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I.
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA V OBLASTI DROG
Národní protidrogová centrála sluţby kriminální policie a vyšetřování (NPC), která
je specializovaným útvarem Policie České republiky s celostátní působností, se
zabývá především vyhledáváním, odhalováním, dokumentací a vyšetřováním
nejzávaţnějších forem organizované drogové kriminality. Ve své historii prošla NPC
řadou organizačních změn v důsledku reorganizací jednotlivých sloţek dřívější
federální a současné republikové policie, ale především se sama stále snaţí hledat a
budovat nové, účinnější modely, formy a metody práce, které by ve svém důsledku
vedly k efektivnějšímu postihu trestné činnosti na úseku nedovolené výroby a
obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Trendem, který neustále sleduje, je
pruţně se přizpůsobovat vývoji a změnám na drogové scéně. Reaguje nejen na stále
nové metody pachatelů trestné činnosti a jejich aktivity v rámci jednotlivých případů,
ale i na celkové zásadní změny v charakteru a struktuře drogové scény. V situaci,
kdy etnické a národnostní hledisko u pachatelů drogové trestné činnosti oproti
dřívějším letům ustupuje do pozadí a vznikají velké zločinné konglomeráty, kdy se
dříve konkurenční skupiny výrobců a distributorů drog z různých etnik a národností
spojují a kooperují, se jeví nanejvýše prozíravým opatřením včasná reakce
represivních sloţek nejen v oblasti zvýšeného úsilí v boji proti drogové kriminalitě, ale
i v oblasti organizační a personální. S odstupem téměř dvou let lze konstatovat, ţe
zásadní organizační změny struktury NPC, provedené mimo jiné i na podkladě
hloubkové analýzy situace na drogové scéně v České republice i v zahraničí,
přinášejí své ovoce. Dříve nezbytné menší, úzce specializované skupiny policistů,
dnes spojenými silami, znalostmi i zkušenostmi daleko úspěšněji bojují proti
nehomogenním sítím distributorů a výrobců drog na drogové scéně, která je
v současné době diametrálně odlišná oproti stavu před několika lety. Na rozdíl od let
devadesátých jiţ nelze vymezit specializace konkrétních etnických skupin vůči
jednotlivým druhům drog. Drogy se mezi skupinami vyměňují a dnes není například
výjimkou podíl etnických Albánců na dovozu kromě tradičního heroinu i kokainu či
efedrinu, na organizaci výroby metamfetaminu a jeho vývozu do zahraničí.
Záleţitostí, která je z pohledu společenské nebezpečnosti na mimořádně vysoké
úrovni a jejíţ současný stav vyţaduje koncepční řešení zainteresovanými subjekty,
je nelegální výroba psychotropní látky metamfetaminu (slangově pervitinu) na území
České republiky, při které jako výchozí surovina slouţí pseudoefedrin, obsaţený ve
volně prodejných léčivech. Mezi tato léčiva patří zejména PARALEN, NUROFEN
STOPGRIP a MODAFEN, která obsahují mnoţství pseudoefedrinu do 30 mg
v jednotce lékové formy. Vzhledem k volnému prodeji těchto léků bez lékařského
předpisu je ve výrobě této drogy na současné drogové scéně v České republice jiţ
delší dobu alarmující stav, vyvolávající nutnost adekvátní reakce. V drtivé většině
zjištěných případů nelegální výroby této psychotropní látky na území České republiky
za rok 2005 výrobci pouţili jako vstupní produkt právě tyto léky (například dle
poskytnutých orientačních údajů Kriminalistického ústavu v Praze v 87 %, odboru
kriminalistické techniky a expertiz Policie České republiky správy Východočeského
kraje v 92 % a rovněţ v ostatních krajích se podíl takových případů pohybuje
v průměru kolem 90 %). Případy nákupů MODAFENU a dalších uvedených léčiv ve
velkém mnoţství, kdy si nelegální výrobce metamfetaminu či jeho pomocník
nakupoval tento lék v lékárně v průběhu jednoho týdne v celkové hodnotě aţ 30 000
Kč, nebyly výjimkou. Jednou z alternativ, které by toto řešení mohlo mít, je zařazení
těchto léků mezi léky, které budou vydávány pouze na lékařský předpis. Další
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řešením pak můţe být legislativní úprava této problematiky v zákoně č. 167/1998
Sb., o návykových látkách, tak, aby se tento zákon vztahoval i na zacházení
s prekursory obsaţenými v léčivech v lékové formě, a to bez omezení na mnoţství
pseudoefedrinu.
Charakteristika současného stavu v oblasti zneužívání drog a drogové
kriminality v České republice
Situaci v oblasti zneuţívání nelegálních návykových látek a drogové kriminality na
území České republiky v roce 2005 lze charakterizovat zejména následujícími
skutečnostmi:
K nelegální výrobě metamfetaminu jsou ve velké míře zneuţívány volně
dostupné léky, zejména MODAFEN, PARALEN a NUROFEN STOPGRIP,
které obsahují mnoţství pseudoefedrinu do 30 mg v jednotce lékové formy.
2. Stále převládá trend uţívání konopných produktů mladými lidmi, kteří
vzhledem k celospolečenskému klimatu v České republice nepokládají tyto
produkty za zdravotně či sociálně nebezpečné.
3. V rámci legislativních aktiv pokračují rekodifikační práce na trestním zákoníku,
který by měl nabýt účinnosti 1.1.2007. Dochází mimo jiné k zavedení
privilegované skutkové podstaty nedovoleného pěstování rostlin obsahujících
omamnou nebo psychotropní látku a k diferenciaci přechovávání omamných a
psychotropních látek a jedů (OPL) podle jednotlivého typu OPL. Ve vztahu ke
konopným produktům lze z tohoto pohledu hovořit o nenápadné, skryté
legalizaci, byť jsou v této souvislosti uţívány termíny jako dekriminalizace
apod.
4. Postupně se začíná naplňovat širší definice pojmu extáze, kterou lze
charakterizovat jako všechny nezákonně vyráběné lékové přípravky (tablety,
kapsle, ţelatinové tobolky, čípky atd.) obsahující látky, které podléhají kontrole
nebo jsou zakázány zákonem.
5. Objevují se nové látky, které nejsou uvedeny v přílohách k zákonu č.
167/1998 Sb., o návykových látkách – byly zachyceny tablety extáze, které
obsahují účinnou látku mCPP a které domácí konzumenti vzhledem
k charakteristickému vzhledu nazvali „duhovky“.
6. V roce 2005 došlo k výraznému nárůstu zneuţívání a nelegální distribuce
SUBUTEXU, se kterým se nelegálně obchoduje a tablety jsou zpravidla
jednotlivě prodávány dalším uţivatelům za několikanásobně vyšší cenu, neţ
za kterou je osoba na lékařský předpis zakoupí v lékárně. Také dochází
k porušování pravidel substituční léčby, kdy si uţivatelé aplikují Subutex
nitroţilně.
7. Ve většině krajů byla zaznamenána zvyšující se poptávka po kokainu, tedy
droze, která na pomyslném ţebříčku cen na nelegálním trhu zaujímá nejvyšší
příčku.
8. Dochází k prodeji drog nízké kvality, zejména u heroinu se koncentrace
účinné látky v jednotlivé dávce při koncové distribuci pohybuje přibliţně kolem
5 aţ 10%.
9. Mnoţí se informace týkající se obchodu s ketaminem. Tato látka je v praxi
pouţívána jako veterinární anestetikum a není uvedena v přílohách k zákonu
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.
10. Byla opakovaně zjištěna nelegální výroba opiátu, slangově označovaného
jako „braun“, z léčiv obsahujících kodein.
1.
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11. Nadále vzrůstá počet pachatelů původem z bývalé Jugoslávie, kteří jsou
zapojeni do organizace nelegálního dovozu efedrinu z Balkánu, výroby
metamfetaminu a jeho následné distribuce do zahraničí, zejména Spolkové
republiky Německo, zvýšila se míra jejich zapojení do nelegálního obchodu
s kokainem, který je rovněţ dopravován po tzv. Balkánské cestě.
12. V rámci uspokojování potřeb drogového trhu dochází v důsledku uvolnění
kontrol na státních hranicích po vstupu České republiky do Evropské unie
k tzv. drogové turistice, která se projevuje například vývozem metamfetaminu
v jednotlivých dávkách z našeho území do Německa či dovozem extáze
v menších i větších mnoţstvích z Nizozemí.
13. Pachatelé nejen organizované trestné činnosti věnují značné úsilí změnám
způsobů páchání trestné činnosti a pouţívají přitom stále dokonalejší
prostředky, aby ztíţili své odhalení.
14. Řada osob, proti kterým směřují aktivity Policie České republiky, je díky svým
zkušenostem z projednávání dřívější trestné činnosti seznámena s metodami
a prostředky práce policie a proto je odhalování a zejména prokazování jejich
trestné činnosti velice komplikované.

II.
OBCHOD S HEROINEM
Hlavní trasou dovozu heroinu do České republiky je nadále tzv. Balkánská cesta.
Zásadní postavení v obchodu s heroinem si udrţuje kosovoalbánská komunita a
Turci, kteří se podílejí na organizaci dovozu heroinu do celé Evropy. Stále častěji
dochází k vyuţívání těchto tras a způsobů přepravy i pro přepravu kokainu, efedrinu
a syntetických látek. Skupiny vyuţívají
rozdílnosti legislativních úprav a ztěţují
odhalení zásilek obměnou tras a
způsobů přepravy v rámci jedné
zásilky.
V rámci
rozpracovaných
případů byla jako nejčastější forma
přepravy zásilek zjištěna doprava
prostřednictvím kurýrů v úkrytech
v osobních vozidlech. Řada zásilek je
následně dále distribuována z území
České republiky do západní Evropy,
zejména Spolkové republiky Německo
a
severských
zemí,
a
to
v kilogramových
mnoţstvích.
Na
drogové scéně však nejsou výjimkou ani tzv. „samotáři“, kteří vyuţívají svých
kontaktů v Kosovu či Makedonii, heroin v řádech kilogramů dovezou a následně sami
distribuují dalším překupníkům.
Akce MEPRIT – v květnu 2005 došlo k zadrţení kurýra heroinu přepravovaného
z Bulharska do České republiky, cestu organizovala skupina kosovských Albánců.
Dva pachatelé ve věku 24 a 41 let byli obviněni z trestného činu nedovolená výroba
a drţení omamných a psychotropních látek a jedů podle ustanovení § 187 odst. 1,
odst. 2 písm. a), odst. 4 písm. c) trestního zákona a soudce Obvodního soudu pro
Prahu 2 je vzal do vyšetřovací vazby. Při prohlídce vozidla nalezli policisté v různých
úkrytech celkem 8 kilogramů heroinu o čistotě 65 – 70 %. Z tohoto mnoţství bylo
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moţno naředěním získat asi 45 kg (cca půl milionu dávek) heroinu určeného pro
pouliční prodej. Jeho hodnota by tam dosahovala nejméně 36 milionů korun.
Akce FAUR – v září 2005 byl
zadrţen kosovský Albánec, který se
podílel na dovozu a následné
distribuci heroinu v České republice i
jeho dalším vývozu do Spolkové
republiky Německo. Při akci byly
zajištěny 3 kg heroinu a prostředky
k další úpravě a ředění této omamné
látky.
Akce TITANIUM LIGHT – v únoru
2005 proběhla akce, při které byla
zadrţena osoba české národnosti,
která byla členem organizované
skupiny podílející se na organizování vývozu většího mnoţství heroinu z České
republiky do zahraničí, zejména do Itálie.

III.
OBCHOD S KOKAINEM
Kromě aktivit západoafrických uskupení, které se tradičně podílejí na organizaci
dovozu kokainu do Evropy a najímají kurýry pro přepravu zásilek v trávicím traktu či
přepravu v úkrytech v zavazadlech, se na dovozu kokainu stále více podílejí jednak
přímo občané České republiky, ale i kosovští či další etničtí Albánci. Zanedbatelné
nejsou ani aktivity českých emigrantů v Jiţní Americe a vyuţívání firem dováţejících
ze zdrojových oblastí různé zboţí. V roce 2005 naštěstí nedošlo na drogové scéně
v České republice k výskytu nejnebezpečnější formy kokainu – cracku.

IV.
OBCHOD S CANNABISEM
Zvyšující se obliba marihuany a postoje většiny sdělovacích prostředků i řady
veřejně činných osob dlouhodobě zlehčujících a podceňujících následky jejího
uţívání vedly k markantnímu vzestupu počtu příleţitostných i pravidelných uţivatelů
konopných produktů (marihuany a hašiše). Zvyšuje se poptávka po marihuaně
s vysokým obsahem účinné látky THC. Tuzemští pěstitelé jsou schopni tzv.
hydroponním způsobem produkovat značné mnoţství kvalitní marihuany a začíná se
objevovat hašiš z domácí produkce. Dochází k dovozu většího mnoţství špičkových
hydroponních technologií včetně pomůcek k hydroponnímu pěstování rostlin, které
jsou zneuţívány k pěstování marihuany s vysokým obsahem THC (aţ kolem 30%).
Zdrojovou zemí pro semena, uvedené pomůcky i výsledný produkt je především
Nizozemí. Marihuana a hašiš se dále přímo dováţí, nejvíce z Maroka a Španělska.
Část zásilek, určená přímo pro arabskou komunitu, se v menších mnoţstvích
realizuje individuálním dovozem letecky.
Akce PÁKISTÁN – v dubnu 2005 získala NPC informace o vypravení zásilky cca
1 tuny hašiše z přístavu Port Quasim v Pákistánu, jejímţ příjemcem měla být firma
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v České republice. Na podkladě mezinárodní spolupráce s policií v Pákistánu, Velké
Británii, Spolkové republice Německo,
Nizozemí a Belgii byla zásilka sledována
do cílového přístavu Antverpy v Belgii.
Dne 25.5.2005 ve večerních hodinách
zadrţela nizozemská policie na území
Holandska 5 osob a zásilku 1 tuny hašiše
zajistila.
Následně
bylo
na
území Pákistánu
v souvislosti
s vypravením této zásilky zadrţeno
dalších 6 osob.

V.
OBCHOD S METAMFETAMINEM A EFEDRINEM
Metamfetamin
Syntetické psychotropní látky metamfetamin (pervitin) a extáze jsou v České
republice po marihuaně nejvíce zneuţívanými drogami. Vysoká obliba
metamfetaminu mezi uţivateli omamných a psychotropních látek je důsledkem
přetrvávající poměrně snadné výroby v domácích laboratořích, tzv. „varnách“, a
srovnatelnosti účinků s kokainem při nepoměrně niţší ceně za dávku. Výrobou
metamfetaminu se zpravidla zabývají občané České republiky, výjimečně pak i
občané jiných národností s pobytem na území České republiky. Výroba menších
mnoţství metamfetaminu probíhá v uvedených malých domácích laboratořích, často
poměrně jednoduchých a mobilních. 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 osob z bývalé Jugoslávie a Sovětského svazu. Čistota metamfetaminu na
černém trhu je v mnoha ohledech závislá na čistotě perkurzoru, který je k výrobě
metamfetaminu pouţit. V případě, ţe je pervitin vyráběn z efedrinu, je zpravidla
dosaţeno vyšší čistoty, neţ při výrobě pervitinu z léčiv obsahujících efedrin, nebo
pseudoefedrin, jako jsou volně prodejné přípravky MODAFEN, NUROFEN
STOPGRIP nebo PARALEN PLUS. Zároveň lze konstatovat, ţe čistota distribuované
nebo vyváţené drogy závisí na poţadavcích organizátorů výroby metamfetaminu.
Proto není výjimkou ani metamfetamin o čistotě 90%, zejména určený pro odběratele
v zahraničí. Na druhou stranu dochází i k výraznému sniţování obsahu účinné látky,
kdy je droga ředěna látkou Piracetamum, obsaţenou v lécích PIRACETAM nebo
KALIKOR. V oblasti vývozu metamfetaminu i nadále přetrvává trend obliby této drogy
v sousedních státech, zejména pak ve Spolkové republice Německo. Metamfetamin
je zde distribuován pod názvem „KRYSTAL“, protoţe je z České republiky nelegálně
vyváţen v čistě bílé krystalické formě.
Velkým problémem je snadná dostupnost volně prodejných přípravků s obsahem
pseudoefedrinu, který je nelegálními výrobci metamfetaminu poměrně jednoduchým
postupem přetvářen na efedrin, a uvedené volně prodejné léky tedy slouţí jako
zdrojová surovina pro výrobu metamfetaminu. Podle údajů Kriminalistického ústavu
v Praze a jednotlivých odborů kriminalistické techniky a expertiz správ krajů Policie
České republiky je pseudoefedrin z volně prodejných léčiv zdrojovou surovinou
k výrobě metamfetaminu přibliţně v 90% vyšetřovaných případů, pouze zbylých 10%
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připadá na efedrin a další látky. Nelegální výroba metamfetaminu probíhá za vyuţití
dalších chemických látek dostupných v maloobchodním prodeji.
Akce MUP – počátkem roku 2005 byli zadrţeni 4 pachatelé – občané České
republiky a 1 pachatel, organizátor trestné činnosti – státní občan Bosny a
Hercegoviny, kterému byl v roce 2004
poskytnut v České republice azyl
z humanitárních důvodů. V průběhu
vyšetřování bylo zajištěno 6,1 kg
kokainu, 1,6 kg metamfetaminu a 0,7
kg prekursoru efedrinu. Z uvedeného
mnoţství by bylo moţno připravit pro
koncové uţivatele 3 000 jednotlivých
dávek metamfetaminu v celkové
hodnotě 3 000 000 Kč a 12 000
dávek kokainu v celkové hodnotě
12 000 000 Kč. Zajištěný prekursor
efedrin byl vyroben v zahraničí a také
veškerý zajištěný metamfetamin byl
vyroben z prekursoru P2P (1-fenyl-2-propanone), který se taktéţ nevyrábí v České
republice a jeho uţití při výrobě metamfetaminu je zde výjimečné.
Efedrin
Efedrin, vyskytující se na nelegálním drogovém trhu v České republice, je
dováţen především z východoevropských zemí. Dovoz je organizován převáţně
osobami pocházejícími z bývalé Jugoslávie. Nadále přetrvává nedostatek efedrinu po
ukončení výroby v závodě ICN Roztoky u Prahy. V roce 2005 byla zmapována cesta
dodávek efedrinu ze Spolkové republiky Německo do České republiky, jsou
prověřovány poznatky k efedrinu pocházejícímu pravděpodobně z Ukrajiny.
Akce BALT – na přelomu června a července 2005 byli zadrţeni dva státní
příslušníci Jugoslávie a jeden státní příslušník Bosny a Hercegoviny. Jednalo se o
prodejce a zprostředkovatele prodeje 5 kg efedrinu za částku 1 150 000 Kč.

VI.
OBCHOD SE SYNTETICKÝMI DROGAMI
A OSTATNÍMI PREKURZORY
Extáze
Zdrojovými zeměmi, odkud jsou do České republiky dováţeny syntetické látky
souhrnně označované jako extáze (ecstasy, XTC), jsou Nizozemí, Belgie a Polsko.
Byl zaznamenán častější výskyt tablet „falešné extáze“, vyráběných z různých druhů
léčiv, a to i v domácích podmínkách. Na nelegálním drogovém trhu se objevily tablety
upravené z anabolik a vydávané za extázi. V polovině roku 2005 byl v Praze zjištěn
výskyt tablet tzv. "duhovek", obsahujících deriváty piperazinu, zejména mCPP (1,3chlorfenylpiperazin), následně byl jejich výskyt zaznamenán i ve východních
Čechách pod označením „prskavka“. Jedná se o nebezpečnou halucinogenní látku
s účinky podobnými látce MDMA. V Evropě jiţ bylo zadrţeno několik desítek tisíc
kusů těchto tablet, deklarovaných taktéţ jako tablety extáze. Látka mCPP ale nepatří
mezi látky kontrolované Organizací spojených národů a není tudíţ ani uvedena
v přílohách k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.
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Cena extáze se pohybuje v rozmezí od 50 do 200 Kč za 1 tabletu. Způsob
přepravy je charakterizován menšími zásilkami, zejména pomocí drobných kurýrů,
kteří pouţívají autobusovou či vlakovou dopravu. V Brně byl proveden záchyt tzv.
"tekuté extáze" (látky GHB a GBL) v mnoţství 0,5 litru. Tzv. tekutá extáze patří taktéţ
mezi látky rozšířené a uţívané především na taneční scéně, slangově je označována
například jako „E-55“.
Akce MAMBA – v červenci 2005 byl zadrţen muţ české národnosti, který na
různých místech hlavního města Prahy, zejména v hudebních klubech, organizoval
prodej a sám nabízel k prodeji a prodával tablety extáze v mnoţství od 100 ks výše
za cenu 50 Kč aţ 100 Kč za jednu tabletu. Současně přechovával v místě svého
trvalého bydliště 598 ks tablet extáze s různými logy. V rámci akce bylo zajištěno
1103 ks tablet extáze.
Akce KORUNA – v září 2005 byli zadrţeni dva občané České republiky, kteří od
března roku 2005 prodávali na teritoriu Prahy 6 a jiných místech v Praze tablety
extáze v mnoţství řádově stovek kusů. Při jejich zadrţení bylo zajištěno 70 ks tablet
extáze.
Akce MÁG – v říjnu 2005 byl zadrţen pachatel české národnosti, který se
dopouštěl trestné činnosti tím, ţe od listopadu 2000 do doby svého zadrţení na
území hlavního města Prahy, Plzně a v zahraničí v Peru, Chorvatsku a Chile
organizoval semináře a meditační pobyty, na kterých neoprávněně a opakovaně
účastníkům podával psychotropní látky - tripy LSD a kapsle obsahující látky DMT,
DPT, ketamin a Ayahuasca.
Prekurzory a léčiva
Po vstupu České republiky do Evropské unie jsou pro Českou republiku závazné
veškeré směrnice a nařízení orgánů EU v oblasti obchodu s prekursory a pomocnými
látkami. Vnitřní obchod s prekursory je upraven nařízením Evropské unie č.
273/2004. Podle tohoto nařízení musí mít fyzická nebo právnická osoba k zacházení
s prekursory povolení kompetentního orgánu v dané členské zemi, v případě České
republiky je tímto orgánem ministerstvo zdravotnictví – Inspektorát omamných a
psychotropních látek. Další obchod je mezi jednotlivými subjekty v České republice a
směrem do členských států Evropské unie volný. Jednotlivé prodeje prekursorů jsou
vázány pouze na vyplnění čestného prohlášení kupující stranou o skutečnosti, ţe
látka nebude zneuţita k výrobě drog nebo chemických zbraní a zaslání tohoto
prohlášení prodávající straně. Obchod se třetími zeměmi (nečleny Evropské unie) je
regulován nařízením EU č. 111/2005, podle kterého musí být vydáno příslušnými
národními orgány vývozní povolení do těchto zemí. Česká republika na tyto změny
reagovala prostřednictvím změny zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Ke
změnám zákona č. 167/1998 Sb. bude docházet i v budoucnosti, pokud budou
Evropskou unií prováděny další změny.
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. Obchodování s pomocnými látkami je, stejně jako u prekursorů,
na území Evropské unie ve volném reţimu, platí to i při dovozech nebo vývozech do
tzv. třetích zemí, tedy mimo území Evropské unie. Nadále však probíhají
mezinárodní operace PURPLE a TOPAZ pod záštitou Organizace spojených národů,
kdy je monitorován prodej manganistanu draselného a acetanhydridu mimo území
Evropské unie.
Činnost NPC v oblasti prekursorů a pomocných látek je zaměřena na monitoring
specifických prekursorů, pomocných látek a léků, a to ve spolupráci s ministerstvem
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zdravotnictví – Inspektorátem omamných a psychotropních látek, Státním ústavem
pro kontrolu léčiv, výrobními a distributorskými firmami v České republice, se členy
Svazu chemického průmyslu, České asociace farmaceutických firem, včetně dalších
subjektů, které spolupodepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci a v neposlední
řadě pak ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel ministerstva financí. Cílem této
činnosti je zejména monitoring a kontrola pohybu prekursorů a pomocných látek do a
z České republiky a zamezení moţnosti zneuţití těchto chemikálií k nelegální výrobě
syntetických a polosyntetických drog.
Akce ERGOCRISTINE – v roce 2005 se díky jiţ zmíněné úzké spolupráci
Národní protidrogové centrály s farmaceutickým průmyslem podařilo odhalit skupinu
pachatelů z USA, která se pokoušela v České republice získat chemikálii Ergocristine
Base, kterou si v České republice objednala a nechala zaslat do Panamy. Ve
spolupráci s INCB (Mezinárodní výbor pro kontrolu drog, orgán OSN) se sídlem ve
Vídni, s americkou protidrogovou sluţbou DEA a panamskými celními orgány, byl
zadrţen 1 kg této chemikálie v Panamě. Panamské kompetentní úřady však jiţ v
dalším vyšetřování uvedené skupiny pachatelů nepokračovaly. Po neúspěšném
prvním pokusu získat Ergocristine Base se tatáţ skupina Američanů pokusila
objednat si další dodávku Ergocristine Base v České republice, a to v mnoţství 250
gramů s cílem na ostrově Sint Maarten v Karibské oblasti (Holandské Antily).
Společným úsilím NPC, INCB a státního zástupce na ostrově Sint Maarten se
podařilo sledováním zásilky odhalit laboratoř na výrobu LSD ve městě Philipsburg a
zadrţet dva organizátory – občany USA.
Ergocristine Base není zařazen na seznamu látek – prekursorů, vyjmenovaných
v příloze č. 9 k zákonu č. 167/98 Sb., o návykových látkách, nicméně patří do
skupiny ERGO produktů (stejně tak jako Ergotamin, Ergometrin, kyselina lysergová),
které je moţno zneuţít při nelegální výrobě syntetických drog, především LSD, jeho
derivátů a tzv. "designer drugs". Z 1 kg Ergocristine Base je moţné vyrobit kolem 8,5
milionů dávek tripů LSD a finanční zisk pak představuje několik milionů dolarů. Z
těchto důvodů prověřuje NPC kaţdého nového zákazníka, který chce od České
republiky chemikálii Ergocristine Base odebrat a zároveň spolupracuje s orgány OSN
ve Vídni a zahraničními policejními sloţkami s cílem zabránit úniku do nezákonných
kanálů a zneuţití České republiky jako zdroje prekursorů pro výrobu LSD.

VII.
REGIONÁLNÍ SPECIFIKA OBCHODU S OMAMNÝMI A
PSYCHOTROPNÍMI LÁTKAMI V ČESKÉ REPUBLICE
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
(OOZOK SKPV Policie České republiky Správy hlavního města Prahy)

V hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji nejsou zřízeny expozitury NPC.
Kromě výkonu činnosti I. a II. oddělení Národní protidrogové centrály v rámci její
celorepublikové působnosti se na území hlavního města Prahy problematikou drog,
jejich zneuţíváním, spotřebou, nelegálním obchodem a závaţnou a organizovanou
trestnou činností v této oblasti zabývá ještě, nad rámec běţného organizačního
schématu správ krajů Policie České republiky, 1. oddělení odboru odhalování
závaţné obecné kriminality sluţby kriminální policie a vyšetřování Policie České
republiky, Správy hlavního města Prahy (OOZOK). Toto oddělení zadokumentovalo
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a realizovalo v roce 2005 celkem 46 případů drogové trestné činnosti. Z tohoto počtu
bylo 34 případů realizováno ve spolupráci s pracovníky protidrogových oddělení
jednotlivých obvodních ředitelství Policie České republiky Praha I. aţ IV. Celkem
bylo obviněno 69 pachatelů pro 66 tzv. drogových trestných činů (§ 187 – 188a
trestního zákona), 13 ostatních trestných činů, zlikvidováno bylo 7 výroben
omamných a psychotropních látek, z toho 1 hydroponní velkopěstírna marihuany.
Zároveň bylo zadokumentováno 10 případů úmrtí po předávkování omamnými a
psychotropními látkami a zadrţeny 4 hledané osoby.
Hlavní město Praha si v oblasti drogové kriminality nadále udrţuje mezi
jednotlivými regiony České republiky jedno z předních míst. Oblastí nejvíce
zatíţenou prodejem a zneuţíváním drog je centrum Prahy. Pozitivní dopad na
otevřenou drogovou scénu v centru města mělo opatření k zesílení výkonu sluţby
Policie České republiky v závěru roku 2005, kdy došlo k výraznému omezení výskytu
uţivatelů drog a související trestné činnosti, zejména distribuce omamných a
psychotropních látek, v oblasti Václavského náměstí. Mezi další problémové lokality
v Praze však patří širší centrum města, velká zábavní centra a dopravní uzly. Zde je
páchána uvedená trestná činnost především příslušníky romského etnika, kteří se ve
velké míře zabývají zejména pouliční distribucí omamných a psychotropních látek.
Tato činnost je prováděna menšími, uzavřenými skupinami osob, které jsou dobře
organizovány, projevuje se zde jistá hierarchie řízení. Z dosavadních zjištění vyplývá,
ţe takto působící skupiny se nezaměřují pouze na trestnou činnost v oblasti drogové
problematiky, v širším kontextu také úzce kooperují se skupinami zabývajícími se i
jinou trestnou činností, zejména majetkového charakteru. Mezi další problémové
lokality patří taktéţ sídliště, kde se koncentrují skupiny mládeţe a dochází zde ve
větší míře ke zneuţívání drog a k další trestné činnosti s tím spojené, zejména
majetkového charakteru. Celkově je distribuce a konzumace drog rozšířena ve všech
částech území hlavního města Prahy včetně periferních oblastí.
Zaznamenávány jsou stále nové trendy v pouliční distribuci omamných a
psychotropních látek, zvyšování konspirace, vyuţívání pomocníků a různých
technických prostředků. Zjištěny byly informace o existenci pevné struktury
seskupení Vietnamců, kteří se zabývají hydroponickým pěstováním marihuany s
vysokým obsahem THC (aţ 20%), a to nejen v malých, domácích pěstírnách, ale
hlavně ve velkých uzavřených prostorách, schopných produkovat řádově tisíce rostlin
několikrát ročně. Prodejem takového mnoţství rostlin se zvýšeným obsahem THC
jsou uvedené struktury Vietnamců velice dobře finančně zajištěny. Vyuţívají proti
pronikání policie do svých objektů nejen fyzické hlídky, ale i techniku, přičemţ
výstupy od pozorovatelů i z technických zařízení si analyzují a vyhodnocují s cílem
odhalit aktivity státních orgánů, případně konkurenčních skupin.
Na praţské drogové scéně jsou nejrozšířenějšími omamnými a psychotropními
látkami metamfetamin, marihuana a heroin. V posledním období došlo ke zvyšování
konzumace kokainu, který začal být cenově dostupnější. Jeho distribuce byla
zaznamenána v centru města v hernách a barech. Výroba metamfetaminu je z velké
části prováděna z alternativních zdrojů – volně prodejných léčiv, např. MODAFENU.
Výrobny omamných a psychotropních látek se také přesouvají do okrajových částí
území hlavního města (zahrádkářských kolonií apod.) či zcela mimo ně. Byl
zaznamenán také způsob výroby metamfetaminu za vyuţití mobilních laboratoří ve
volné přírodě, krátkodobě pronajatých bytech, sklepních nebo půdních prostorech.
Další významnou skutečností na praţské drogové scéně je nárůst zneuţívání léku
SUBUTEX, který měl původně slouţit jako substituční náhraţka heroinu a přispět tak
ke sníţení nepříznivých sociálních dopadů uţivatelů opiátů. V současné době se
SUBUTEXEM nelegálně obchoduje a jeho původní funkce se zcela vytrácí. Dále
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přetrvává trend nízkého věkového průměru konzumentů, kteří kvůli potřebě drogy
páchají zejména majetkovou trestnou činnost, aby si zajistili potřebné finanční
prostředky (především se jedná o prosté krádeţe). Pokračuje nárůst spotřeby
syntetických drog u mladých lidí, který je spojen převáţně s taneční a hudební
scénou.
Akce BAHNO – v průběhu měsíců ledna aţ května 2005 bylo pracovníky
OOZOK, Správy hlavního města Prahy a sluţby kriminální policie a vyšetřování
obvodního ředitelství Praha I. prováděno šetření k úmrtí osoby S. S. , která si
nitroţilně aplikovala heroin a následně po jeho aplikaci zemřela. Provedeným
šetřením byla zjištěna a ustanovena osoba L.J., která měla osobě S.S. drogu prodat.
Na základě shromáţděných důkazů bylo proti L.J. zahájeno trestní stíhání pro trestný
čin nedovolená výroba a drţení omamných a psychotropních látek a jedů podle
ustanovení § 187 odst. 1, odst. 4 písm. a) trestního zákona. Při domovní prohlídce v
bytě obviněného L.J. byl nalezen heroin a jedna celostátně hledaná osoba.
Akce KRYM – v průběhu měsíců května a června 2005 bylo pracovníky OOZOK
a sluţby kriminální policie a vyšetřování obvodního ředitelství Praha IV. prováděno
šetření k osobám z romského etnika, které ve větším rozsahu distribuovaly omamnou
látku heroin na území Prahy 10. Při akci byli v bytě v Praze 10 zadrţeni a následně
obviněni z trestného činu nedovolená výroba a drţení omamných a psychotropních
látek a jedů podle ustanovení § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákona dva
pachatelé a zatčena 1 celostátně hledaná osoba. Při domovní prohlídce byla
zajištěna omamná látka heroin v 80 ks tzv. psaníček po 0,4 g a za součinnosti
psovoda se sluţebním psem vyhledán igelitový sáček s dalšími 10 g heroinu.
Akce KOBRA – policistům OOZOK, sluţby kriminální policie a vyšetřování
obvodního ředitelství Praha III. a okresního ředitelství Praha – východ se podařilo
zadokumentovat rozsáhlou trestnou činnost skupiny 10 pachatelů, která po dobu
nejméně 18 měsíců působila na několika místech Prahy a Středočeského kraje, kde
vyráběla a prodávala psychotropní látku metamfetamin. Drogu samotnou vyráběli
čtyři členové skupiny (tři muţi a
jedna ţena ve věku 30, 30, 28 a
29 let) v několika mobilních
laboratořích. Místa výroby byla
často měněna. Předpokládaný
zisk
z prodeje
drogy
se
pohybuje v řádech milionů
korun. Na zadrţení těchto
pachatelů
se
podílely
i
zásahové
jednotky
Policie
České
republiky
Správy
hlavního města Prahy a správy
Středočeského
kraje.
Při
osobních
a
domovních
prohlídkách zajistili policisté
zbraně, odborně sestavené mobilní laboratoře, chemikálie, prekursory,
metamfetamin v různých stadiích výroby a finanční hotovost. Skupina se také
pokusila dodat drogu do jedné z věznic ve Středočeském kraji, čemuţ ale policisté ve
spolupráci s pracovníky Vězeňské sluţby České republiky zabránili a pašovanou
drogu zajistili.
Akce SKLENÍK – od září 2005 prováděli pracovníci OOZOK šetření k pěstování
rostlin cannabis sativa (konopí seté) ve větším rozsahu na území Prahy 9. V průběhu
šetření bylo zjištěno a zadokumentováno, ţe v prostorách zahradních skleníků v
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Praze 9, ul. Morušové, pěstují ve velkém výše uvedené rostliny osoby vietnamské
národnosti, včetně nelegálních přistěhovalců. Při akci bylo zajištěno celkem 2 535
rostlin cannabis sativa o celkové hmotnosti cca 630 kg, které byly pěstovány na
ploše 750 čtverečních metrů. Po usušení tyto rostliny váţily cca 130 kg.
STŘEDOČESKÝ KRAJ
(Policie České republiky, správa Středočeského kraje)

Ve Středočeském kraji má velký vliv na drogovou kriminalitu blízkost a dostupnost
hlavního města a provázanost výrobců i dealerů drog v regionu s praţskou drogovou
scénou, kde existuje rozsáhlá síť distributorů s velkou fluktuací osob a s tím spojenou
anonymitou páchání této trestné činnosti. Řada pachatelů tzv. drogových trestných
činů, pocházejících z Prahy, vyuţívá k nedovolené výrobě metamfetaminu zpravidla
osamocené, opuštěné objekty ve Středočeském kraji, trestnou činnost páchá
současně na území několika okresů a v souběhu s dalšími, zejména majetkovými
trestnými činy.
Nejvíce zneuţívanými a nejproblémovějšími mezi zneuţívanými omamnými a
psychotropními látkami jsou metamfetamin a heroin u dospělých, zatímco u dětí a
mladistvých převaţuje cannabis, ale i u nich se vyskytuje metamfetamin. Distribuce
drog osobami mladšími 18 let se v roce 2005 vyskytla téměř ve všech okresech
Středočeského kraje. Nejčastěji jde právě o cannabis – marihuanu. Marihuana
pochází převáţně z vlastní výroby, tzn. jedná se látku o méně kvalitní s nízkým
obsahem THC, případně je dováţena, nejčastěji z Prahy. Heroin se dováţí z Prahy,
Ostravy a Brna. Jako výchozí suroviny k výrobě metamfetaminu jsou pouţívány
především léky s obsahem pseudoefedrinu (MODAFEN, NUROFEN STOPGRIP,
PARALEN PLUS, SOLUTAN), časté jsou i případy zneuţívání léčiv na lékařský
předpis. V roce 2005 došlo k výraznému nárůstu zneuţívání a nelegální distribuce
zejména SUBUTEXU. Mezi další zneuţívané drogy patří extáze a těkavá
rozpouštědla, především toluen. K distribuci omamných a psychotropních látek je
stále více pouţíván internet. Výrobci drog pouţívají mobilní „varny“, které jsou
převáţeny na různá místa. Největší podíl na drogové kriminalitě v regionu mají
Romové, kteří v současné době obchodují nejen s heroinem, ale prakticky se všemi
dostupnými omamnými a psychotropními látkami.
Nejvýznamnější realizační akce
V roce 2005 bylo ve Středočeském kraji odhaleno 41 výroben metamfetaminu – v
okresech Kladno (17), Mladá Boleslav (5), Praha-východ (5), Kolín (7) Benešov (2),
Mělník (1), Praha–západ (1), Rakovník (1), Beroun (1) a Příbram (1). Metamfetamin
byl vyráběn z léčiv obsahujících pseudoefedrin. Hydroponní pěstování marihuany
bylo zjištěno v okrese Praha–západ. V okresech Kolín, Nymburk a Mělník byli
zadrţeni pachatelé distribuce heroinu. Ve 26 případech byla zjištěna distribuce
omamných a psychotropních látek do věznic – Vinařice, okres Kladno (15), Bytíz,
okres Příbram (5) a Oráčov, okres Rakovník (6). V okresech Beroun a Praha–západ
byla zjištěna distribuce tablet extáze a v okresech Praha–východ výroba drogy
braun. Případy inhalace toluenu byly zjištěny v okresech Kutná Hora a Příbram. V
okrese Mladá Boleslav zavraţdili sourozenci, kteří byli uţivateli drog, svou matku. V
okrese Kladno bylo zjištěno náhlé úmrtí 19leté ţeny, která před smrtí uţila
metamfetamin a cannabis. V okrese Benešov spáchal sebevraţdu zastřelením
uţivatel omamných a psychotropních látek, v okrese Praha – východ mladiství
pachatelé nitroţilně aplikovali omamné a psychotropní látky nezletilé dívce.
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JIHOČESKÝ KRAJ
(Expozitura NPC České Budějovice)

Nejvíce zneuţívanou drogou je v Jihočeském kraji metamfetamin. Výroba této
psychotropní látky je v regionu sporadická, jedná se spíše o tzv. “domácí vařiče“,
kteří jsou schopni tuto látku vyrobit ve značně omezeném mnoţství, přičemţ jako
výchozí surovinu pouţívají volně dostupné léky obsahující pseudoefedrin. Větší část
metamfetaminu je dováţena zejména ze severních Čech a částečně z Prahy.
Pokračuje trend poklesu uţivatelů heroinu, tyto osoby přechází ve většině případů
na náhraţky uţívané při substituční léčbě drogové závislosti na opiátech
(METADON, SUBUTEX).
Cannabis je pěstován jednak tzv. outdoorovým způsobem na soukromých
políčkách, ale i v různých objektech, kde je pouţívána hydroponní technologie.
Jedná se ale o spíše menší objemy pěstovaných produktů. Mírně se v tomto roce
opět zvýšila poptávka po tzv. syntetických drogách, zejména pak po extázi. K jejich
zneuţívání dochází převáţně v průběhu tzv. “technopárty”, avšak jejich pořádání
není zdaleka tak masivní, jako v jiných regionech České republiky. Ostatní omamné
a psychotropní látky jsou v Jihočeském kraji zastoupeny jen velice sporadicky.
Obchod s metamfetaminem je organizován převáţně občany České republiky
s kriminální minulostí, a to zpravidla drogového charakteru. Částečně jsou v této
oblasti činní i Romové. Přetrvává zájem cizinců (převáţně z Rakouska) o tuto látku,
avšak jednotlivé odběry se pohybují v řádech gramů, maximálně desítek gramů,
přičemţ převaţuje zájem o metamfetamin vyrobený z efedrinu. Za ten jsou
zahraniční klienti ochotni platit i finanční částky vyšší neţ 2 000 Kč za 1 gram. Tyto
obchody jsou zpravidla doprovodným jevem při poskytování sexuálních sluţeb
v pohraničí. V průběhu roku se potvrdily signály o aktivizaci cizinců, zejména pak ze
států bývalé Jugoslávie, kteří byli vytlačeni z jiných částí České republiky a kteří se
snaţili v minulém období usadit v Jihočeském kraji, přičemţ jejich činnost dle dosud
zjištěných informací směřuje k zapojení se do tranzitu heroinu po tzv. Balkánské
cestě. Uvedená komunita vyuţívá výhodné zeměpisné polohy regionu k rozvoji
vztahů s obdobnými komunitami v sousedním Rakousku a Spolkové republice
Německo. Celkově přetrvává trend obchodování v malém rozsahu, kdy jednotliví
odběratelé omamných a psychotropních látek raději jedou k dodavateli častěji a pro
menší odběry, čímţ si sniţují ztráty při případném zadrţení policií.
Akce DOMINO – při této akci bylo zadrţeno celkem pět osob podezřelých z
trestného činu nedovolená výroba a drţení omamných a psychotropních
látek a jedů podle ustanovení § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákona,
přičemţ jejich trestná činnost spočívala v nelegální výrobě metamfetaminu
v severočeském regionu a jeho následné distribuci v jihomoravském a jihočeském
regionu. Uvedené osoby získávaly metamfetamin od dalších pachatelů, zadrţených
při dalších akcích NPC VETERÁN a FENYKL, pro trestné činy nedovolená výroba a
drţení omamných a psychotropních látek a jedů podle ust. § 187 odst. 1, odst. 2
písm. a), odst. 4 písm. c) trestního zákona. Při akcích bylo zadrţeno 0,53 kg kokainu,
0,93 kg metamfetaminu, 2,5 kg efedrinu, 4 870 ks tablet extáze a 2 ks nelegálně
drţených střelných zbraní.
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PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
(Expozitura NPC Plzeň)

Mezi nejčastěji zneuţívané omamné a psychotropní látky v regionu patří zejména
metamfetamin, heroin, extáze a marihuana. Mezi mládeţí však převaţuje zejména
zneuţívání marihuany. V oblasti přírodních a polosyntetických drog (zejména u
heroinu) byl u trestné činnosti, spočívající v exportu omamných a psychotropních
látek do Spolkové republiky Německo, zaznamenán trend, kdy jsou opakovaně
zasílány menší zásilky řádově do 100 gramů (větší mnoţství je raději rozděleno na
menší části). V poslední době také dochází k tomu, ţe si pro omamné a psychotropní
látky osobně jezdí odběratelé ze Spolkové republiky Německo nebo jimi osobně
najmutí kurýři. Tento způsob vývozu je rozdílný od předchozích let, kdy zpravidla
export drogy do zahraničí organizovali a zajišťovali dodavatelé z České republiky.
V oblasti syntetických drog a prekursorů lze zejména u metamfetaminu
konstatovat stejný trend, jaký byl popisován u vývozu heroinu do Spolkové republiky
Německo v předchozím odstavci. Ze záchytů na hraničních přechodech, především
Rozvadově, byla v roce 2005 zaznamenána zvýšená aktivita v dovozu tablet extáze
a marihuany z Holandska, převáţně občany České republiky. K dovozu dochází
jednak soukromými dopravními prostředky, ale hlavně pravidelnými autobusovými
linkami z Holandska do České republiky.
Mimo dovozu extáze a marihuany z Holandska nebyl u občanů České republiky
zaznamenán ţádný výrazný nový trend v drogové trestné činnosti. Z dalších občanů
Evropské unie byla pouze, jak bylo uvedeno, zaznamenána tzv. „drogová turistika“
občanů Spolkové republiky Německo. U etnických Albánců, působících v teritoriu
Plzeňského a Karlovarského kraje, byly oproti předchozím letům, kdy se prakticky
výhradně zabývali obchodováním s heroinem, zaznamenány zvýšené aktivity týkající
se obchodů s dalšími drogami, zejména metamfetaminem. Opakovaně bylo rovněţ
zaznamenáno zapojování Albánců i do místní distribuce, a to ve spolupráci s Romy.
Dochází i ke kontaktům Albánců s osobami vietnamské národnosti, spočívajícím ve
vzájemné směně různých druhů omamných a psychotropních látek – heroinu a
metamfetaminu. Vietnamci se aktivně podílejí také na místní distribuci i mimo
vietnamské etnikum a byly zjištěny i případy obchodu s občany Spolkové republiky
Německo. Romové se nadále podílejí zejména na místní distribuci různých druhů
omamných a psychotropních látek, ale taktéţ na jejich prodeji odběratelům
z Německa.
Po vstupu České republiky do Evropské unie je při vývozu a dovozu omamných a
psychotropních látek vyuţíváno zmírnění kontrol na hraničních přechodech. Tím je
sníţeno riziko pro osoby zajištující jejich převoz přes státní hranici, a to zejména
riziko spočívající v náhodném nálezu drogy při kontrole na hraničním přechodu.
Akce ROCK – dne 19.10.2005 byl zadrţen občan bývalé Jugoslávie, albánské
národnosti, který v letech 2004 a 2005 organizoval vývoz heroinu a metamfetaminu
odběratelům do Spolkové republiky Německo. V průběhu rozpracování případu byly
jednotlivé skutky zadokumentovány v rámci mezinárodní spolupráce německými
policejními orgány a na území Spolkové republiky Německo zadrţeno několik osob,
u kterých byly mimo jiné zajištěny omamné a psychotropní látky, pocházejí od
uvedeného Albánce.
Akce STEP – při akci byla dokumentována činnost skupiny občanů bývalého
Sovětského svazu, část z nich jiţ s občanstvím Spolkové republiky Německo, kteří se
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zabývali organizováním obchodu s omamnými a psychotropními látkami, zejména na
území Spolkové republiky Německo. Organizátor, který se zdrţoval v Karlových
Varech, Českou republiku uţíval jako úkryt před činností německé policie, která
prověřovala jeho aktivity. Pracovníci NPC zadokumentovali činnost této osoby a díky
tomu mohlo dojít k rozkrytí hierarchie uvedené skupiny. Další pachatelé byli následně
i za vyuţití informací získaných na území České republiky zadrţeni i s omamnými a
psychotropními látkami na území Spolkové republiky Německo, kde jsou v současné
době stíháni pro drogové trestné činy.
ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ
(Expozitura NPC Ústí nad Labem)

Nejvíce zneuţívanými omamnými a psychotropními látkami v regionu jsou
metamfetamin, cannabis, extáze a v menším měřítku také heroin. Je zřejmý mírný
vzestup nelegálního obchodu se syntetickými drogami.
Do obchodu s omamnými a psychotropními látkami na teritoriu Ústeckého a
Libereckého kraje jsou aktivně zapojeni Romové, kteří se podílejí zejména na výrobě
metamfetaminu a jeho další distribuci a tato trestná činnost je propojena i s dalšími
aktivitami, např. prostitucí. Do výroby metamfetaminu se dále intenzivněji zapojují i
organizované skupiny osob z bývalé Jugoslávie, které se starají o přísun efedrinu,
organizaci samotné výroby a následné distribuce.
Metamfetamin je vyráběn jednak z léčiv obsahujících pseudoefedrin a také přímo
z efedrinu. Pokud je metamfetamin vyráběn přímo z efedrinu, jedná se o výrobu
v mnoţství od desítek gramů aţ po kilogramová mnoţství. Nedostatek efedrinu po
zastavení jeho výroby v České republice se snaţí pachatelé organizované trestné
činnosti vyřešit jeho dovozem ze zahraničí. Byly zajištěny vzorky efedrinu zejména ze
Spolkové republiky Německo a ze zemí bývalé Jugoslávie. Přesto byl v lékárnách
zaznamenán výrazný nárůst prodeje volně prodejných léčiv s obsahem
pseudoefedrinu. Vlastní laboratoře na výrobu metamfetaminu jsou velice mobilní a
výroba drogy probíhá v některých případech i na odlehlých místech, byly
zaznamenány i případy, kdy první fáze výroby byla provedena ve volné přírodě a
další fáze jiţ v objektech. Metamfetamin je určen nejen pro domácí drogový trh, ale
zejména pro export do Spolkové republiky Německo. Je to způsobeno především
nárůstem počtu konzumentů metamfetaminu v příhraničních oblastech Německa,
kde je označován jako Krystal, ale zejména finančními zisky z prodeje Krystalu. Cena
metamfetaminu v České republice se pohybuje dle kvality a odebraného mnoţství
v rozmezí 600 aţ 1200 Kč za 1 g, zatímco v Německu se cena pohybuje kolem 65
euro za 1 g.
Heroin je v Ústeckém a Libereckém kraji distribuován ve výrazně niţším měřítku
neţ v minulých letech, neboť většina problémových uţivatelů drog preferuje spíše
metamfetamin z důvodů nepříznivých stavů při abstinenčním syndromu u heroinu.
Pachatelé organizované a zvlášť závaţné trestné činnosti reagují na tento stav
částečnou změnou zaměření svých nelegálních obchodních aktivit na metamfetamin,
a to zejména na dovoz efedrinu do České republiky. V oblasti heroinu tyto skupiny
spíše zajišťují jeho transport do ostatních států Evropské unie. V roce 2005 byl
zaznamenán nárůst spotřeby substitučního přípravku SUBUTEXU, který se projevil
na nelegálním drogovém trhu v souvislosti s padělanými lékařskými recepty.
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Kokain je rozšířen zejména mezi skupiny konzumentů, které mají na nákup této
drogy finanční prostředky, neboť
jeho cena se pohybuje v rozmezí
2000 aţ 2500 Kč za 1 g dle kvality a
mnoţství odebrané drogy. V roce
2005 došlo k mírnému nárůstu
objemu
nelegálního
obchodu
s kokainem. Můţe to být způsobeno
nárůstem movitějších konzumentů
drog a módní vlnou konzumace
kokainu, nebo také zvýšením počtu
občanů z ústeckého regionu, kteří
se nechali najímat jako kurýři (tzv.
polykači) kokainu mezinárodními
organizacemi při dovozu kokainu do České republiky, resp. do zemí Evropské unie.
Došlo k mírnému nárůstu nabídky extáze, k největšímu výskytu a distribuci této
drogy dochází na tzv. technoparty, houseparty a diskotékách. Cena jedné tablety
na niţším distribučním článku se pohybuje v rozmezí 100 aţ 200 Kč, cena prvního
prodeje od výrobce se pohybuje kolem 70 aţ 100 Kč za jednu tabletu. Nejčastěji
zajištěné vzorky tablet byly s logem Korunky, Mitsubishi a Rodinných pout
s obsahem účinné látky MDMA a MDEA.
Z cannabisových produktů je uţívána především marihuana, která je volně
pěstována, byly však zaznamenány případy pěstování cannabisových produktů
hydroponním způsobem.
Akce CLUB – v průběhu roku 2005 byla zadrţena
organizovaná skupina osob působící ve více státech, která
dováţela efedrin z Německa do České republiky a na
našem území vyráběla metamfetamin. Větší část jiţ
vyrobeného metamfetaminu se vracela zpět k distribuci
německým konzumentům drog. Cena dováţeného
efedrinu se pohybovala kolem 3500 euro za 1 kg. Z tohoto
mnoţství efedrinu se dá vyrobit přibliţně 800 g
metamfetaminu. Cena metamfetaminu vyrobeného z této
látky se pak pohybovala kolem 25 000 euro za 1 kg. Na
území
Spolkové
republiky
Německo
byly
zadokumentovány obchody s efedrinem, kdy se jednalo
řádově o desítky kilogramů a jeho vývozy do České
republiky. Následně byly ustanoveny osoby, které se
podílely na nelegálním vývozu efedrinu z Německa a
zpětném dovozu metamfetaminu – Krystalu. V průběhu
roku 2005 došlo k zadrţení skupiny osob působících na
území Spolkové republiky Německo a k zadrţení dalších 6
osob české národnosti působících na území České
republiky. Tyto osoby jsou stíhány pro trestný čin
nedovolená výroba a drţení omamných a psychotropních
látek a jedů podle ustanovení § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 4 písm. c)
trestního zákona.
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KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ
(Expozitura NPC Hradec Králové)

Nejvíce zneuţívanou a zároveň nejoblíbenější drogou mezi konzumenty je
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji metamfetamin. Převládá jeho výroba
z pseudoefedrinu, získávaného z volně prodejných léčiv. Ve většině případů je
zaznamenána tzv. domácí výroba této drogy, kdy osoba výrobce je zároveň i
distributorem, nebo má kolem sebe skupinu osob, která distribuci provádí. Cena na
nelegálním trhu se pohybuje dle odebraného mnoţství, a to v rozmezí od 650 do
1000 Kč za 1 g. V poslední době se stále častěji objevuje také metamfemin
vyrobený z efedrinu – tzv. Krystal. O tento velmi kvalitní metamfetamin je velký zájem
a jeho prodejní cena se pohybuje v rozmezí od 900 Kč do 1000 Kč za 1 g. Hlavními
odběrateli Krystalu jsou osoby ze Spolkové republiky Německo. Byly zjištěny
informace o dovozu efedrinu z Polska, určeného pro konkrétní odběratele, kteří z něj
vyrobí metamfetamin, jenţ je následně distribuován na území České republiky.
Snadno dostupnou drogou mezi mladistvými se stala extáze, která je rozšířena jiţ
v běţné pouliční distribuci. V regionu se nejčastěji vyskytují tablety s logem Batman,
Armani a Čtyřlístek. Cena tablet je závislá na počtu odebraných kusů, při velkém
odběru se cena pohybuje od 45 Kč do 80 Kč za 1 kus. Při prodeji jednotlivých kusů je
cena od 120 Kč do 200 Kč. Extáze je do východních Čech dováţena převáţně
z Polska. Obsah účinné látky MDMA v tabletách se pohybuje kolem 35 %. V poslední
době se na trhu objevily také tablety, které jsou distribuovány pod názvem
“prskavka”. Tyto tablety obsahují chemickou látku mCPP (1,3-chlorfenylpiperazin),
která není uvedena v přílohách k zákonu č.167/1998 Sb., o návykových látkách.
V průběhu roku 2005 bylo zaznamenáno také velké mnoţství drobných pěstíren
marihuany. Ve většině případů se však jedná o pěstování marihuany pro vlastní
potřebu. Ve větší míře však nebylo zaznamenáno zneuţívání heroinu a kokainu.
Akce BART – koncem měsíce května 2005 bylo na území východních Čech a
Moravy zadrţeno deset osob české národnosti ve věku od 20 do 33 let. Jejich trestná
činnost spočívala v tom, ţe organizovaly dovoz tablet extáze ze Slovenské republiky
na naše území a tyto tablety dále distribuovaly. Při akci bylo provedeno jedenáct
domovních prohlídek a zajištěno celkem 750 ks tablet extáze. Pachatelé jsou stíháni
pro trestné činy nedovolená výroba a drţení omamných a psychotropních látek a
jedů podle ust. § 187 odst.1, odst. 2 písm. a), odst. 4 písm. c) trestního zákona.
Akce KUNA – v listopadu 2005 bylo v severních a východních Čechách
v součinnosti s Útvarem pro odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality,
Útvarem rychlého nasazení Policie České republiky a Vězeňskou sluţbou České
republiky zadrţeno sedm osob české národnosti ve věku od 24 do 45 let a dvě osoby
ve věznici Valdice byly omezeny jako obvinění ve výkonu trestu odnětí svobody.
Trestná činnost spočívala v tom, ţe skupina organizovala výrobu a distribuci
metamfetaminu na území České republiky, Německa a ve věznici Valdice. Hlavními
organizátory celé skupiny byly dvě osoby české národnosti ve věznici Valdice, které
zde vykonávaly trest odnětí svobody za dvojnásobnou vraţdu. Ty vţdy kontaktovaly
z věznice odběratele v Německu a domlouvaly schůzky, při kterých docházelo
k obchodu. Další členové celé skupiny poté zajišťovali výrobu a distribuci
metamfetaminu. Metamfetamin byl také dodáván do věznice Valdice pravidelně vţdy
jednou za měsíc, kdy celkové mnoţství bylo více jak 300 g. Ve věznici se poté dále
metamfetamin prodával v ceně 1 g za 5000 Kč. Celkové mnoţství vyrobeného a
distribuovaného metamfetaminu činilo nejméně 5 kg s konečným ziskem více jak
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5 miliónů Kč. Při pěti domovních prohlídkách byl zajištěna brokovnice, pistole ráţe
9 mm, náboje a 0,3 kg velmi kvalitního metamfetaminu. Pachatelé jsou stíháni pro
trestné činy nedovolená výroba a drţení omamných a psychotropních látek a jedů
podle ust. § 187 odst.1, odst. 2 písm. a), odst. 4 písm. c) trestního zákona a cestou
právní pomoci bylo vyţádáno trestní stíhání dalších osob ve Spolkové republice
Německo.
Na území regionu s expoziturou NPC spolupracuje i Specializovaný pracovní tým
TOXI Policie České republiky správy Východočeského kraje, sloţený z pracovníků
sluţby kriminální policie a vyšetřování okresních ředitelství Policie České republiky a
správy Východočeského kraje. Hlavním zaměřením činnosti týmu jsou výrobci,
pěstitelé a větší distributoři OPL. V roce 2005 tým TOXI odhalil 154 pachatelů
drogové trestné činnosti, zajistil 25 laboratoří k výrobě OPL a 6 nelegálních pěstíren
konopí setého. Kromě represe se však tým TOXI věnuje i prevenci ve společném
projektu s Preventivně informační skupinou správy Východočeského kraje Policie
České republiky, zaměřeném jednak na školní a středoškolskou mládeţ, jednak na
širokou veřejnost.
KRAJE JIHOMORAVSKÝ, ZLÍNSKÝ A VYSOČINA
(Expozitura NPC Brno)

Nejvíce zneuţívanou drogou v regionu je metamfetamin, který je ve většině
případů vyráběn a distribuován v menším mnoţství. Výchozí surovinou je
pseudoefedrin z volně prodejných léčiv. Ve větším mnoţství se do Brna a celého
teritoria jiţní Moravy metamfetamin dováţí z Prahy a Ostravy, je vyroben z efedrinu a
vykazuje větší kvalitu. Cena za 1 g metamfetaminu se pohybuje kolem 1000 Kč.
Výrobou i distribucí se na území krajů zabývají většinou občané České republiky.
Nejproblémovějšími cizinci jsou v jihomoravském regionu osoby z bývalé
Jugoslávie. Tyto osoby pracují v přísně organizovaných skupinách, které tvoří úzký a
dlouhodobější spoluprací prověřený okruh lidí, kde kaţdý člen skupiny plní úkoly na
určitém organizačním stupni. S tím je spojena problematika získávání informací
k těmto osobám. Jejich drogová trestná činnost, vedle heroinu, spočívá v posledním
období zejména v organizování obchodu a dovozu kokainu do České republiky. Ve
většině případů je zaznamenán dovoz kokainu z Holandska. Cena této drogy se
v Brně pohybuje od 1600 do 2500 Kč za 1 g, přičemţ při dovozu je cena asi kolem
35 euro za 1 g. Vzhledem k vysoké ceně kokainu se tyto osoby zaměřují i na
organizování výroby a obchodu s metamfetaminem, který prodávají ve většině
případů prostřednictvím občanů České republiky. Distribuce drog se neomezuje
pouze na jihomoravský region, ale probíhá na území celé České republiky. Osoby
postavené výše v těchto skupinách disponují značně vysokými finančními částkami. I
nadále se projevuje snaha o investování do nemovitostí, zejména ve městě Brně.
Distribucí heroinu v Brně a jeho okolí se zabývá i další problematická a značně
uzavřená skupina osob vietnamské národnosti, jejichţ činnost se neomezuje pouze
na území jiţní Moravy, ale na území celé České republiky. Zejména byly
zaznamenány úzké kontakty s osobami vietnamské národnosti na území
Moravskoslezského kraje a v Praze. Dochází i k propojení osob vietnamské
národnosti s osobami z bývalé Jugoslávie a Romy. Prodejem heroinu se zabývají
menší skupiny Romů, jejich trestná činnost je organizována podobně jako u osob
vietnamské národnosti. Drogu získávají převáţně od občanů bývalé Jugoslávie.
S ohledem na finanční moţnosti distribuují Romové heroin spíše v menších
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mnoţstvích, kdy jej ve většině případů za účelem finančního zisku ještě naředí, a tím
dále sniţují jiţ tak nízký obsah účinné látky (5 aţ 10%). Stejně nekvalitním heroinem
disponují koncoví vietnamští distributoři. Cena 1 g heroinu se pohybuje od 1000 Kč
do 1200 Kč.
Nejoblíbenější drogou mezi mladými lidmi zůstává, zejména pro svoji dostupnost,
i nadále extáze. Podle získaných informací je extáze nejčastěji dováţena
z Holandska, kdy kurýři stále častěji
uţívají k dovozu hromadné dopravní
prostředky, především autobusové
linky. Dovoz i prodej této drogy se
diferencoval do více skupin s tím, ţe
kurýři prováţí řádově 5000 kusů
tablet, společně s extází dováţí i
v menším mnoţství kokain a LSD.
Vzhledem k tomu, ţe je extáze
oblíbena zejména u mladých lidí,
zabývají se i jejím dovozem osoby
mladší věkové kategorie, v průměru
do 30 let. S touto věkovou kategorií je
také spojena problematika zadokumentování této trestné činnosti, neboť tyto osoby
provádí jak svoji činnost, tak i komunikaci mezi sebou, s vysokou mírou konspirace,
kdy se dorozumívají pomocí moderních komunikačních prostředků.
Akce FENYKL - VETERÁN – v průběhu měsíců února aţ dubna 2005 bylo
zadrţeno osm osob, občanů České republiky. Na čtyři z pachatelů byla jiţ podána
obţaloba
pro
trestné
činy
nedovolená
výroba
a
drţení
omamných a psychotropních látek a
jedů podle ustanovení § 187 odst. 1,
odst. 2 písm. a) trestního zákona, u
dalších čtyř osob dosud probíhá,
vzhledem k rozsáhlosti jejich trestné
činnosti,
fáze
vyšetřování
s předpokladem podání návrhu na
podání obţaloby pro trestný čin
nedovolená
výroba
a
drţení
omamných a psychotropních látek a
jedů podle ustanovení § 187 odst. 1,
odst. 2 písm. a), odst. 4 písm. c)
trestního zákona. Při akci bylo zajištěno 0,53 kg kokainu, 0,93 kg metamfetaminu,
2,5 kg efedrinu a 4870 ks tablet extáze.
OLOMOUCKÝ A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
(Expozitura NPC Ostrava)

Nejčastěji zneuţívanou drogou na severní Moravě je metamfetamin. Většina
výrobců metamfetaminu vyuţívá jako výchozí surovinu pseudoefedrin z léků volně
prodejných v lékárnách. Výrobců vyrábějících metamfetamin z čistého efedrinu je v
současné době v regionu minimum. Byl však zaznamenán dovoz efedrinu ze zemí
bývalé Jugoslávie za částku kolem 60 000 Kč za 1 kg (nákupní cena v bývalé
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Jugoslávii) a jeho následný prodej za cenu 180 000 aţ 210 000 Kč za 1 kg (na území
České republiky). Do této trestné činnosti jsou zapojeny osoby z bývalé Jugoslávie. Z
území severní Moravy je efedrin dále distribuován na Slovensko a do severních
Čech. Na území severní Moravy bylo v roce 2005 při dvou akcích II. oddělení NPC
zajištěno 5 kg efedrinu a 1 kg metamfetaminu. Metamfetamin je dostupný v poměrně
vysoké kvalitě, cenu si udrţuje kolem 1 000 Kč za 1 g.
Další zneuţívanou drogou na území severní Moravy je heroin. Realizačními
akcemi ve vietnamské komunitě došlo k částečnému ochromení této distribuční sítě,
významné místo však zaujala i komunita albánská. Přestoţe je distribuce heroinu
utlumena, jsou zaznamenány případy dovozu heroinu ze severu Čech a následná
distribuce – například při akci HEMA byli zadrţeni dva etničtí Albánci, jeden občan
České republiky a zajištěno 120 g heroinu. Pro pouliční distribuci je typická špatná
kvalita, neboť heroin je před samotným prodejem dále ředěn a obsah účinné látky se
pohybuje kolem 10%. Tato droga je pak prodávána mezi Romy i ostatní občany za
cenu jako u kvalitního heroinu, t.j. 800 aţ 1000 Kč za 1 g.
Drogou, u které byl zaznamenán nárůst spotřeby, je kokain. Dovozem a distribucí
kokainu se zabývá albánská komunita, která provádí distribuci i mimo okruh
etnických Albánců. Cena 1 g kokainu se pohybuje kolem 1500 Kč. Kokain se dováţí
na území severní Moravy z Německa.
V menším rozsahu se v regionu vyskytuje extáze, především v ostravské
aglomeraci. Na odhalování a vyšetřování těchto případů se velkou měrou podíleli
policisté z týmu TOXI, působícího v rámci městského ředitelství Policie České
republiky Ostrava.
V roce 2005 se podařilo odhalit několik pěstíren marihuany s vysokým obsahem
účinné látky THC, a to jak hydroponiích, tak i aeroponních. Tyto pěstírny jsou
umísťovány v odlehlých částech regionu, především v malých obcích v Beskydech.
Pouliční cena této marihuany, o kterou je poměrně velký zájem, se pohybuje od 80
Kč do 200 Kč za 1 g sušené hmoty.

VIII.
SKUPINA METODIKY A PREVENCE
NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY
Skupina metodiky a prevence (SMP) reprezentuje a zastupuje NPC v rámci
Policie České republiky a na veřejnosti, a to prostřednictvím lektorské, vzdělávací,
metodické a publikační činnosti.
V rezortu Policie České republiky participuje na tvorbě interních normativních
aktů, v rámci ministerstva vnitra České republiky se podle moţností podílí na tvorbě
legislativních norem v oblasti nových zákonů souvisejících s problematikou
omamných a psychotropních látek. Výraznou aktivitu vyvíjí rovněţ v rámci
spolupráce s rezortními i mimorezortními subjekty při realizaci protidrogové politiky
státu.
Stěţejním úkolem SMP bylo i v roce 2005 kontinuální a periodické vzdělávání
policistů v policejních školách – výuka v rámci nástupních kurzů ve středních
policejních školách ministerstva vnitra, odborné přednášky pro jiţ slouţící policisty
v průběhu specializačních kurzů a přednášky na Policejní akademii České republiky
v bakalářském i magisterském studijním programu. Celkem pracovníci SMP v roce
2005 uspořádali 53 přednášek pro 1400 policistů v těchto rezortních školách. V rámci
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jiţ tradiční spolupráce s Policejní akademií České republiky SMP v roce 2005
připravila v programu celoţivotního vzdělávání seminář na téma aktuální stav
drogové scény, detekce drog a legislativa související s drogovou trestnou činností a
podílela se na tvorbě skript Drogy – vybrané kapitoly. Ve spolupráci SMP a
Ředitelství sluţby dopravní policie Policejního prezidia České republiky bylo
prováděno školení dopravních policistů k orientačnímu testování drog v silničním
provozu.
Neméně důleţitou, prakticky kaţdodenní činností SMP, je zajištění styku NPC
s veřejností a sdělovacími prostředky. SMP také kaţdoročně připravuje instruktáţně
metodická zaměstnání pro příslušníky NPC, významné dny jednotky a lektorsky se
podílí na instruktáţně metodických zaměstnáních pořádaných správami krajů Policie
České republiky pro policisty územních útvarů, zařazené na úseku boje proti drogové
kriminalitě.
V listopadu 2005, u příleţitosti 14. výročí zaloţení Národní protidrogové centrály,
SMP připravila a otevřela
v prostorách Muzea Policie
České
republiky
expozici
věnovanou boji proti drogám,
situaci na drogové scéně a
preventivním aktivitám.
Mimo rezort Policie České
republiky SMP participovala na
vzdělávacích programech pro
odbornou veřejnost, zejména
vzděláváním
pedagogů –
školních metodiků prevence a
koordinátorů
prevence
magistrátů,
krajských
a
městských úřadů. Lektorsky se
SMP podílela na vzdělávání příslušníků dalších ozbrojených a bezpečnostních sborů
– Vězeňské sluţby České republiky, městských a obecních policií a útvarů Civilní
ochrany Armády České republiky. Pracovníci SMP v roce 2005 provedli v této oblasti
celkem 31 přednášek pro 1600 posluchačů. Pro přibliţně 750 ţáků základních a
studentů středních a vysokých
škol
bylo
uspořádáno
18
přednášek. SMP dále na základě
zásad NPC v drogové oblasti
spolupracovala
s vládními
i
nevládními
organizacemi
a
podílela
se
na
realizaci
protidrogové
politiky
České
republiky.
V červnu 2005 byl úspěšně
ukončen třetí ročník společného
projektu NPC a Preventivně
informační skupiny Okresního
ředitelství Policie ČR České
Budějovice
Malá
policejní
akademie. Projekt, od roku 2004 akreditovaný ministerstvem školství, mládeţe a
tělovýchovy, je čtyřletý a za tuto dobu se v něm vystřídá asi 3500 dětí. Program v
sobě zahrnuje otázky týkající se šikany, záškoláctví, agresivity, náboţenských sekt,
Výroční zpráva 2005

21

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
průběţně po celý školní rok. Cílem je přispívat u dětí k tomu, aby si osvojovaly
pozitivní sociální chování a odmítaly porušování zákona. Úspěšné ukončení třetího
ročníku opět potvrdilo, ţe pouze systematická práce s dětmi na základní škole vede
k úspěšnosti v oblasti prevence protispolečenských jevů. V rámci tohoto projektu
uspořádali pracovníci SMP 50 přednášek pro 500 dětí a 2 speciální semináře pro
100 učitelů.
Mezi další aktivity SMP v roce 2005 jiţ tradičně patřila publikační činnost,
zejména příprava a vydávání 11. ročníku Bulletinu NPC, odborného čtvrtletníku
určeného především pro příslušníky Policie České republiky, justici a odbornou
veřejnost.

IX.
NATIONAL FOCAL POINT
Národní protidrogová centrála kontinuálně plnila v roce 2005 úkoly při realizaci
Národního bodu pozorování. Jedná se o společné analytické pracoviště NPC a
Generálního ředitelství cel ministerstva financí (GŘC), které bylo zřízeno dodatkem
k prováděcímu protokolu ke smlouvě mezi Policií České republiky a GŘC. Je nutno
konstatovat, ţe i v průběhu roku 2005 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 omamných a
psychotropních látek a realizovaných pachatelů
odstranit zdvojení statistických výkazů
zaručit kompletnost údajů u všech poloţek sledovaných EMCDDA
odstranit moţnou dvoukolejnost zpracovávaných případů
zlepšit koordinaci spolupráce se zahraničím

V rámci systému sběru dat v Policii České republiky je v souladu se Závazným
pokynem policejního prezidenta č. 102 z roku 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 slouţí jako podklady pro Národní monitorovací
středisko pro drogy a drogové závislosti v těchto kategoriích:





statistika zadrţených drog
statistika pachatelů
přehled o čistotě zadrţených drog
přehled o cenách drog

X.
SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM
Mezinárodní spolupráce v potírání drogové kriminality je prioritou Národní
protidrogové centrály. Tato proklamace byla i v průběhu roku 2005 poměrně úspěšně
uváděna do praxe. V souvislosti s tím je nutno před tradičním hodnocením
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spolupráce s jednotlivými zeměmi zdůraznit některé obecné závěry a úvahy ohledně
mezinárodní spolupráce NPC, vyplývající z výsledků roku 2005:










Byla dosaţena velmi solidní úroveň výměny informací se zahraničními partnery.
Promptní výměna informací včetně zjišťování údajů z dostupných policejních
evidencí fungovala bez větších problémů se zeměmi, s nimiţ má spolupráce
obecně dobrou úroveň. Na tomto výsledku se rozhodující měrou podíleli styční
důstojníci.
Praxe roku 2005 jednoznačně ukázala, ţe výměna informací přes styčné
důstojníky je nejrychlejší a nejúčinnější, a proto je také poměrně často
upřednostňována před jinými jejími formami. Tam, kde byli styční důstojníci
zrušeni, tato výměna informací vázne. NPC nepovaţuje rušení pozic styčných
důstojníků, coţ se stalo například u Itálie a severských zemí, za dobré řešení.
Praxe ukazuje, ţe ke zlepšení či alespoň udrţení dosavadní úrovně spolupráce
taková opatření rozhodně nevedou. Jiné formy komunikace mohou dobře
fungujícího styčného důstojníka – a takovými byli jak italský, tak severský –
nahradit jen velice obtíţně, v některých ohledech vůbec ne.
V roce 2005 NPC na konkrétních případech ukázala, ţe je připravena se
zahraničními partnery uskutečňovat i sloţitější formy úzce koordinované
spolupráce ve dvou i více zemích za vyuţití ţádostí o právní pomoc. S mnohými
zahraničními partnery má však NPC vytvořeny takové vztahy, ţe řízení
konkrétních vyšetřovacích technik v praxi probíhá za pouţití telefonního či
faxového spojení a tudíţ naprosto operativně. I v tomto je nutné zmínit
neobyčejně významnou roli styčných důstojníků. Bez nich si účinnou spolupráci
v tomto ohledu nelze představit.
Ve vztahu k zahraničním partnerům se NPC v roce 2005 řídila zásadou, ţe jejich
doţádání i s ţádostmi o právní pomoc byly vyřizovány stejně, jak NPC očekává
vyřízení doţádání vlastních. To platí i tam, kde není vţdy odpovídající druh
reakce. NPC spolupracuje s jakýmkoliv orgánem vymáhajícím právo, který působí
v protidrogové sféře, bez ohledu na to, zda jde o policii, četnictvo, celníky,
bezpečnostní sluţbu nebo jiné orgány. Není podstatné, zda jde o orgány ústřední
nebo regionální. Rozhodujícím hlediskem je, zda zahraniční partner můţe účinně
pomoci. Být spolehlivým a profesionálně zdatným partnerem je důleţitý
dlouhodobý úkol. Úsilí investované do této oblasti činnosti se vyplatí. Jak dokládá
níţe uvedený rozbor situace u jednotlivých států, existují rozhodně v praxi z roku
2005 příklady toho, ţe NPC takovou pověst má. V nejbliţší budoucnosti bude
třeba ji nejen zachovat, ale dále rozvíjet.
V roce 2005 se výrazně projevil trend posledních let, který ukazuje na významně
rostoucí důleţitost ţádostí o mezinárodní právní pomoc v policejní práci.
Vzhledem k tomu, ţe většina operativně pátracích prostředků byla od 1.1.2002
zařazena do trestního řádu, je dnes třeba ţádostí o právní pomoc velice často i
ve fázi prověřování ve smyslu §158a trestního řádu. Kromě toho se ukazuje, ţe je
výhodné, aby se při vyřizování těchto ţádostí o právní pomoc účastnili osobně
zástupci doţadující strany a na místě tak ovlivnili vyřízení věci. Tato forma
spolupráce na pracovníky NPC kladla a dále bude klást zvýšené poţadavky. Do
hry zde vstupuje další prvek, justiční orgán v podobě státního zástupce či
vyšetřujícího soudce. S ním je spolupráce vţdy komplikovanější, neţli se
zahraničním policejním či celnickým partnerem. Organizační problémy a zdrţení
s vyřízením ţádostí právě zde účinně pomáhají řešit styční důstojníci. Typickým
příkladem bylo v roce 2005 Nizozemsko. Právní pomoci zasílané buď klasicky
pouze justiční cestou nebo cestou Interpolu trpí chronickými problémy,
spočívajícími ve zdlouhavosti jejich vyřizování. Pro úkony operativního charakteru
tyto cesty nevyhovují. Proto je třeba více vyuţívat styčných důstojníků a přímých

Výroční zpráva 2005

23





kontaktů v doţadovaných zemích. Pro budoucnost lze předpokládat, ţe se
význam ţádostí o právní pomoc do zahraničí nejen udrţí, ale i nadále vzroste.
V poslední době bylo moţné pozorovat rovněţ další pozitivní tendenci v oblasti
mezinárodní spolupráce. Zatímco dříve tato oblast byla do velké míry doménou
praţských centrálních výkonných oddělení, v roce 2005 došlo k výraznému
nárůstu spolupráce a výměny informací ze strany expozitur NPC. Svědčí to o tom,
ţe si tyto regionální pracoviště dobře uvědomují význam mezinárodní policejní
spolupráce, a to přinejmenším
ve stejné míře jako centrální
výkonná oddělení.
I v roce 2005 se osvědčila
zavedená
praxe
pořádání
setkání zahraničních styčných
důstojníků
u
příleţitosti
významných dnů NPC v Praze.
Tyto schůzky mívají velmi
pracovní a otevřený charakter a
přispívají k rozvoji spolupráce
s partnery v zahraničí. Styční
důstojníci představují určitý
aktiv
velice
uţitečných
spolupracovníků.

Albánie
I v roce 2005 trvala potřeba kontaktů s albánskými policejními orgány, která je
známa jiţ z předchozích let. Nicméně přímé kontakty nejsou ţádné a spolehlivost
kontaktů přes Interpol se jeví jako velice nízká.
Belgie
V roce 2005 vzrostl objem výměny informací s belgickými kolegy prostřednictvím
styčného policejního důstojníka sídlícího ve Vídni. Komunikace probíhala i v tomto
roce bez problémů. Z větší části se spolupráce s Belgií týkala syntetických drog.
Bulharsko
Spolupráce s bulharskou stranou se orientovala jednak na tradiční nelegální
obchod s heroinem po balkánské trase, ale i na obchod s metamfetaminem a
syntetickými drogami. Probíhá výhradně cestou bulharského styčného důstojníka při
velvyslanectví v Praze. V roce 2005 zde došlo k personální změně. Oproti dřívějšku
se spolupráce občas jeví jako poněkud pomalejší. Do konkrétní výměny informací
bylo zapojeno například I. oddělení NPC v operaci Meprit při rozkrývání heroinových
sítí etnických Albánců s propojením na Bulharsko a Českou republiku a dále rovněţ
expozitura NPC v Plzni.
Francie
Zejména I. oddělení NPC zaznamenalo v roce 2005 aktivizaci výměny informací
prostřednictvím policejního styčného důstojníka při velvyslanectví Francie. Jednalo
se o informace především o obchodu s heroinem a sítích etnických Albánců. I kdyţ
s Francií NPC příliš mnoho společných případů nespojuje, je nutno tento kladný
trend ve vzájemné spolupráci ocenit.
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Chorvatsko
V roce 2005 byl zaznamenán zatím sice první a ojedinělý, nicméně uspokojivý
případ výměny informací s chorvatskou policií. Týkal se obchodu s kokainem,
řešeného expoziturou NPC v Brně. Vycházelo se z přímého kontaktu, navázaného
v rámci činnosti mezinárodní pracovní skupiny Jihovýchod. Lze doufat, ţe jde o
příslib další a hojnější úspěšné spolupráce. Rozhodně totiţ platí, ţe chorvatští
občané jsou často na území České republiky zapojeni do nelegálního mezinárodního
obchodu s drogami.
Indie
V roce 2005 I. oddělení NPC úspěšně dokončilo operaci Mule. Mezinárodní
organizovaná skupina posílala delší dobu kurýry pro hašiš do Indie do oblasti
Chandigarhu. Skupinu vedli občané Izraele, z nichţ jeden měl povolen pobyt na
území České republiky. Do skupiny byli dále zapojeni občané České republiky, Indie
a dalších států. Kontakt s indickou protidrogovou jednotkou byl navázán poměrně
netradičně cestou indického velvyslanectví v Praze, které přistupovalo k ţádosti
neobyčejně vstřícně. Spolupráce s indickými kolegy byla velmi úspěšná a vedla
k zadrţení tří pachatelů v Indii, jednoho občana Izraele jako hlavního organizátora,
jednoho občana České republiky a jednoho občana Indie. Navázaný styk s indickou
protidrogovou jednotkou lze i v budoucnosti účinně vyuţít pro další spolupráci.
Itálie
I v roce 2005 ukazovaly poznatky NPC, ţe Itálie představuje významnou cílovou
zemi, kam míří po tranzitu přes Českou republiku kurýři s heroinem a s kokainem.
Rozhodující úlohu zde hrají organizované zločinecké struktury etnických Albánců.
Negativně však byla pociťována nepřítomnost italského styčného důstojníka ve
středoevropském regionu. Přesto v průběhu roku 2005 docházelo k výměně
informací prostřednictvím přímého kontaktu na italskou ústřední protidrogovou sluţbu
DCSA. Někdy se v odpovědích na doţádání projevuje z italské strany jistá váhavost,
nadále je ve vztahu k Itálii problémem dostatečně rychlé vyřizování ţádostí o právní
pomoc, které mají mnohdy zásadní význam pro úspěšné zakončení vyšetřování
případu v České republice, včetně jeho dohry před soudem. Na rozdíl od
předchozího roku nebylo v roce 2005 uskutečněno takové úspěšné společné
vyšetřování, jakým byla například operace Titánium.
Izrael
V roce 2005 pokračovala velmi dobrá spolupráce s izraelskou policií, kterou na
dlouhodobě na velice dobré úrovni zprostředkovává styčný důstojník izraelské policie
při velvyslanectví státu Izrael v Berlíně. Spolupráce v roce 2005 se týkala výměny
informací v rámci operace Mule, kde byl organizátorem v případu pašování velkého
mnoţství hašiše z Indie izraelský občan, dále pak k obchodu s extází a kokainem.
Spolupráce s izraelskými kolegy měla a má trvale velmi vysokou úroveň.
Maďarsko
V roce 2005 nebyla spolupráce s Maďarskem frekventovaná, šlo o jeden případ
výměny informací k pašování heroinu po Balkánské trase. Styky probíhají na základě
přímých, jiţ dříve navázaných kontaktů s maďarskou policií. Spolupráce funguje
v zásadě bezproblémově. S ohledem na polohu obou zemí na heroinové Balkánské
trase bude zřejmě i v budoucnosti vyuţívána.
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Německo
Německo v roce 2005 představovalo stejně jako v předchozích letech velice
významného partnera v protidrogové oblasti. I kdyţ i zde došlo k personální obměně
na pozici styčného důstojníka Spolkového kriminálního úřadu při velvyslanectví
Spolkové republiky Německo v Praze, nemělo to negativní vliv na dobrou úroveň
spolupráce. Styčný důstojník BKA představuje na tomto místě spolehlivého partnera.
Na příkladu operace Orion, prováděné
expoziturou NPC v Brně, lze dobře
demonstrovat připravenost obou stran k relativně sloţitějším formám mezinárodní
spolupráce. Německý styčný důstojník zde úspěšně koordinoval součinnost s českou
i nizozemskou stranou na základě telefonického kontaktu, a to i v čase osobního
volna.
NPC vysoce oceňuje, ţe styčný důstojník zajistí kontakt s odpovědným
pracovníkem na německé straně a umoţní pak následné přímé kontakty. To je
z praktického hlediska velice uţitečný postup, který umoţní pruţně fungující pracovní
styky se zahraničními kolegy bezprostředně pracujícími na případu. Kontakty
s německým styčným důstojníkem jistě splňují představu o tom, jak by mezinárodní
spolupráce měla fungovat.
Německo jako největší soused České republiky představuje rovněţ dobrý příklad
přeshraniční spolupráce na regionální úrovni, která probíhá prostřednictvím
expozitur NPC v Plzni a Ústí nad Labem a regionálních policejních orgánů na
německé straně. Expozitura NPC v Plzni aktivně a účinně spolupracovala
s kriminální policií v bavorském Bayreuthu. Případ se týkal obchodu s heroinem,
etnických Albánců a ruskojazyčných pachatelů. V rámci této spolupráce došlo i
k neformálním přímým kontaktům policistů z obou stran. Expozitura NPC v Ústí nad
Labem v roce 2005 velmi úspěšně spolupracovala v rámci operace CLUB, zaměřené
na přeshraniční nelegální obchod s efedrinem a metamfetaminem, s pracovištěm
Saského zemského kriminálního úřadu v Görlitz. Na obou stranách došlo k zadrţení
pachatelů. Bezproblémová komunikace zde vedla ke kladnému výsledku. Toto se
týká i spolupráce na úrovni státních zástupců na obou stranách.
Velmi kladně hodnotí spolupráci s německými kolegy jak z BKA, tak i z LKA a
GER I. oddělení NPC. Tato spolupráce na různých úrovních se převáţně týká aktivit
etnických Albánců v mezinárodním obchodu s drogami. Nelze rovněţ opomenout, ţe
NPC vyuţívá ve vztahu k Německu i českého celního styčného důstojníka se sídlem
v Kolíně nad Rýnem. V záleţitostech týkajících se německých celníků byl ochotným
a účinným pomocníkem.
Spolupráci s Německem
bezproblémovou.

hodnotí

celkově

NPC

jako

velmi

dobrou

a

Nizozemsko
Nizozemsko trvale potvrzuje svou roli zdrojové země číslo jedna ohledně extáze,
přicházející na drogový trh v České republice. Snadná dostupnost této drogy
nasvědčuje tomu, ţe zásobování prostřednictvím zejména kurýrů v osobních
vozidlech má značný rozsah. Stejně tak přes Nizozemsko procházejí i trasy
mezinárodního obchodu s kokainem spojené s Českou republikou. Významnou
základnu tam mají, kromě jiného, také nigerijské zločinecké skupiny.
V minulosti existovaly ve vztahu k Nizozemsku určité problémy. Hlavní z nich
spočíval v tom, ţe bylo velmi obtíţné najít na nizozemské straně partnera
v policejních orgánech, který by se zabýval doţádáními NPC a prováděním ţádostí o
právní pomoc. Tuto nepříznivou bariéru pro spolupráci se podařilo v roce 2005
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postupně prolomit zásluhou nizozemské policejní styčné důstojnice, sídlící při
velvyslanectví ve Varšavě. Díky jejím osobním intervencím se daří přesvědčovat
nizozemské kolegy, ţe NPC je dobrým partnerem pro spolupráci. Situace ve vztahu
k nizozemské policii se tedy rapidně zlepšila. Odrazilo se to například ve velice dobré
spolupráci v rámci operace Orion, prováděné brněnskou expoziturou NPC. Za
rozhodně nadstandardní lze označit úroveň spolupráce na operaci Parcival, kde
nizozemskou ţádost o právní pomoc vyřizuje II. oddělení NPC. Jde o součást
vyšetřování celosvětové sítě nelegálního obchodu s prekursory. Probíhá zde velmi
intenzivní výměna informací přímo s nizozemskou stranou a vzájemná koordinace
postupu ve vyšetřování. Tento přímý kontakt pomohla navázat nizozemská styčná
důstojnice. Znovu je nutno ocenit fakt, ţe styčná důstojnice pomůţe při navázání
přímého kontaktu a další vývoj případu ponechá na nezprostředkované spolupráci
policistů odpovědných za případ na obou stranách. Přes její osobu také prošlo velké
mnoţství informací v operaci Mazec expozitury NPC v Ústí nad Labem, v rámci
trestního stíhání pachatelů pro obchod s kokainem expoziturou NPC v Brně, k
obchodu se syntetickými drogami vyšetřovanému expoziturou v Českých
Budějovicích v operaci Dudák, nebo v rámci kokainové, jiţ dříve započaté operace
Atila, pro I.oddělení NPC. NPC odpovídala prostřednictvím styčné důstojnice do
Nizozemska také na doţádání k obchodu nizozemských občanů s konopnými
produkty.
Spolupráci s Nizozemskem hodnotí NPC jako trvale se zlepšující a perspektivní,
protoţe shora uvedené vztahy k Nizozemsku v drogové oblasti mají nepochybně
trvalý charakter.
Polsko
Polsko jako druhý největší soused České republiky po Německu představuje
z hlediska boje proti drogám zájmovou oblast. Výrazně potřebné se jeví styky
zejména u expozitur NPC v příhraničním pásmu. Nicméně ze sousedních zemí má
spolupráce s Polskem nejproblematičtější úroveň. Příslušné protidrogové pracoviště
ústředního úřadu vyšetřování ve Varšavě i na poměrně jednoduchá doţádání
odpovídá buď se zpoţděním nebo vůbec ne. O společných vyšetřováních zatím
nemůţe být vůbec řeč. S úrovní spolupráce s Polskem není NPC spokojena. Situaci
moţná nepříznivě ovlivňuje i skutečnost, ţe dlouho připravovaná smlouva o policejní
spolupráci s Polskem není dosud podepsána a ratifikována.
Rakousko
Ve spolupráci s Rakouskem v roce 2005 lze velmi pozitivně hodnotit úlohu
policejního styčného důstojníka při velvyslanectví Rakouska v Praze. Výměna
informací, které přes něj probíhala, se týkala například obchodu s kokainem u
expozitury NPC v Brně a operace Mazec u expozitury NPC v Ústí nad Labem.
S Rakouskem existuje ovšem tradičně dobrá spolupráce i na úrovni
přeshraničních kontaktů. V tomto směru dává vysoké ocenění velmi slušné úrovni
komunikace s rakouskými kolegy expozitura NPC v Brně. Expozitura NPC v Českých
Budějovicích také kladně hodnotí komunikaci s rakouskou policií. Jeden existující
problém ve spolupráci byl způsoben spíše postojem státního zástupce na rakouské
straně a neměl nic společného s přístupem rakouských kolegů ke spolupráci.
Ve spolupráci s Rakouskem tedy jednoznačně převaţují tradičně dobré styky přes
styčného důstojníka a přímé kontakty. Její úroveň povaţuje NPC za dobrou.
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Rumunsko
Pro vztahy s Rumunskem platí v podstatě stejné hodnocení jako v roce 2004.
Výměna informací se v roce 2005 omezila spíše jen na poskytování informací
obecného a statistického charakteru. To nic nemění na skutečnosti, ţe NPC velice
kladně hodnotí činnost rumunského policejního styčného důstojníka v Praze, s nímţ
udrţuje velice dobré styky. Z jeho strany v závěru roku vzešla iniciativa k aktivizaci
vzájemných styků v protidrogové oblasti.
Rusko
V roce 2005 byly uskutečňovány styky s Federální protidrogovou sluţbou Ruské
federace výhradně prostřednictvím styčného důstojníka Policie České republiky v
Rusku. Jednalo se o tři doţádání obecného charakteru a zcela zde chybí spolupráce
v operativní oblasti, stejně jako v přípravném řízení trestním. Spolupráce s orgány
ministerstva vnitra Ruské federace se výrazně omezila vzhledem k novému rozdělení
kompetencí s Federální protidrogovou sluţbou. Ta, jak se zdá, má nyní na
mezinárodní spolupráci v protidrogové oblasti v Rusku monopol. Úroveň spolupráce
nelze označit ani za uspokojivou. Na konci roku ruská strana projevila zájem o
návštěvu své delegace v Praze a o podepsání memoranda o porozumění a
meziresortní smlouvy. Jednání v této věci pokračují. Mohlo by moţná jít o jistý impuls
ke zlepšení nepříliš utěšeného stavu spolupráce s Ruskem.
Severské země
Severské země představují názornou ukázku toho, ţe úroveň spolupráce po
odvolání styčného důstojníka prudce poklesne. Oproti předchozím létům se
spolupráce se severskými zeměmi v roce 2005 omezila jen na ojedinělé výměny
informací s Dánskem a se Švédskem. S Dánskem šlo o jeden případ, se Švédskem
o tři případy za rok. Pracovníci NPC se přitom snaţili vyuţívat přímých styků
navázaných dříve v období, kdy v Praze sídlil styčný důstojník pro severské země.
Dřívější úroveň styků ovšem zaznamenala zřetelný pokles. Nicméně je nutno ocenit
snahu severských kolegů dříve vybudované styky udrţet, byť na méně intenzivní
úrovni.
Slovensko
V roce 2005 byl zaznamenán výrazně pozitivní posun ve spolupráci se
Slovenskem. Významnou úlohu v tomto směru sehrává činnost slovenského
styčného policejního důstojníka při velvyslanectví v Praze. Přes něj je
zprostředkována výměna informací, a to na úrovni jednotlivých realizovaných případů
na obou stranách i ohledně obecných zpráv a statistických údajů. Pro jeho kontakty
s NPC je typický aktivní přístup, pruţnost a neformálnost.
V roce 2005 byly udrţovány rovněţ přímé styky s Národní protidrogovou
jednotkou v Bratislavě. Rozvíjela se také přeshraniční spolupráce. Bylo tomu tak u
ostravské expozitury NPC, která spolupracuje s pobočkou slovenského útvaru pro
boj s organizovaným zločinem v Ţilině. Na základě přímých styků se slovenskými
kolegy proběhla v Ostravě úspěšná operace. Výměna informací se slovenskými
kolegy proběhla i v operaci Albi na expozituře NPC v Českých Budějovicích nebo
v operaci Mazec na expozituře NPC v Ústí nad Labem. I. oddělení NPC spolupracuje
se slovenskou celní správou v operaci Grenza. Ve vzájemné spolupráci jsou
otevřené dveře oboustranně i mezinárodní právní pomoci.
Spolupráce se slovenskou stranou navazovala na historicky tradiční dobré vztahy
a lze ji hodnotit velmi kladně.
Výroční zpráva 2005

28

Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Nebylo rozhodně náhodou, ţe ředitel NPC ocenil v roce 2005 Plaketou NPC za
mezinárodní spolupráci styčného důstojníka pro organizovaný zločin při
velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Praze. Ve
vztahu ke Spojenému království došlo prostřednictvím styčného důstojníka
k výraznému nárůstu objemu výměny informací. V roce 2005 NPC s britskou stranou
spolupracovala například v kokainových operacích Atila a Veterán na I. oddělení,
v dalším případu obchodu s kokainem zpracovávaném expoziturou NPC Brno,
v případu obchodu s metamfetaminem vedeným na expozituře NPC v Plzni a
v operaci Mazec na expozituře NPC v Ústí nad Labem. V těchto případech nešlo o
typicky jednorázovou výměnu informací, ale o dlouhodobou vzájemnou spolupráci.
Existují tedy předpoklady pro velice pruţnou a rychlou oboustrannou operativní
spolupráci. Za příznačné lze označit i to, ţe se na NPC dvakrát obrátily územní
útvary Policie České republiky s ţádostí o zprostředkování kontaktu s britskou
stranou přes styčného důstojníka v Praze, protoţe jiné kanály přenosu informací
nefungovaly dostatečně spolehlivě. NPC ţádostem pochopitelně vyhověla, stejně
jako britský styčný důstojník.
Spojené státy americké
Spolupráce s USA si zachovala svou trvale dobrou úroveň. Probíhala zejména
v oblasti výměny operativních informací a spolupráce v této oblasti. Nicméně zůstává
faktem, ţe v roce 2005 se nepodařilo s americkou protidrogovou sluţbou DEA
uskutečnit společné vyšetřování toho druhu, jakým byla v roce 2004 operace týkající
se mezinárodního obchodu s extází. Přesto úroveň spolupráce a komunikace s DEA
hodnotí NPC jako velice dobrou.
Srbsko a Černá Hora
Ve vztahu k tomuto soustátí sehrála výrazně kladnou roli návštěva delegace NPC
v Srbsku a Černé Hoře v roce 2005, spolupráce po této návštěvě je na vcelku velmi
uspokojivé úrovni. Probíhá zatím sice spíše na úrovni výměny informací k jednotlivým
případům, má však perspektivu dalšího rozvoje s ohledem na to, ţe občané Srbska a
Černé Hory patří k osobám, zapojeným do obchodu s drogami i na území České
republiky. Úroveň spolupráce hodnotí NPC jako uspokojující a zlepšující se.
Španělsko
Spolupráce se Španělskem měla v roce 2005 výrazně epizodický charakter.
Jednalo se o dvě doţádání NPC, z nichţ jedno zůstalo zcela bez odpovědi. Tato
fakta potvrzují, ţe spolupráce se Španělskem nedosahuje příliš uspokojivé úrovně.
V roce 2005 se zúčastnili dva příslušníci NPC mezinárodního kursu v oblasti drog
ve španělském policejním centru v Madridu. Kurs měl standardní úroveň obvyklou u
podobných mezinárodních akcí a umoţnil navázání určitých nových kontaktů
s kolegy v zahraničí.
Švýcarsko
Švýcarsko v roce 2005 představovalo další případ partnerské země, kde došlo
k významnému nárůstu výměny informací a spolupráce prostřednictvím policejního
atašé při velvyslanectví v Praze. Díky jemu představuje Švýcarsko spolehlivého a
aktivního partnera pro spolupráci. U Švýcarska je příznačné, ţe převaţují doţádání
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ze švýcarské strany. Spolupráce se zaměřuje především na nelegální obchod
s heroinem. V průběhu roku 2005 se ovšem vzájemná výměna informací týkala
rovněţ například problému obchodu s kokainem nebo činnosti nigerijských
zločineckých struktur. Spolupráce se Švýcarskem má trvale velmi dobrou úroveň.
Ukrajina
Spolupráce s Ukrajinou v roce 2005 probíhala prakticky výhradně cestou prvního
tajemníka velvyslanectví v Praze. To souvisí se specifickým stanovením kompetencí
ohledně mezinárodního obchodu s drogami na Ukrajině. Proto je také ke kontaktu
s orgány ministerstva vnitra Ukrajiny jen minimálně vyuţíván styčný důstojník Policie
České republiky v Kyjevě. Tento český styčný důstojník však udrţuje s NPC dobré
styky a poskytuje obecné informace z drogové oblasti na Ukrajině.
Spolupráce se týkala výměny informací k jednotlivým případům, zejména v
oblasti kontroly obchodu s prekursory. Společně realizovaného případu nebylo zatím
dosaţeno. Přesto úroveň spolupráce hodnotí NPC jako dobrou. Existuje zde
perspektiva i pro další a organizačně náročnější spolupráci v protidrogové oblasti.
Interpol
I v roce 2005 pochopitelně NPC vyuţívala sluţby Interpolu. Platí to zejména o
těch zemích, kde nemá Česká republika policejní styčné důstojníky ani přímé
kontakty. Stejně tak NPC vyuţívá i určitých standardních postupů v rámci Interpolu,
jako jsou situační zprávy a mezinárodní zatykače. Pro operativní spolupráci a pro
výměnu citlivých informací se ovšem nejeví síť Interpolu jako vhodná. Tradiční
problémy jsou s pomalostí a nepruţností této sítě. Pracovníci z výkonných oddělení a
expozitur NPC tedy zcela pochopitelně dávají přednost jiným kanálům spolupráce.
Nicméně tam, kde je to potřebné, spolupráce s Interpolem probíhala a bude probíhat
na víceméně standardní úrovni.
Europol
Členství České republiky v Evropské unii trvá necelé dva roky, členství v Europolu
o málo víc neţ jeden rok. Zapojení NPC do mezinárodní spolupráce v oblasti
drogové trestné činnosti se prolíná celou její historií od roku 1991. V průběhu 15 let si
NPC vytvořila silné vazby v této oblasti činnosti a tak pouze pomalu upouští od
přímých forem spolupráce. Europol je dnes Policií České republiky jednoznačně
definován jako hlavní partner i komunikační kanál pro policejní spolupráci. Tato
oblast činnosti bude v krátké době upravena interním aktem řízení, který ještě více
posílí postavení Europolu v oblasti mezinárodní spolupráce. NPC ovšem jiţ
participuje na činnosti Europolu v rámci několika analytických pracovních svazků
(AWF).
Tam, kde NPC z důvodu rychlosti a flexibility spolupráce, tedy zejména u
probíhajících operací, potřebuje jednoznačně definovaného konkrétního
zahraničního partnera, upřednostňuje přímý osobní kontakt s následným
poskytováním informace cestou centrálního pracoviště Europolu. NPC zavedla
v podstatě současně se vstupem do Europolu také systém hodnocení informací 4 x 4
pro zvýšení jejich vyuţitelnosti a kompatibility s informacemi zahraničních partnerů.
V roce 2005 kanály prostřednictvím Europolu nepředstavovaly na NPC skutečně
nijak preferovanou cestu spolupráce se zahraničními partnery. Důvody pro to jsou
čistě praktické. Především spojení přes Europol probíhá přes příliš mnoho stupňů,
dokonce přes více stupňů neţ u Interpolu. Od doţadujícího jde informace na národní
jednotku Europolu, odtud k českému styčnému důstojníkovi v centrále Europolu, od
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něj ke styčnému důstojníkovi doţadované strany v této centrále, od něj k národní
jednotce Europolu v doţadované zemi a teprve odtud k policejnímu útvaru
v doţadující zemi, který bude doţádání vyřizovat. Tím, ţe informace prochází příliš
mnoha stupni, dochází především ke zpomalení jejího přenosu a také k částečné
ztrátě její přesnosti. Dále pak většinou síť Europolu trvá na zprostředkování
informace v průběhu celého procesu spolupráce. Neumoţňuje to, co nám poskytují
styční důstojníci, totiţ navázání přímého kontaktu s partnery v doţadované zemi.
Hlavně u společně vyšetřovaných případů na obou stranách tak vzniká překáţka
pruţné spolupráce. Podle praktických zkušeností NPC na rozdíl od styčných
důstojníků není síť Europolu schopna účinně pomoci při vyřizování ţádostí o
mezinárodní právní pomoc tam, kde z druhé strany není vyřízení pomoci také
chápáno jako priorita nebo alespoň nutnost.
I přes tyto výhrady uznává NPC, ţe Europol disponuje zejména velkou a
nezastupitelnou analytickou kapacitou. V tomto směru má spolupráce v jeho rámci
značný význam. Proto se také NPC v roce 2005 podílela na pěti analytických
pracovních svazcích, vedených centrálou Europolu v Haagu. Jsou to AWF Mustard,
Cola, Copper, Synergy a Islamic Terrorism a dále pak činnost v rámci úkolové
skupiny Stela. Aktivnější byla účast NPC v AWF Mustard, Cola, Copper a Synergy. U
AWF Islamic Terrorism se účast omezila jen na nepříliš častou korespondenci. Proto
NPC v roce 2006 od účasti v tomto AWF upouští, a to i se zřetelem na to, ţe nejde
specificky o problematiku drog. Hodnocení praktické vyuţitelnosti účasti NPC v AWF
na I. oddělení, které ji zajišťuje, se zdá však být poněkud rozpačité. Účast na
schůzkách v Haagu v neposlední řadě představuje také velkou zátěţ pro limitované
rozpočtové prostředky na zahraniční sluţební cesty u útvaru. Poněkud lépe se
z praktického hlediska jevila účast NPC v úkolové skupině (Target Group) Stela, a to
zejména s přihlédnutím k výrazné iniciativě německého Spolkového kriminálního
úřadu (BKA) v této věci. Zdá se, ţe participace NPC v této konkrétní akci Europolu by
v nejbliţší budoucnosti mohla mít skutečný praktický význam. Rozhodně zajímavý
zdroj informací pro NPC představovaly v roce 2005 obecné analytické materiály
Europolu, zejména pak EU Organised Crime Report.
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STATISTICKÉ ÚDAJE
Česká republika 2005 - množství zajištěných OPL
(zdroj: všechny příslušné útvary PČR a
GŘC)

Látka
Amfetamin (g)
Amfetamin (tbl)
Apaurin (ml)
Buprenorfin (g)
Cannabis (g)
Cannabis-rostliny
Cannabis-semena (g)
Diazepam (tbl)
Efedrin (g)
GHB (ml)
Hašiš (g)
Heroin (g)
Klonazepam (g)
Kodein (ml)
Kokain (g)
Konopná mast (g)
LSD (trip)
Lysohlávky (g)
Mateční roztok (ml)
Metamfetamin - varna
Metamfetamin (g)
Modafen (tbl)
Morfin (ml)
Nurofen (tbl)
Pěstírna
Piracetam (g)
Pseudoefedrin (g)
Rohypnol (tbl)
Subutex (tbl)
Sustanon 250 - prekursor (ml)
Toluen (ml)
XTC/MDMA (tbl)
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Množství
38
56
2
0,5
103 337
1 780
3
290
27 301
500
4 625
36 340
1
1
10 169
820
3 067
145
20 000
261
5 310
10 980
1
12
11
1
3
26
287
990
830
19 010
32
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Česká republika 2005 - statistické údaje v oblasti OPL
(zdroj: všechny příslušné útvary PČR a GŘC)

národnost pachatelů, země původu

Realizace
Pachatelé
Neznámí pachatelé
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1888
2163
244

alžírská
americká
angolská
Bosna a Hercegovina
britská
bulharská
česká
francouzská
chorvatská
irácká
irská
italská
jihoafrická
jugoslávská

počet

2
1
1

1
1
2
2044
1
2
1
2
3
1
18

maďarská
makedonská
mexická
moldavská
německá
nigerijská
nizozemská
portugalská
ruská
slovenská
Středoafrická republika
španělská
švýcarská
ukrajinská
vietnamská

1
9
1
1
2
9
2
1
2
18
1
5
1
2
28
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Česká republika - porovnání počtu pachatelů
(zdroj: všechny příslušné útvary PČR a GŘC)

2002
2003
2004
2005
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Češi
1903
2272
2037
2044

cizinci
168
130
135
119
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Česká republika - porovnání
počtu realizací a pachatelů

2002
2003
2004
2005

realizace
1698
1993
1913
1888
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pachatelé
2071
2402
2172
2163

NP
231
232
305
244

(zdroj: všechny
příslušné útvary
PČR a GŘC)

2002
2003
2004
2005

dospělí
1708
1921
1929
1938

mladiství
279
409
195
175

nezletilí
84
72
48
50
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Česká republika - ceny OPL 2005
OPL
Amfetamin (g)
Diazepam (tbl)
Extáze (tbl)
Hašiš
Heroin
Braun (1ml)
Kokain
LSD/Halucinogeny
Marihuana - 1 joint
Marihuana 3)
Metamfetamin
Toluen (kg)
GHB (dávka)
Subutex 2mg
Subutex 8mg

cena v Kč/gram

cena v Kč/gram

pouliční prodej 1)
600-1000
5
80-500
150-500
500-2000

ø 2)
942
5
212
245
1089

prodej ve velkém 1)
500-800

ø 2)
650

40-200
50-250
400-1200

113
142
780

1500-3000
70-300
10-50/joint

2264
181
27

1500-2300
50-200

1758
107

20-350
400-2000
60-75
50
100-250
250-600

167
1017
68
50
190
375

20-250
300-1000

102
713

200

200

1) rozpětí cen dle údajů uvedených jednotlivými okresy
2) průměr vypočítaný ze všech cen uvedených jednotlivými okresy
3) cena za gram bez ohledu na procento účinné látky - nelze rozlišit
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Rozdělení počtu zahájených tr. stíhání (§ 160 tr. řádu) NPC v roce 2005 s ohledem na ustanovení trestního zákona

§ trestního zákona
měsíc
LEDEN

187/2a

187/1

187/2b

187/3a

187/3b

1

187/3c

187/4a

187/4b

4

ÚNOR

10

187/4c

187a/1

1

1

188/1

188/2a

188/2b

0

0

0

4

BŘEZEN

2

DUBEN

4

18

KVĚTEN

9

5

ČERVEN

4

ČERVENEC

4

9

1

SRPEN

2
4

1

1

ZÁŘÍ

3

ŘÍJEN

4

1

LISTOPAD

1

15

1

PROSINEC
CELKEM

187a/2

4
1

38

§

Počet

187

105

187a

9

188

0

188a

1
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4

0

4

0

0

58

7

2
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NPC - 2005 Počet realizací a pachatelů - dle měsíců
realizace

pachatelé

Leden

3

10

Únor

4

14

Březen

5

15

Duben

2

27

Květen

3

14

Červen

2

4

Červenec

1

1

Srpen

1

1

Září

2

3

Říjen

4

6

Listopad

3

16

Prosinec
CELKEM

2
32

4
115
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Pokuty - celkem Kč

Předáno orgánům
činným v trestním řízení

Dosud nevyřízeno

Odloženo, zastaveno
nebo postoupeno jinému
orgánu

Propadnutí věci

Zákaz činnosti

Pokuta

Napomenutí

Projednáno ve správním
řízení

Název útvaru

Počet přestupků

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi - § 30 odst. 1

Správa hl. m. Prahy

77

26

7

19

0

28

41

12

2

43 500

Správa Středočeského kraje

56

32

3

29

0

22

23

10

1

64 500

Správa Jihočeského kraje

34

23

0

24

0

24

9

4

0

21 000

Správa Západočeského kraje

68

44

1

40

0

38

20

15

1

99 600

Správa Severočeského kraje

143

55

9

36

0

22

95

15

2

31 100

Správa Východočeského kraje

167

102

13

89

0

51

44

30

0

138 600

Správa Jihomoravského kraje
Správa Severomoravského
kraje
CELKEM

244

165

2

144

0

154

81

25

0

452 900

97
886

56
503

10
45

43
424

0
0

53
392

40
353

7
118

3
9

58 700
909 900

ZDROJ: Policejní prezídium - Ředitelství sluţby správních činností
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Přestupky dle § 30 odst. 1 písm. j) z. č. 200/1990 Sb. - porovnání 2004, 2005
(ZDROJ: Policejní prezídium - Ředitelství sluţby správních činností)

Počet
přestupků (rok
2004)

Počet přestupků
(rok 2005)

Správa hl. m. Prahy
Správa Středočeského kraje
Správa Jihočeského kraje
Správa Západočeského kraje
Správa Severočeského kraje
Správa Východočeského kraje
Správa Jihomoravského kraje
Správa Severomoravského kraje

79
73
57
106
142
168
229
104

77
56
34
68
143
167
244
97

CELKEM

958

886

Název útvaru
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