupu ojetých osobních automobilů (případně leasingu na takové vozidlo). Ty pak vyvážejí
přes území Itálie do Tunisu a odtud do Libye, kde jej se ziskem prodají (embargo vůči Libyi).
Takové peníze jsou pak „čisté“ a snadno použitelné.
Prodejci OPL pocházející z Tunisu se v současné době specializují na nákup heroinu
od osob kosovo-albánského původu. Za cenu 40.000,- Kč až 48.000,- Kč za 100 gramů
nakoupí heroin. Těchto 100 gramů obratem prodají za 100.000,-Kč. Mají tak 100% zisk.
Prodej takového množství heroinu trvá 1 až 2 dny. Z toho je tedy patrné, jak je obchod s OPL
výnosný.
Další osoby arabských národností se zabývají prodejem OPL méně, zejména se jedná
o obchod s heroinem a hašišem. Oproti roku 2001 se změnila situace v prodeji a dovozu
hašiše mezi arabskými prodejci. Hašiš byl prakticky jedinou drogou, kterou Arabové
dováželi do ČR. Předpokládané množství však nebylo velké, pohybovalo se v rozmezí
několika kilogramů měsíčně a až na výjimky bylo určeno k vlastní konzumaci v arabské
komunitě, kde je velmi vyhledávanou drogou. Jak bylo pracovníky NPC zjištěno, úbytek
hašiše pocházejícího z Maroka byl zapřičiněn zrušením přímé letecké linky společnosti Air
Alger, která jako jediná bez mezipřistání přilétala jednou týdně do Prahy. Hašiš z Maroka byl
převážen do Alžíru, odkud putoval do Prahy. Přes veškeré dlouhodobé úsilí se však
pracovníkům NPC ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel nepodařilo vytipovat a
zadržet drogu, která byla na trh v ČR určena. Po nastalé změně bývá do ČR dovážen hašiš
z Holandska a Švýcarska, kde je podstatně levnější a díky liberalizaci snadno dostupný. Cena
hašiše v těchto zemích je až 3krát levnější než v ČR.
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V roce 2002 byl v návaznosti na rok 2001 prováděn důrazný tlak ze strany NPC vedoucí
k potlačení prodeje OPL arabskými prodejci. Za poslední dva roky bylo zadrženo několik
desítek těchto osob a zároveň i osob, které těmto prodejcům pomáhali. Současně s nárůstem
zadržených osob se projevila snaha prodejců zdokonalit systém prodeje a tím i své
bezpečnosti, zde několik příkladů:
-

Zásadně se k prodeji OPL užívá předplacených karet mobilních telefonů, které oproti
předchozímu období jsou měněny až několikrát týdně. Oproti minulosti jsou kromě
karet měněny i mobilní telefony, což souvisí se sledováním mobilního telefonu.

-

Stále častěji je užíváno k prodeji OPL vozidel z půjčoven nebo bývá prodej prováděn
za chůze. Znesnadňuje se tak vysledování totožnosti osob. Při předání drogy a peněz
se jedná o několik sekund.

-

Proti minulým obdobím prodejci nenakupují větší množství drog, např. půl kg apod.,
ale nakupují po 10 až 50 gramech denně, a to i několikrát za den. Odpadá nebezpečí,
že by při náhodném zadržení měli u sebe větší množství drogy, z čehož by se
odvíjela trestní sazba a zejména ztráta finanční hotovosti.

-

S předchozím bodem souvisí přelévání hotovosti do nákupu valut a zlata. Přesto, že
se stále více policistů snaží zajišťovat finanční hotovost, která byť i částečně pochází
z trestné činnosti, a poté je soudem vysloveno propadnutí, vrací soudy v mnoha
případech zajištěné zlato a valuty odsouzeným s odůvodněním, že se nejedná o věc
pocházející z trestné činnosti (nebo výnos), případně i s odůvodněním, že droga je
prodávána pouze za české koruny a ne za cizí měnu, např. Euro. (Městský soud
Praha). Prodejci častěji převádí finanční hotovost do zahraničí, zejména cestou
poboček Western Union.

-

Oproti minulosti se snaží prodejci OPL z řad Arabů netvořit větší skupiny. Dříve bylo
totiž relativně snadné získat z této skupiny informace, v současné době však prodejci
pracují buď sami, nebo se jejich spolupachatelé rekrutují z rodinných příslušníků, či
velmi dobrých známých, např. ze stejného města.

-

Na rozdíl od minulých let existuje v této komunitě větší konspirace, dříve se např.
osoby znaly celými jmény, nyní se i mezi sebou znají pouze pod přezdívkou. Určité
vyšší vrstvy prodejců drog prodávají jen dalším, prověřeným a loajálním osobám
z řad Arabů.

-

Stále výrazněji se nyní distancují od najímání českých narkomanů jako snadné
pracovní síly, která sama nese riziko a vydělává pro prodejce peníze. V minulosti to
totiž byli právě čeští prodejci, kteří při zadržení spolupracovali s policií, a
usvědčovali tak své „zaměstnavatele“.

-

Prakticky vymizely tzv. „srazy“, kdy narkomani zavolali svému prodejci OPL a
v určitou dobu na určeném místě se sešlo několik desítek osob zneužívajících
návykovou látku. Prodejce jen přijel a rozprodal drogu. V současnosti se prodejci
snaží prodat drogu pouze jedné osobě. Ta se tak prakticky sama stává prodejcem,
neboť je tou osobou, která k arabskému prodejci přijde pro drogu s penězi od
několika narkomanů.
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-

Arabové nepřeváží drogu tak, jako dříve, vzhledem k popisovanému zrušení relativně
bezpečných cest, ale nechají přes prostředníky dovážet hašiš do ČR ze Švýcarska a
Nizozemí. Celními orgány bylo zajištěno několik kg hašiše, pocházejícího zejména ze
Švýcarska, jeho část zůstává v ČR, část putuje do Polska a dále na sever.

-

V posledním období bylo zaznamenáno několik případů hydroponního pěstování
konopí v České republice. K pěstování jsou využívány odlehlé lokality a opuštěné
objekty.

Trend, který byl nastaven k potlačování prodeje OPL prováděného arabskými
prodejci, bude nadále stabilní a v některých směrech více ofenzivní, zejména v pronikání do
vyšších sfér těchto několika stupňových organizací.

V.
OBCHOD S PERVITINEM
Situace v tzv. domácí výrobě, distribuci a vývozu metamfetaminu je následující.
Metamfetamin je v ČR stále jednou z nejoblíbenějších drog. Výjimkou je hl.m. Praha, kde se
do popředí zájmu dostal heroin.
Začátkem roku 2002 došlo k nárůstu ceny pervitinu z důvodu nedostatku výchozí
suroviny pro výrobu metamfetaminu - efedrinu na nelegálním trhu v ČR. Tato situace
přetrvávala z konce roku 2001. Ceny metamfetaminu stouply až na částku 1.500,- Kč za 1g.
V souvislosti s tímto nedostatkem efedrinu na nelegálním trhu v ČR byla zaznamenána
zvýšená výroba metamfetaminu z léčiv, které efedrin v různé formě obsahují. Kromě
tradičního léku SOLUTAN se jednalo zejména o lék MODAFEN, který je v síti lékáren
volně prodejný. Začátkem roku 2002 byl uveden na trh další volně prodejný lék s obsahem
pseudoefedrinu, a to PARALEN PLUS, který je rovněž zneužíván pro výrobu
metamfetaminu. Výroba metamfetaminu z těchto léčiv přetrvávala ve zvýšené míře zhruba
do měsíce dubna 2002. Od této doby bylo na nelegálním trhu v ČR množství efedrinu v
relativně dostatečném množství. Ceny vyrobeného pervitinu v přímém pouličním prodeji se
tak stabilizovaly opět na částku 1000,- Kč za 1g, tedy na částku 100,- Kč za jednu dávku.
Jako zcela nový se jeví fakt, že v pervitinu distribuovaném v ČR byl zaznamenán
výskyt látky PIRACETAM. Uvedenou látku obsahuje volně prodejný lék KALICOR. Tento
lék je výrobci i dealery zneužíván k ředění metamfetaminu s tím, že toto ředění není běžným
uživatelem metamfetaminu rozpoznatelné, a to jak po stránce vzhledu OPL, tak i po stránce
účinnosti drogy.
Neustále se zvyšuje konspirace osob zabývajících se výrobou, organizací i distribucí
pervitinu. K výrobě pervitinu se užívají různá místa, zcela zmizel dřívější trend, v němž
výrobce vyráběl většinou tam, kde byl trvale hlášen, popřípadě tam, kde se zdržoval. V
současné době jsou místa určená k výrobě pervitinu vybírána výrobcem nebo organizátorem
tak, aby toto místo nebylo možno spojit se jménem výrobce a ostatních osob podílejících se
na organizování výroby a distribuce. Od zcela náhodných osob se najímají se chaty či

7

odlehlé objekty, vyjímkou není 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 výroby, laboratoř je po výrobě demontována a přestěhována opět na jiné místo.
Byly zadokumentovány i případy, kdy výrobce po každém "varu" laboratoř zcela zničil a na
další výrobu si pořizoval novou proto, aby zanechal co možná nejméně důkazů, které by ho
usvědčovaly z páchání trestné činnosti.
Komunikace mezi pachateli trestné činnosti na úseku nedovolené výroby a distribuce
OPL je též značně konspirována, používají se výhradně mobilní telefony s předplacenými
kartami. Telefonní čísla včetně přístrojů se velice často mění a z obsahu komunikace jsou
patrné pouze náznaky páchání trestné činnosti. V mnoha případech se stává, že si pachatelé
dohadují prostřednictvím telefonu pouze osobní schůzky, přičemž i místa schůzek jsou
označována kódovými názvy.
V oblasti vývozu metamfetaminu pokračuje nadále trend zvyšující se obliby této
drogy v sousedních státech, zejména pak v SRN. S tím je spojená i zvýšená poptávka po
metamfetaminu. Na uvedenou narůstající poptávku reaguje i nelegální trh a dochází tak
k vývozu, a to řádově v kilogramových množstvích.
Metamfetamin je v SRN žádán pod názvem CRYSTAL a je dodáván pouze v čistě
bílé krystalické formě. Crystal je v SRN prodáván na ulici v čistotě cca 60 až 70% za cenu
cca 30 až 80,- EUR za 1g. Vývoz Crystalu je organizován jak občany SRN, tak i občany ČR,
a byly zaznamenány poznatky o snaze vybudovat laboratoře na výrobu této látky na území
SRN.
V oblasti spolupráce se zahraničím pracuje společná skupina "KRYSTAL", ve které
jsou zastoupeny různé součásti policie a orgány celní správy SRN a dále pak PČR NPC
SKPV a GŘC. V rámci této spolupráce jsou rozpracovávány případy vývozu metamfetaminu
- crystalu do SRN.

VI.
VÝVOZ, DOVOZ, VÝROBA A DISTRIBUCE
SYNTETICKÝCH DROG
Národní protidrogová centrála vyvíjela v této oblasti následující činnost:
a) vyhledávání, odhalování a realizace pachatelů trestné činnosti v oblasti nelegálního
vývozu, dovozu, výroby a distribuce syntetických drog, vyjma metamfetaminu;
b) vyhledávání, odhalování a realizace pachatelů trestné činnosti v oblasti nelegálního
vývozu a dovozu prekurzorů a pomocných chemických látek;
c) vyhledávání, odhalování a realizace pachatelů trestné činnosti v oblasti zneužívání
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léčiv, jejich nelegálního vývozu, dovozu a distribuce;
d) monitorování výroby, vývozu, dovozu a distribuce prekurzorů a pomocných
chemických látek v rámci národní a mezinárodní spolupráce;
e) zvyšování profesních znalostí policistů a celníků v oblasti syntetických drog a
prekurzorů formou odborných seminářů a přednášek;
f) koordinace činnosti a realizace úkolů v rámci projektu PHARE "Syntetické drogy
a kontrola prekurzorů" a v rámci předvstupních jednání do EU, tzv."Schengen".
ad a)

Nadále je zaznamenáván trend prudkého nárůstu počtu uživatelů syntetických
drog, zejména XTC a GHB. Extáze se vyskytuje na většině tanečně hudebních produkcí
a klubech. Její cena dále prudce klesala, v současné době se pohybuje v rozmezí od 150
do 250 Kč v případě jednotlivého nákupu, při odběrech ve stovkovém množství je cena
kolem 80 Kč, v případech tisícových odběrů se cena za tabletu pohybuje mezi 50 až 60
Kč. Nákupní cena tablety XTC, při odběru mnoha tisícových množství, v zahraničí (
jedná se zejména o Nizozemí a Belgii ) nepřesáhne v přepočtu 40 Kč. Pokračujícím
trendem je, že se v tabletách snižuje kvantitativní množství účinné látky ( MDA,
MDMA apod. ), ale zvyšuje se procentuální čistota ( 35-49% ).
Do obchodu s XTC jsou na všech úrovních zapojeni převážně čeští občané,
většinou muži ve věku 18 až 35 let. Konzumenty XTC jsou zejména mladí lidé ve věku
15 až 28 let.
V průběhu roku došlo na našem území k masivnímu nárůstu výskytu nové
syntetické drogy GHB, které se přezdívá “ tekutá extáze”.
Lze předpokládat, že společně s nárůstem spotřeby XTC a GHB, vzrůstá i
poptávka po dalších syntetických drogách jako je LSD, KETAMIN. Tento předpoklad
však není potvrzen přímým rozpracováním, jedná se o informace získávané ze
zájmového prostředí.
ad b)

Česká republika patří mezi 5 států na světě, ve kterých se vyrábí EFEDRIN. Tato
chemikálie, která byla zákonem č.167/1998 zařazena mezi prekurzory, je v ČR
produkována v množství cca 150 tun za rok. Více než 90% produkce je určeno na vývoz
zejména do USA.
Cena 1 kg EFEDRINu na českém černém trhu je mezi 120.000 až 200.000,- Kč.
V tomto rozpětí se odráží zejména období tzv. výrobní odstávky v ICN a.s. Roztoky,
kdy firma po dobu asi 1 měsíce EFEDRIN nevyrábí a z tohoto důvodu je EFEDRINu
velký nedostatek. Na zvýšené ceně efderinu měly značný vliv povodně, v průběhu
kterých byla výroba efedrinu úplně zastavena.
Tak jako v roce 2001 i v minulém roce se mezi výrobci metamfetaminu objevuje
EFEDRIN, jehož původ je ze zahraničí. EFEDRIN byl podle operativních zjištění a
záchytech na hranicích do ČR dovážen z Ukrajiny, Maďarska, Rakouska, Rumunska
nebo Bulharska.
NPC i nadále spolupracuje s vedením ICN a.s. Roztoky. Výsledkem je řada
vnitropodnikových opatřeních, která omezují možné ztráty EFEDRINu přímo
z výrobního podniku nebo při jeho přepravě do zahraničí.
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Spoluprací s dalším velkým výrobcem chemických látek, IVAX a.s. Opava, byla
ve spolupráci s kolegy ze Švýcarska odhalena velká nelegální laboratoř na výrobu
nových syntetických drog. Tato laboratoř, vedená dvěmi špičkovými chemiky, působila
pod krytím oficiální chemické firmy na území Švýcarska. K jejímu odhalení došlo na
základě sledování dodávky chemikálie, která není na seznamu zájmových látek, ale ze
které lze vyrobit LSD obdobným způsobem, jako ze sledovaných prekurzorů LSD.
ad c)

V této oblasti pokračuje celorepublikový trend zneužívání léků obsahujících
efedrin nebo pseudoefedrin při nelegální výrobě metamfetaminu. Vedle SOLUTANu se
mezi takto zneužívané léky zařadily DISOFROL, MODAFEN a NUROFEN a
PARALEN Plus. Mezi pachatele této trestné činnosti patří toxikomané, občané ČR.
ad d)

V oblasti chemikálií se situace od předešlých let nezměnila. Pokračovalo se v
monitorování výroby, vývozů a dovozů prekurzorů a pomocných látek a některých
dalších citlivých chemikálií, které by mohly být zneužity na výrobu syntetických drog,
buď na území České republiky, nebo v zahraničí.
Česká republika, jak již bylo zmíněno, patří mezi celosvětové výrobce
prekurzorů a pomocných látek . Jedná se o EFEDRIN ( metamfetamin ), ERGOTAMIN,
ERGOMETRIN a KYSELINU LYSERGOVOU ( LSD ). Z pomocných látek je to pak
jedna z nejdůležitějších – MANGANISTAN DRASELNÝ ( kokain ). Na kontrole
vývozů a dovozů se NPC podílí společně s Inspektorátem omamných a psychotropních
látek MZ ČR a GŘC.
V oblasti mezinárodní spolupráce při kontrole pomocných látek jsme se nadále
podílíme na 2 monitorovacích projektech pod záštitou OSN - INCB. Projekt “ Operace
PURPLE” se týká kontroly mezinárodního obchodu s
MANGANISTANem
DRASELNÝM ( kokain ) a projekt “Operace TOPAZ” je zaměřený na monitorování
obchod u s ACETANHYDRIDem ( heroin ). V obou případech se monitorují dodávky
přesahující 100 kg.
V průběhu minulého roku bylo prověřeno více než 45 domácích a zahraničních
transakcí s uvedenými chemikáliemi.
Výsledkem mezinárodní kontroly zmíněných chemikálií je značné omezení
možností jejich nelegálního získání, což se odrazilo v růstu ceny, jak samotných
chemikálíí, tak i konečného produktu, tzn. kokainu respektive heroinu.
ad e)

Na základě postupně získávaných zkušeností v dané problematice byly
připraveny ucelené materiály pro provádění vzdělávací činnosti v rámci zvyšování
odborných znalostí policistů a celníků. V průběhu roku 2002 bylo provedeno více než
10 odborných kurzů a přednášek za účasti českých a zahraničních lektorů. Jak na úrovni
NPC tak v rámci IMZ krajských útvarů SKPV a civilního sektoru se uskutečnily
přednášky týkající se problematiky zneužívání a kontroly prekurzorů, výroby
syntetických drog a způsobů jejich pašování.

ad f)

Během roku 2002 pokračovalo zapojení do činnosti projekt PHARE se zaměřením
na problematiku kontroly syntetických drog a prekurzorů.
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Dalším významným úkolem bylo
plnění jednotlivých úloh v rámci
přistupovacího procesu k EU a implementace schengenských Aquis v oblasti OPL
z toho vyplývajících.

VII.
NĚKTERÁ SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH ETNICKÝCH A DALŠÍCH
SKUPIN PACHATELŮ
RUSKOJAZYČNÉ ZLOČINECKÉ SKUPINY ZABÝVAJÍCÍ SE
OBCHODEM S OPL
Ruskojazyčné organizované zločinecké skupiny zůstávají v oblasti drog i nadále
jedním z hlavních bezpečnostních rizik. Díky jejich široké základě dané ruskojazyčnou
komunitou u nás, a díky značným kriminálním zkušenostem, a v poslední době i kontaktům
na české i zahraniční kriminální skupiny, se jejich působení v oblasti drog, podle našich
poznatků, rozšiřuje. Konkrétně u ukrajinské komunity zaznamenáváme informace o jejich
rostoucích snahách zapojit se spolu s českými pachateli trestné činnosti do výroby pervitinu.
Zaznamenali jsme zapojení čečenských zločineckých skupin do obchodu s drogami. Pod
jejich kontrolou pracují jiná ruskojazyčná seskupení a odvádějí čečenským skupinám
poplatky. Zatím jsme ovšem v ruskojazyčném prostředí nezaznamenali větší zásilku drog.
Zp rav idla šlo o men ší množstv í, a to do 1 k g, ve většině p říp ad ů se jednalo o heroin a
pervitin, spíše nižší kvality.
V průběhu roku 2002 jsme zaznamenali informaci o zájmu ruskojazyčné zločinecké
skupiny o zajištění výroby cracku v tuzemsku. Rozpracování této věci pokračuje i nadále,
rozhodně však signalizuje zvyšující se zájem o tento vysoce nebezpečný druh razantně
působící drogy.
V roce 2002 jsme v konkrétním případě žádosti o právní pomoc osobně spolupracovali
s pracovníky Hlavní správy pro boj s nelegálním obchodem s drogami ministerstva vnitra
Ruské federace. Získané kontakty jsou využitelné pro další spolupráci a ruská strana se zdá
být připravena pro poměrně úzkou kooperaci, včetně případné operativní výměny informací a
součinnosti i v případě sledovaných zásilek. V tomto smyslu se viditelně zlepšila situace
z předchozích let, kdy s ruskými orgány nebyly prakticky žádné bližší pracovní kontakty.

ASIJSKÉ ZLOČINECKÉ STRUKTURY ZABÝVAJÍCÍ SE
OBCHODEM S OPL.
Asijské zločinecké struktury působící na našem území se nespecializují pouze na
obchod s jedn ím d ru h em d rogy, ale zajímají se v podstatě o jakoukoliv oblast, ve které
mohou vydělat peníze. Naše zkušenosti dokazují, že tyto osoby jsou (mimo nedrogové trestné
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činnosti) zapojeny do obchodu s heroinem, pervitinem, kokainem, cannabinoidy a v poslední
době hlavně s XTC.
Zatímco v druhé polovině devadesátých let minulého století byly Asiaté působící v ČR
takřka výhradně orientováni na obchod s heroinem, přičemž se pohybovali v nejnižší etáži dealingu (občané z býv. SFRJ - domácí Romové – Vietnamci), stali se v současnosti již
samotnými organizátory.
Přestože se zpravidla jedná o přísně uzavřené komunity s přísně dodržovanou vnitřní
hierarchií, při páchání této trestné činnosti vešli do čilého „obchodního“ styku, a to jak
s domácími výrobci pervitinu, Romy, občany býv. SFRJ, tak i v současné době
s ruskojazyčnými skupinami v ČR.
Byly zachyceny poznatky svědčící o aktivitách asijských struktur, jak při zajišťování
dovozu drog do ČR, tak i při vývozu, a to zpravidla do zemí západní a střední Evropy (hlavně
SRN a Polska).
Aktuálně zjištěné informace pak vypovídají o tom, že Vietnamci soustředili prodej
drog do příhraničních oblastí, přičemž využívají tržnic. Drogy zde prodávané jsou určeny
výhradně cizincům (hlavně Němcům) a jsou vloženy do „originálně“ balených CD. Nyní se
objevují snahy o balení drog pro tento trh do cigaret zn. Marlboro.
Při dovozu a vývozu jsou využívány kontejnery s textilem, ale také duté sošky
(pagoda, Budha).
Ze strany osob pocházejících z asijských seskupení je vyvíjeno značné úsilí o korupci
státní správy, a to zejména celních orgánů, cizinecké policie, ale i místní samosprávy.
Nemalé problémy vyvstávají již z nedokonalé evidence těchto osob, která vyplývá
z množství nelegálních migrantů, dále také ze složitosti, a pro Evropana nezvyklému složení,
exotických jmen. V praxi často poté dochází k tomu, že není jasné, co je jméno, co příjmení
a jedna a táž osoba se může v evidencích nacházet v několika různých variantách vícekrát,
avšak při počítačovém zpracování nejsou tyto vazby patrné. Dále je množství osob přihlášeno
k pobytu na falešné, či pozměněné doklady, a jejich pravá totožnost je nezjistitelná.
Další škála obtíží pramení z jazykové bariéry, kterou lze překonat pouze za pomoci
tlumočníků etablovaných z řad této komunity. Vzhledem k tomu, že tyto osoby často tlumočí
svým krajanům při styku s úřady nebo obchodních aktivitách, nebývají obvykle spolehlivé.
Nutno ještě zmínit, že práci komplikuje i množství nářečí (z různých oblastí), jakož i
skutečnost, že tyto osoby nezřídka používají zločinecký argot vážící se k místu původu.
Překážku rovněž tvoří odlišná kultura, díky které lze zpravidla jen velmi obtížně
předjímat další směřování trestné činnosti, chování u výslechu, při zatýkání apod.. Množství
obchodních aktivit a styků těchto osob (i nedrogového charakteru) pak zapříčiňuje velmi
komplikovanou práci policistů při rozpracování, dokumentaci a prokazování trestné činnosti.
Skupiny Vietnamců získané finanční prostředky používají na nákup nemovitostí
(prostřednictvím dalších osob), a to jednak v ČR (tržiště, sklady, domy, byty), dále i v
samotném Vietnamu, kam jsou peníze dopravovány a používány na nákup pozemků a budov
na hlavní třídě v Hanoi. (Tyto nemovitosti jsou často několikanásobně přepláceny, neboť se
počítá s vzestupem jejich lukrativnosti v souvislosti se změnou domácí politiky).
Část prostředků je legalizována jako výdělek ze stánkového prodeje, neboť valná
většina plateb se provádí v hotovosti, za předem sjednané ceny s předem určenými lidmi.
Vzhledem k podvodnému deklarování zboží a nepřehlednosti obchodních aktivit je tento
způsob velmi účinný.
Pro „praní“ peněz z trestné činnosti jsou tradičně využívány i stylové restaurace.
Dalším fenoménem je existence vlastních „bankéřů“, kteří působí v různých zemích
světa, a pověřené osobě stačí písemná kvitance od „bankéře“, kterému složil hotovost v jedné
zemi, aby si mohl u jiného „bankéře“ v jiné zemi hotovost vyzvednout, čímž odpadá pohyb
peněz na bankovních účtech a tedy i riziko zájmu orgánů státní správy.
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Skupiny Číňanů se zaměřují zejména na provozování restaurací, kde legalizují výnosy
z trestné činnosti, ale byly zaznamenány i signály, svědčící o tom, že pomocí kurýrů vyvážejí
peníze v hotovosti (značných objemů) do různých zemí převážně západní Evropy.
Naše poznatky ukazují na existenci pevné struktury seskupení Vietnamců, kdy na
nejnižším stupni jsou tzv. „vojáci“. Jsou to svobodní muži, kteří nevyvíjejí vlastní obchodní
aktivity, ale jsou najímáni a používáni na „špinavou“ práci – vydírání, zastrašování, vymáhání
dluhů, ochrana osob a míst, trestání zrádců a vraždy. Mimo ně stojí stánkaři, kteří jsou hlavně
v příhraničních oblastech využíváni i k prodeji drog. Dalším článkem jsou osoby – majitelé
tržnic, kteří si pečlivě za pomoci „vojáků“ střeží své teritorium a nezřídka bývají i hlavními
osobami organizujícími obchod s drogami. Proti pronikání policie mají tržnice, skladiště i
další objekty zabezpečeny nejen fyzickými hlídkami, ale i technikou, přičemž výstupy od
pozorovatelů i z technických zařízeních se analyzují a vyhodnocují s cílem odhalit aktivity
státních orgánů, případně konkurenčních skupin.

ROMSKÉ ZLOČINNÉ STRUKTURY ZABÝVAJÍCÍ SE
OBCHODEM S OPL.
Na základě provedeného šetření směrem k romskému etniku byly zjištěny následující
skutečnosti:
a) Příslušníci romského etnika se ve velké míře zabývají zejména pouliční distribucí OPL.
Tato činnost je prováděna menšími, uzavřenými skupinami osob, které jsou dobře
organizovány, projevuje se zde jistá hierarchie řízení. Z dosavadních zjištění vyplývá, že
takto působící skupiny se nezaměřují pouze na trestnou činnost v oblasti drogové
problematiky, v širším kontextu také úzce kooperují se skupinami zabývajícími se jinou
trestnou činností, zejména majetkového charakteru. Jednotlivé skupiny jsou zpravidla
vytvářeny z řad jednotlivých romských etnik, hierarchicky nejvýše postavené jsou skupiny
olašských Romů.
b) Z dosavadního šetření vyplývá, že členové romského etnika působí i ve středních až
středně vyšších článcích struktur nelegálního obchodu s OPL. V těchto případech se
prakticky vždy jedná o olašské Romy. Tato činnost je samozřejmě taktéž vysoce
organizována a konspirována. Byly zjištěny informace, že osoby z řad vyšších článků
těchto struktur používají padělané osobní doklady, přebývají současně na několika
místech, kde nejsou hlášeni k trvalému pobytu. V případě, že mají k těmto nemovitostem
majetkový vztah, je tento zpravidla řešen přes „třetí osoby“. Stejným způsobem jsou
používána i vozidla. Osoby z řad vyšších a řídících článků těchto struktur často využívají
služeb ozbrojených ochránců.
c) Opakovaně byly zachyceny informace, že k nelegálnímu transportu OPL, zejména přes
státní hranice, jsou využívány skupiny žen s dětmi, kdy droga bývá připevňována na
tělech cestujících osob.
Za dané období je rozpracováván především nelegální obchod s heroinem. Ze
zjištěných poznatků vyplývá, že v tomto případě působí jako dodavatelé heroinu zejména
osoby řad zločineckých struktur států bývalé Jugoslávie, zejména Kosovoalbánci, z dalších
etnik pak Arabové a Asiaté.
Obecně lze říci, že při řešení problematiky trestné činnosti členů romského etnika na
úseku toxi je potřeba vycházet z určitých specifik, vážících se k tomuto etniku.
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-

Tyto osoby mezi sebou hovoří samozřejmě romštinou. Vzhledem k odlišnosti olašské
romštiny od jazyka tzv. Rumungrů, tj. běžných Romů, zde existuje velká jazyková
bariéra a v ČR neexistuje oficiální tlumočník k provádění překladů olašské romštiny.
Prozatím nelze samozřejmě bez novelizace tr.řádu použít postup dle ust. § 28 TŘ
v využitím ust. § 55/2 TŘ.

-

Romové, především olašští, se jako uzavřená skupina řídí vlastními, z tradic
vycházejícími, a zažitými předpisy. Tyto předpisy a pravidla chování jsou přísně
dodržovány, popřípadě vynucovány vlastními soudy. V dané skupině osob působí
kromě těchto, jakoby orgánů soudní moci, i obdoba orgánů exekutivních a
zákonodárných.

-

Hlavním motivem páchání trestné činnosti je finanční zisk. V případě Romů je však
jisté specifikum v jejich mentalitě, kdy tyto osoby málokdy plánují do budoucnosti,
žijí tzv. přítomností. Z tohoto důvodu nedokáží využít i velké finanční zisky, dosti
často je například prohrávají při hazardních hrách.

-

Byly získány dosud neověřené informace, kdy romské exekutivní orgány zakázaly na
určitém území (prozatím by se mělo jednat o Ostravsko) distribuci OPL mezi samotné
Romy. Distribuce OPL ostatním občanům ČR zůstává samozřejmě neomezena.

I přes určitou etnickou soudržnost a vlastní zákony etnické menšiny však lze,
především v posledních letech, pozorovat v obchodu s OPL určitou rivalitu mezi
jednotlivými širšími rodinami především olašských Romů, vznik konkurence se všemi
klasickými důsledky – vyřizováním účtů, likvidací aktivit např. udáním, přetahováním
klientely apod.

VIII.
REGIONÁLNÍ SPECIFIKA OBCHODU S OPL V ČR
V polovině roku 2002 vznikly v rámci NPC expozitury v Českých Budějovicích,
Plzni, Ústí n. Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě, které se aktivně začaly podílet na
odhalování a dokumentování organizovaného obchodu s drogami ve svých regionech.
Díky těmto systémovým opatřením v rámci Policie ČR může dnes NPC jednak účiněji
bojovat proti stále organizovanějšímu obchodu s OPL v celé ČR a dále je schopna
vnímat regionální odlišnosti na úseku drog v ČR.
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Jihočeský kraj
expozitura České Budějovice
V regionu přetrvává obchodování s drogami spíše v menších množstvích, kdy se
jednotlivé dodávky směřující do Jihočeského kraje pohybují v množství desítek gramů.
Nejčastěji zneužívanou drogou je metamfetamin, který je vyráběn spíše sporadicky.
Metamfetamin je do regionu dovážen zejména ze Severočeského a částečně
Severomoravského kraje. Část metamfetaminu je distribuována i do SRN a Rakouska, kde je
o tuto drogu velký zájem. Bylo zaznamenáno zapojení romských občanů, kteří distribuují
metamfetamin zejména mezi prostitutkami v příhraničních oblastech Jižních Čech.
Heroin patří mezi oblíbené drogy v regionu a částečně vytlačuje ze scény
metamfetamin. Obchod s heroinem zajišťují převážně čeští občané napojení i na
kosovoalbánské skupiny z Prahy.
V rámci Jihočeského kraje existuje poměrná část uživatelů, která si samostatně
zajišťuje OPL z Prahy.
Nadále pokračuje v Jihočeském kraji trend, kdy se zneužívání drog rozšiřuje i do
menších měst a obcí, což v předchozím období nebylo běžné.

Západočeský kraj
expozitura Plzeň
V regionu došlo v roce 2002 k výrazné změně, kdy kosovoalbánci začali být z důvodu
nedostatku heroinu v průběhu roku 2002 aktivní v obchodu s Extází a metamfetaminem.
Největším problémem v regionu je distribuce metamfetaminu, která se vyskytuje
zejména v Plzeňi, Chebu, Aši, Sokolově a Karlových Varech. Droga je do regionu dovážena
převážně ze severních čech, zejména z teplicka a ústecka. Samotná výroba metamfetaminu
v regionu je realizována převážně staršími výrobci, a to v menších množstvích. V okresech
Ch eb a Aš distribu ují p erv it in Vietnamci, a to občanům ČR a SRN. K distribuci dochází
zejména na vietnamských tržištích, kde Vietnamci v menší míře distribuují i heroin. Častá je
distribuce metamfetaminu do SRN, na které se často podílí občané ČR.
V minulém roce byl zaznamenán nárůst distribuce extáze na tanečních scénách
v Západočeské kraji.

Severočeský kraj
expozitura Ústí n. Labem
Na obchodu s heroinem se v severočeském regionu podílejí zejména romské a
vietnamské skupiny, které jsou napojené na kosovské Albánce. U romského etnika je typické
masivní zneužívání této drogy a v případě distribuce časté ředění heroinu s cílem
maximalizovat zisk. Při pohybu heroinu v množství do 1 kg je cena v průměru kolem 700,Kč.
V případě metamfetaminu narůstá výroba této drogy z efedrinu a je situována zejména
v teplickém, ústeckém a částečně mosteckém regionu. Skupiny pachatelů mají svého výrobce,
kterého zásobují prekurzory a poté od něj odebírají drogu ve větších množstvích. Vlastní
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laboratoře bývají často mobilní a výroba probíhá na různých místech a je rozdělena do
několika fází. Cena metamfetaminu se pohybuje srovnatelně s cenou heroinu a v množství
do 1 kg se pohybuje kolem 700,- Kč za gram. Často dochází k výrobě metamfetaminu pro
zájemce ze SRN a v těchto případech se za drogu platí v euro. Výroba metamfetaminu z léků
obsahujících pseudoefedrin /Solutan, Modafen/ je typická pro pouliční výrobu a jedná se o
výrobu menších množství.
Zneužívání kokainu je rozšířeno mezi vyšší podnikatelskou vrstvou a je zneužíván
zejména na soukromých párty. Kokain není rozšířen v běžné pouliční distribuci. Jeho cena se
pohybuje mezi 2.000 – 2.500 Kč za gram.
V posledním období byl zaznamenán nárůst zneužívání a obchodu s taneční drogou
extáze a to zejména v libereckém a litoměřickém kraji. V ústeckém regionu není nárůst tak
značný, neboť zde nejsou tak výhodné podmínky pro pořádání venkovních techno párty.
Cena jedné tablety se pohybuje kolem 200,- Kč a při nákupu vetšího množství je cena
v rozmezí 70 – 100 Kč.
V posledním období nebyly v regionu zaznamenány případy pěstování marihuany ve
velkém měřítku.

Východočeský kraj
expozitura Hradec Králové
Ve srovnání s rokem 2001 došlo k rozšíření distribuce a konzumu OPL do menších
měst a obcí Východočeského kraje. Dodávky drog jsou často zajišťovány z větších měst
zejména z Prahy a Brna. Zvýšila se obliba některých druhů drog a to zejména metamfetaminu
a extáze. Metamfetamin byl v regionu v roce 2002 vyráběn převážně z volně prodejného léku
Modafen. Extáze se vyskytuje na většině tanečních párty a její cena v regionu poklesla na
100 – 200 Kč za tabletu. Extáze se stává stále více dostupnější drogou a je populární zejména
mezi mladými lidmi. Mezi mladistvými konzumenty je dále v oblibě marihuana, kdy se její
cena pohybuje za 1 g v rozmezí od 100,- do 150,- Kč. Také bylo zaznamenáno snížení
věkového průměru konzumetů, kdy se často jedná o osoby mladší 18-ti let a výjimkou nejsou
ani mladiství uživatelé.
Rovněž se snižuje věk pachatelů, mnohdy se jedná o osoby
mladistvé. Byly zaznamenány případy, kdy k distribuci OPL byly využity nezletilé osoby.

Jihomoravský kraj
expozitura Brno
Pro region se jako největší bezpečnostní riziko jeví nedostatečná ochrana státních
hranic se SR, kdy dochází k přílivu cizích státních příslušníků, pro které se ČR stává cílovou
zemí. Zejména Ukrajinci a Kosovští Albánci se často zapojují do obchodu s OPL.
V obchodu s heroinem dominují zejména v Brně Kosovští Albánci, kteří v úzkém
okruhu řídí prodej této drogy. Velké finanční částky pocházející z trestné činnosti často
investují v Brně do nemovitostí a legalizují tak sv é zisky. Na distribu ci h eroinu se d ále
v regionu podílejí Vietnamci, kteří drogu prodávají zejména na svých tržištích v Brně. Také
byl zaznamenán podíl romského etnika na distribuci heroinu, kdy je typické ředění drogy až
na 6 % účinné látky.
V případě výroby metamfetaminu je v regionu rozšířená výroba z Modafenu a je to
doménou zejména starších výrobců. Často je metamfetamin dovážen do Brna z Prahy.
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V celém regionu je velmi oblíbenou drogou extáze, která je distribuována zejména
v klubech s taneční hudbou a dále na velkých techno párty pořádaných v Boby centru nebo
v pavilonu na Brněnských výstavištích.
Kokain se v Brně objevuje sporadicky a je dovážen v menších množstvích z Prahy.
Cena se pohybuje okolo 2.300,- Kč za jeden gram.

Severomoravský kraj
Expozitura Ostrava
Obchod s heroinem zajišťují v regionu převážně Vietnamci a Romové. Vietnamci
drogu distribuují jednak ve své komunitě a dnes zcela běžně vně svého etnika zejména
Čechům. Dodávky heroinu jsou zajišťovány zejména z Prahy a jeho cena v pouliční distribuci
se v současné době pohybuje kolem 800,- Kč za gram drogy. Typická je špatná „kvalita“
drogy, kdy je zcela běžné ředění heroinu na 10 % - 11 % účinné látky. Velmi často jsou
distribu to ři sami uživ atelé a platí to zejména pro romské pachatele. Podíl občanů bývalé
Jugoslávie na obchodu s heroinem se výrazně snížil a dle našich infomací v současné době
nefunguje v regionu žádná organizovaná skupina.
Metamfetamin si udržuje dominatntní postavení na trhu Severní Morav y a je
dostupný ve vysoké kvalitě. Udržuje si stabilní cenu 1.000,- Kč za gram. K výrobě
metamfetaminu se užívá především léků, které obsahují pseudoefedrin ( Modafen, Disofrol,
Paralen Plus ). Výroba drogy probíhá v Ostravě v menších amatérských „laboratořích“, kde
se množství vyrobené drogy pohybuje v desítkách gramů. Mimo Ostravu jsou umisťovány
větší laboratoře vyrábějící i několik stovek gramů této drogy. V poslední době se na trhu
objevuje produkt dovážený z Polska, který má název „KRAJOVKA“ /krajůvka/. Jedná se o
směs amfetaminu a kofeinu s příměsí asi 3 % metamfetaminu. Cena této drogy je 500,- Kč za
gram. V některých případech bylo zjištěno, že se tato látka používá jako výchozí surovina pro
výrobu kvalitního metamfetaminu.
V oblasti syntetických drog dominuje v současné době Severomoravském kraji extáze.
Vzrůstající distribuce této drogy v regionu je v přímé návaznosti na nově vznikající kluby
s taneční hudbou. Dle našich poznatků je do větších klubů distribuováno až několik tisíc kusů
tablet extáze týdně. Cena jedné tablety se pohybuje od 150 – 250 Kč. Ke zvýšení obliby této
drogy přispěla v regionu i nezisková organizace „Podané ruce“, která prováděla testování
tablet extáze na technopárty v Ostravě. K popularizaci extáze rovněž přispívá i množství
článků v časopisech ( např. XMAG – časopis o taneční hudbě a hausparty ) .
Aktuálně se v regionu vyskytla distribuce GHB. Jedná se o nový druh drogy
zneužívané v regionu Ostava. Jako výchozí surovina k výrobě drogy se užívají různé druhy
čistidel, které obsahují látku Gama Butyro Lakton. Z těchto čistidel za pomoci hydroxidu
sodného během 20 minut chemické reakce, uskutečnitelé i v domácích podmínkách, dochází
k přeměně GBL na GHB. Nejčastěji užíváné čistidlo v současné době je výrobek GRAFITY
CLEANER, k terý v yráb í Sev erochema a k terý obsahuje asi 9 2 % GBL. Z 1 litru GBL lze
vyrobit GHB v ceně 20.000,- Kč. Výsledná GHB je asi 30 silnější než dosud dovážená GHB
ze zahraničí. GHB je ředitelná vodou a ředí se k následnému prodeji. Látka se distribuuje ve
víčkách od plastových lahví a v Ostravských klubech se tato jedna dávka prodává za 100,Kč. Pro látku se užívá název GABA nebo tekutá extáze.
V regionu byla v poslední době zaznamenána ztráta zájmu o marihuanu s obsahem
THC k olem 5 % a vzrů stá zájem o hydroponně pěstovanou marihuanu s vysokým obsahem
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THC. Zvyšuje se počet obchodů, které prodávají zařízení a živné roztoky pro hydroponní
pěstování rostlin. Pouliční cena se pohybuje v závislosti na kvalitě v rozmezí od 80 – 200,- Kč
v za gram sušenné rostlinné hmoty.

IX.
ČINNOST SKUPINY METODIKY A PREVENCE PČR
NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY
V resortu Ministerstva vnitra je prevence patologických jevů (tedy i protidrogová)
realizována Odborem prevence kriminality a Preventivně informativními skupinami
jednotlivých základních součástí policie. Další okruh preventivních aktivit ve vztahu
k drogám je zajišťován a realizován Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a
krajskými protidrogovými koordinátory. Preventivní protidrogové aktivity zahrnují celou
škálu specifických i nespecifických přístupů v prevenci. Tyto přístupy je NPC schopna
realizovat prostřednictvím SMP pouze přednáškami pro základní a střední školy a dále pro
širokou odbornou i laickou veřejnost. Ve vztahu k NPC jsou jednotlivé individuální
přednášky na školách a školských zařízeních nekoncepční a neefektivní. Není možné dvěma
nebo třemi policisty pokrýt veškeré školy a školská zařízení. Z tohoto důvodu je takováto
forma prevence u NPC minimalizována a realizována jen ve výjimečných případech, zejména
tam, kde škola má dlouhodobý preventivní program a přednáška ze strany NPC je doplňkovou
aktivitou.
Prvořadým cílem SMP byla v uplynulém roce prevence a metodika, která směřovala
jednak k policii a jednak navenek do civilního odborného sektoru.
Ve vztahu k policii se jednalo o kontinuální vzdělávání policistů v policejních školách
ve vztahu k problematice drog, odborná příprava v nástavbových kurzech, pořádání IMZ po
linii drog a veškerá metodická pomoc základním útvarům. Velmi dobré se ukázalo zřízení
funkce psychologa. Jako nezbytné bylo zapojení psychologa do realizačního prvku (profil
pachatele, přítomnost u výslechu osob vyžadujících zvláštní péči apod.)Tím došlo k posunu
skupiny více „do terénu“. S tím byla spojena i zvýšená účast při pomoci na realizacích
drogové trestné činnosti.
Navenek Skupina metodiky a prevence participovala na vzdělávacích programech pro
odbornou veřejnost, a to tím způsobem, že pracovníci skupiny odborně vzdělávali pedagogypreventisty patologických jevů, pracovníky preventivně informativních skupin MV,
preventisty patologických jevů v resortu obrany, preventisty okresních, krajských a
magistrátních úřadů, pracovníky v resortu ministerstva zdravotnictví. Jednalo se o
koncepční, cílené a plošné vzdělávání, tak aby takto vyškolení pracovníci mohli působit na
školách, útvarech apod. Další činností této části skupiny byla publikační činnost a propagační
činnost NPC. (Bulletin, odborné články, výstavy, aktualizace internetových a intranetových
stránek, video projekce apod.)
V průběhu roku 2002 se SMP podílela na realizaci několika projektů v působnosti
různých orgánů a ministerstvech.
Ve spolupráci s Radou pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR byly
realizovány následné projekty včetně účastí na jednáních pracovních komisí:
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Projekt Phare Twinnig – Policie – cílem je vytvoření vzdělávacího manuálu pro zejména
uniformovanou policii v oblasti drog. V průběhu roku SMP a Odbor prevence kriminality
MV realizovaly pilotní týdenní vzdělávací kurz pro Preventivně informační skupiny MV,
který se uskutečnil v prostorách Policejní akademie. V současné době jsou hotovy
kompletní studijní materiály, které je možné využít v rámci vzdělávání u Policie ČR.
Projekt Phare Twinnig – primární prevence – jedná se o program vzdělávání pedagogů a
pracovníků PIS a dále o projekt vytváření Center primární prevence. Zde se SMP podílelo
na projektu jako odborný garant a poskytlo řadu materiálů, které se staly součástí
vzdělávacího curicula.
Phare Twinnig projekt zaměřený na substituční léčbu byl další z projektů, kde SMP
sehrálo svoji roli, zejména při regulaci nežádoucích aktivit směřujících k zavedení
substituční léčby a s ní spojených aktivit do policejních cel.
Pracovní skupina pro Syntetické drogy – jedná se o pracovní skupinu, která má podat
stanovisko k testování tablet extáze. Skupina metodiky a prevence této skupiny
reprezentuje a prosazuje názory nejen vedení NPC, ale i další odborné veřejnosti. Snahou
liberálních jednotlivců a skupin je vytvořit politické a zákonné klima k testování tablet
extáze v místech zvýšené koncentrace mládeže, jako jednu z forem prevence. NPC odmítá
takovéto aktivity, jako systémová opatření.

V působnosti Ministerstva vnitra se SMP podílela nebo nadále podílí na :





Strategii protidrogové politiky MV
Snižování nabídky drog – v tomto projektu se jedná o využití v rámci pilotního projektu
všech metody, které si myslíme, že by se měly uplatnit plošně (např. testování drog ze
slin apod.) a které by měly vliv na snížení nabídky drog zejména v Praze.
Vzdělávání PIS – SMP participuje na osnovách systematického vzdělávání a samotné
výuce.

V působnosti MŠMT realizuje SMP:



Příprava projektu nabídky vzdělávání pedagogů dle poznatků Leon clubů – Připravujeme
podklady pro realizaci projektu po odborné stránce.
Dlouhobý program prevence sociálně patologický jevů na vybraných školách v Českých
Budějovicích
"Týden protidrogové prevence", připravený v říjnu roku 2001 ve spolupráci
Preventivně informační skupiny OŘP P ČR v Českých Budějovicích se Skupinou
metodiky a prevence Národní protidrogové centrály nastartoval systematickou spolupráci.
Na základě získaných zkušeností byl vypracován společný projekt "Komplexního
programu prevence sociálně patologických jevů na základních školách", který byl po
náročné přípravě zahájen v září 2002 pod názvem MALÁ POLICEJNÍ AKADEMIE.
Novinářům byl představen na tiskové konferenci v dubnu 2002 za účasti pplk. JUDr.
Jiřího Komorouse, ředitele NPC a plk. JUDr. Stanislava Svobody, ředitele OŘP České
Budějovice.
Vzhledem k malému počtu pracovníků obou zainteresovaných složek byl tento
rozsáhlý program zaměřen na systematickou a důslednou práci s dětmi II. stupně
základních škol. Program byl
nabídnut třem základním školám v okrese České
Budějovice. Tyto školy zastupují jednotlivé kategorie škol - ZŠ Máj I. - škola sídlištního
typu, ZŠ Suché Vrbné - škola městská, ZŠ Lišov - škola mimobudějovická (vzdálená asi
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20 km od okresního města). Větší počet škol nebylo možné pro časovou náročnost do
programu zahrnout.
Pro všechny třídy byly vypracovány speciální výukové programy, které byly dle
osnov ZŠ 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. Školám se tedy meze nekladou, a tak se do projektu zařadí lékaři, psychologové,
hygienici, pracovníci psychiatrické léčebny, protidrogoví koordinátoři a další specialisté.
V jednotlivých školách ředitelé vyčlenili pro projekt vyučující, kteří s námi budou
organizovat a zajišťovat nejen výukové programy, ale i další akce a soutěže, které budou
provázet celý školní rok. Jak řekl ředitel ZŠ Máj I. mgr. Antonín Scheichl: "Projekt v
takovém rozsahu je pro školu velkým přínosem neboť skvěle doplňuje nejen samotné
osnovy, ale navazuje i na strategickou prevenci, kterou vytyčilo MŠMT pro období 20012004."
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,
gamblérství, lidských práv, protispolečenských jevů, dětské kriminality, trestního práva,
alkoholové a nealkoholové toxikomanie a dalších. 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 preventivně u dětí k osvojování si
pozitivního sociálního chování a odmítání porušování zákona.
Děti částečně samostatně a částečně v hodinách s vyučujícími pracují se specielními
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. Za iniciativní řešení
předložených problémů budou hodnoceny a na konci školního roku bude uspořádána
akce pro nejlepší spojená s odměnami.
V listopadovém čísle Závislosti a my MUDr. Eva Millerová z úseku prevence MŠMT
představila rámcové vzdělávací programy. V podstatě jde o to u dětí trvale pokládat
základy k osvojení zdravého životního stylu, pozitivních postojů, dovedností a
ochranných kompetencí.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) bude od června roku
2003 ověřován ve vybraných 60 základních školách. Tyto školy ověřují způsoby tvorby
Školních vzdělávacích programů a podílí se na přípravě manuálu, který bude pro školy
vodítkem při přípravě vlastních vzdělávacích programů.
Nosn ým tématem RVP ZV p ro ob last p reven ce je osobnostn í a sociální v ýchov a.
Jejím smyslem není naučit identické vědomosti, či dokonce formovat osobnostní
unifikované rysy, ale pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu životem a utvářet
životní dovednosti a kompetence (tedy i preventivní a ochranné) pro život. Vzdělávání
musí zajistit nejen rozvoj schopností umožňujících získat informace, kriticky je
posuzovat, třídit a pracovat s nimi, ale má i formativní funkci, kdy je podněcován sociální
a osobnostní rozvoj. Je tedy zřejmé, že preventivní ochranné kompetence dětí a mládeže
jsou vytvářeny nejen konkrétními informacemi o jednotlivých společensky nežádoucích
jevech, informacemi o zd rav í a zd ravém životn ím stylu , ale i osobnostn ím a sociálním
rozvojem a výcvikem v sociálních dovednostech.
Po rovn án ím témat RVP ZV s Malou policejní akademií je zřejmé, že Malá policejní
akademie tato témata s předstihem naplňuje. Splňuje i další podmínky. Nejedná se o
nějaký krátkodobý program, který je postaven na jednorázové účasti policisty ve třídě.
Další pravidelné aktivity byly směřovány do následujících oblastí:
Přednášky v resortních školách se zaměřením na domácí a mezinárodní drogovou scénu :
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Policejní akademie
SPŠ Pardubice
SPŠ Brno
SPŠ Jihlava
SPŠ Holešov
SPŠ Hrdlořezy
Vojenské útvary Olomouc, Bučovice, 6. Zabezpečovací brigáda
Muzeum Policie
Pracovníci SMP v roce 2002 taktéž realizovali rozsáhlý vzdělávací program v oblasti
drogové kriminality a drogový závislostí určený pro odbornou veřejnost, pedagogy,
psychology, preventivní pracovníky. Součástí tohoto programu byly celodenní semináře
v jednotlivých krajských městech. Tyto semináře se setkaly s velikým zájmem a byly
hodnoceny velmi pozitivně.
NPC realizovala prostřednictvím SMP třídenní odborný kurz pro Městskou policii
v Praze, kde strážníci byli seznámeni s problematikou drog a drogových závislostí a v závěru
kurzu své vědomosti museli prokázat v hodnotícím testu. Ukázalo se , že v těchto aktivitách je
nutné pokračovat, tak aby veřejnost a odborníci získali validní informace o drogové
problematice.
Odborné přednášky byly realizovány pracovníky SMP i na akademické půdě a to
zejména na Pedagogické fakultě KU, Právnické fakultě KU, Filosofické fakultě KU,
Teologické fakultě.
Pro samotné specialisty po linii drog v rámci policie ČR uspořádala SMP dvě
instruktážně metodické zaměstnání a novelizovala ZP PP č. 64/2000, který upravuje postup
policie při řešení drogové kriminality.
Celkově SMP realizovala v roce 2002 mimo jiné aktivity 249 odborných přednášek,
kterých se účastnilo 9 144 posluchačů.
V protidrogové politice NPC vyvažuje liberální tlaky některých politiků a jednotlivců.
Na problém drog se dívá reálně a s reálnými nástroji se snaží tento problém řešit.

X.
SPOLUPRÁCE
1. ZAHRANIČNÍ VZTAHY, STYKY, SPOLUPRÁCE
V rámci mezinárodní spolupráce byly uskutečněny výjezdy do SRN, Polska,
Rakouska, Švédska, Anglie, Maďarska, Slovenska, Nizozemí, Tu reck a a USA. V ČR
byly naopak přijaty delegace Nizozemí, Dánska, Norska, Švýcarska, SRN, Švédska,
Itálie, Anglie a USA. V průběhu uvedeného období proběhla celá řada jednání se
styčnými důstojníky jednotlivých zemí.
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2. SPOLUPRÁCE S MIMORESORTNÍMI SUBJEKTY
Již tradiční byla spolupráce s GŘC, s protidrogovým oddělením odboru boje
proti podloudnictví. Tato spolupráce je již dlouhodobě na velmi vysoké úrovni.
Na dalším místě je nutné uvést Inspektorát OPL Ministerstva zdravotnictví ČR,
kde je zejména na úseku prekursorů a efedrinu spolupráce velmi přínosná. V roce 2002
pokračovala velice intenzivní spolupráce při zpracovávání návrhů na doplnění zákona o
návykových látkách č. 167/98 Sb.
V součinnosti s těmito partnery probíhají programy Phare zaměřené na
prekursory a syntetické drogy. Dále se pokračuje v mezinárodních projektech PURPLE kontrola výroby a obchodování s manganistanem draselným, klíčovou pomocnou látkou
pro výrobu kokainu a obdobný projekt probíhá i na úseku kontroly acetanhydridu,
nezbytného k výrobě heroinu.

XI.
National Focal Point
Kromě plnění úkolů vyplývajících z Národní strategie pro rok 2000 – 2004 plní
NPC zejména úkol při realizaci Národního bodu pozorování. Jedná se o společné
analytické pracoviště NPC a Protidrogového oddělení odboru boje proti podloudnictví
GŘC.
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 za zahraničím

Zdroje informací budou následující:









centrální informační systémy provozované PČR
centrální informační systémy provozované Celní správou ČR
informační systémy jednotlivých zainteresovaných subjektů PČR
jednotlivé útvary až jednotliví policisté PČR
jednotlivé ICFS až jednotliví pracovníci Celní správy ČR
Kriminalistický ústav PČR jednotlivé OKTE správ krajů PČR
Ústřední celní laboratoř CS ČR
výpovědi jednotlivých pachatelů
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Z takto získaných informací jsou plánované výstupy ze společného analytického
pracoviště:


komplexní podklady pro hlášení EMCDDA a to:
- statistika zadržených drog
- statistika pachatelů
- přehled o čistotě zadržených drog
- přehled o cenách drog



nestandardní statistické výstupy

V rámci plnění tohoto úkolu byla podána žádost o revokaci usnesení vlády. Byl
vypracován projektový záměr na schválení DROGOVÉHO ANALYTICKÉHO
FONDU. Je připravován nábor a vzdělávání budoucích pracovníků. Do resortu MV byly
poukázány peníze na softwarový prostředek. Tendr na výběr cestou PHARE v dubnu
2002. Byla již realizovaná změna statistických položek.

XII.
PŘÍKLADY UKONČENÝCH OPERACÍ NPC V ROCE 2002:
V roce 2002 byla realizována skupina pachatelů, která čítala 13 osob, z toho 9
osob pocházelo z Tunisu, 2 z ČR a po jedné z Maroka a Alžíru. Současně byly zadrženy
ve spolupráci s německou policií 3 občané SRN, kteří od této skupiny nakupovali
heroin, který p řeváželi d o SRN za ú čelem d alší distribu ce. Zajištěno b ylo p řes čtvrt
kilogramu heroinu, přes 350 000,- Kč v hotovosti a padělané cestovní doklady. Oproti
minulému roku se jedná o menší počet zadržených pachatelů, avšak je nutno zohlednit,
že pomalu klesá počet osob z řad arabské komunity, která by se ve větší míře zabývala
prodejem drog. Dle získaných poznatků někteří z prodejců, kteří nebyli zadrženi,
vycestovali trvale z ČR nebo zanechali této činnosti.
Při akci s krycím názvem "SYNEK“ byla zadokumentována výroba 10-ti kg
metamfetaminu určená pro trh v ČR. 1 kg metamfetaminu byl přímo při akci zajištěn.
Byli zadrženi tři pachatelé - výrobce pervitinu, organizátor a dále osoba, která
zajišťovala místa vhodná pro výrobu pervitinu. Všichni tři pachatelé byli v minulosti již
trestáni pro drogovou trestnou činnost. Z uvedeného množství vyrobeného
metamfetaminu by bylo možno připravit pro koncové uživatele až 200 000 jednotlivých
dávek v hodnotě 20 000 000,- Kč. Skupině pachatelů byl zajištěn majetek v hodnotě
2.500.000,- Kč
Realizační akce "PILA" byla rozpracovávána v době od ledna do října 2002.
Skupina pachatelů vyráběla pervitin převážně na území Středočeského kraje a dále jej
pak distribuovala na území Středočeského, Pardubického, Královéhradeckého a
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Českobudějovického kraje. Celkem bylo zadrženo 7 pachatelů uvedené trestné činnosti,
u kterých bylo zajištěno cca 50 g pervitinu a 0,5 kg efedrinu, z kterého lze vyrobit
celkem 1 600 jednotlivých dávek pervitinu pro koncové uživatele v celkové hodnotě cca
1 600 000,- Kč.
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XII.
Statistické údaje

NPC - 2002 Počet realizací a pachatelů - dle oddělení
1. oddělení
2. oddělení
3. oddělení
4. oddělení
5. oddělení
6. oddělení
E1
E2
E3
E4
E5
E6
CELKEM

počet realizací
11
4
13
18
10
12
1
2
2
0
0
1
74
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počet pachatelů
16
6
24
45
33
26
4
4
3
0
0
13
174

NPC – počet realizací a pachatelů – rok 2002
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Stat. výkaz zahájení úkonů tr. říz. za období od 1. 1. 2002 do 31.12. 2002

Policejní prezidium ČR

Česká republika
Stat. výkaz zahájení úkonů tr. říz. za období od
TSK
635
636
641
642

Název

Ned.výr. a d.psych.l. a jedů pro J
Šíření toxikománie
Ned.výr. a d.psych.l. a jedů pro S
Ned.výr. a d.psych.l. a jedů pro V

Zjištěno
3 359
470
285
216

1.1.2002 do 31.12.2002
Objasněno

Počet
3 150
446
257
206

Tj.
%

Dodatečně

93,78
94,89
90,18
95,37

5
1
0
0
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Alko- Recihol divisté
38
4
0
0

1 173
120
88
96

Česká republika
Spácháno skutků

Stíháno, vyšetřováno osob

ReciDěti Mladiství Mládeží Celkem divisté
154
70
1
0

334
116
26
8

483
185
27
8

1 757
149
178
120

522
24
49
38

Děti
85
37
0
0

Mladiství
263
41
21
4
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