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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

dovoluji si doporučit Vaší pozornosti Výroční zprávu Národní protidrogové centrály služby kriminální 
policie a vyšetřování za rok 2014, která již tradičně bilancuje trestně-právní data spojená s nelegálními 
drogovými trhy v České republice, naznačuje vývoj trendů a dynamiky produkce, distribuce a meziná-
rodního obchodu s omamnými a psychotropními látkami, prekurzory a ostatními chemickými látkami 
či technologiemi využívanými při nelegální produkci drog.    

I když čísla v případě plně latentní trestné činnosti vypovídají více o kapacitách orgánů vymáhajících 
právo a efektivitě legislativní regulace, než o skutečném stavu drogových trhů, mohou, za využití dalších 
zdrojů sloužit jako spolehlivá empirická základna mezioborových opatření k snížení poptávky i nabídky, 
zejména v kontextu lokálně podmíněných doprovodných jevů. Na rozdíl od jiných zdrojů se zpráva opírá 
výlučně o skutečnosti a informace nesporně zjištěné při výkonu policejních kompetencí.  

  
                        
                              vrchní rada plk Mgr Jakub Frydrych
                                        ředitel NPC SKPV PČR
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Obchod metamfetaminem



Národní protidrogová centrála / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014Národní protidrogová centrála / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014      9     8

Obchod METAMFETAMINEM

Metamfetamin neboli pervitin patří i nadále k nejčas-
těji zneužívaným drogám v České republice. Více než 
tři čtvrtiny českých problémových uživatelů tvoří právě 
uživatelé metamfetaminu. Zásadní pro tuzemskou vý-
robu metamfetaminu je dobrý přístup výrobců k pre-
kurzorům a pomocným látkám. 

Přetrvávajícím trendem ve výrobě metamfetaminu je 
extrakce pseudoefedrinu z volně prodejných léčiv, kte-
rá jsou v převážné většině dovážená z Polska. Ani přes 
opakované snahy, nejen České republiky, ale i dalších 
států a to zvláště Německa, se stále nepodařilo v Pol-
sku přijmout legislativu účinně omezující volný prodej 
těchto léčiv. Mezi zdrojové státy léků s obsahem pseu-
doefedrinu se opět vrátilo také Slovensko, kde se vyma-
hatelnost přijaté legislativy nedaří účinně prosazovat. 
Tato léčiva jsou nově dovážena také například z Bulhar-
ska, kam jsou často pašovány zájmové léky z Turecka 
a odtud následně putují do Polska a České republiky. 
Výdej těchto léků v našich lékárnách je v posledních le-
tech stabilizovaný.

Z hlediska způsobu výroby stále v ČR naprosto převlá-
dá konverze pseudoefedrinu na metamfetamin tzv. jo-
do-fosforovou “českou cestou”. Ze strany výrobců drog 
přetrvává zájem na získávání prekursorů a dalších che-
mikálií, nezbytných k jejich výrobě, především z legál-
ního trhu, tedy od oficiálních výrobců a prodejců. 

Díky důsledné mezinárodní kontrole, stále se zvyšují-
címu zájmu o tuto problematiku i ze strany orgánů vy-
máhajících právo a to nejen od policie a celní správy, 
ale i dalších kompetentních orgánů, povolující obchod 
s těmito látkami a v neposlední řadě i ze strany odpo-
vědných chemických a farmaceutických firem, je to pro 
tyto pachatele čím dále složitější. Proto hledají nejen 
nové cesty k získávání tradičně zneužívaných chemiká-
lií, ale často i nových látek, které nejsou pod legislativní 
kontrolou. 

Jedná se jak o látky, ze kterých se prekursory vyrábí 
– tzv. pre-prekursory, ale i o hledání nových syntéz a 
metod výroby drog. V roce 2014 se jednalo zejména o 
chlorpseudoefedrin, který byl pachateli nově vyvinut 
tak, aby obešli trestní legislativu evropských zemí a zá-
roveň našli náhradu za stále více kontrolovaný pseudo-
efedrin.

Poptávka po metamfetaminu, zejména ze strany za-
hraničních uživatelů, neustále narůstá a významně 
podněcuje aktivity organizovaných zločineckých usku-
pení na území ČR v oblasti velkoobjemové produkce 
metamfetaminu a jeho distribuce do zahraničí, kte-
rá představuje velmi významný zisk. Stále dochází ke 
zvyšování objemu výroby v rámci jednoho výrobního 
cyklu i trendu komercionalizace produkce a distribuce 
metamfetaminu. 

Z velké části k tomu přispívá právě snadná dostupnost 
léčiv s vysokým obsahem prekursoru-pseudoefedrinu. 
Jedná se o léčiva jako je například Sudafed, Cirrus, Aca-
tar. V Polsku dosud není stanovena žádným závazným 
právním předpisem jakákoliv regulace prodeje těchto 
léčiv s obsahem pseudoefedrinu.  Tím je dána velmi 
snadná cesta pro zájemce o tyto léčiva. Léky jsou do-
stupné i mimo lékárny a lze je zakoupit v hypermarke-
tech nebo také na čerpacích stanicích. Trend poslední 
doby je, že lidé, kteří se specializují na dovoz léčiv z 
Polska, navazují „obchodní“ kontakty s osobami pol-
ské národnosti. Obchody s léčivy probíhají v blízkosti 
státních hranic na polské straně a platby jsou hrazeny 
v eurech. 

Značná část dovozu léčiv s obsahem pseudoefedrinu 
z Polska do ČR byla převzata bulharskými zločinec-
kými skupinami, jichž na území Polska a ČR začalo 
působit několik. Tyto skupiny začaly dodávat léčiva s 
obsahem pseudoefedrinu přímo Vietnamským zločin-
cům v množství od 30 kg výše. Část léčiv nepocházela z 
Polska, ale byla bulharskými zločinci do Polska nejprve 
dovezena z Turecka, kde se některá tato léčiva licenčně 
vyrábí, v Polsku jsou pak léčiva skladována a dle po-
ptávky vietnamských zločineckých skupin vyvážena do 
ČR. Tímto způsobem bylo do ČR dovezeno několik set 
kilogramů tablet s obsahem pseudoefedrinu.

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Acatar (tbl.) 0 0 0 0 0 0 3 508 26 924 240 168 72 1880 

Apselan (tbl.) 
         

160 1647 4222 

Cirrus (tbl.) 0 0 0 0 0 0 6 68 17 551 24 788 158 842 618 767 

Claritine Active (tbl.) 
         

20 981 36 221 24 795 

Efedrin (g) 7 649 825 27 301 1 201 1 185 1677 6 023 8 152 2 317 2 167 23 13 555 

Efedrin (tbl.) 
           

2355 

Chlorefedrin (g) 
           

600 

Ibuprom (tbl.) 0 0 0 0 0 0 22 080 551 1 474 0 1 499 180 

Modafen (tbl.) 72 0 10 980 2 406 3 480 7 876 840 3 356 2 762 2 208 1 095 420 

Nurofen Stop grip (tbl.) 0 0 12 4 631 11 948 21 785 876 0 14 892 228 2 760 8 200 

Pseudoefedrin (g) 4 768 89 3 1 218 734 0 2 179 0 2 880 63 739 11 645 

Sudafed (tbl.) 0 0 0 0 0 0 12 231 278 133 403 105 169 348 21 052 27 181 

neurčené léky s obs. 
pseudoefedrinu (tbl.)            

6152 
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Původ léků s obsahem pseudoefedrinu v rámci náhodných záchytů 
v silničním provozu v příhraničí

 

 

 

Polsko 
81% 

Slovensko 
15% 

? 
3% 

ČR 
1% 

K výrobě 1 kg metamfetaminu je zapotřebí cca 4,5 kg 
„polských“ léčiv, přičemž 1 kg léčiv lze v Polsku pořídit 
za cca 30.000,- Kč. Látky s obsahem pseudoefedrinu ve 
formě tzv. pre-prekurzorů, které nejsou na seznamech 
kontrolovaných látek, jsou navíc v řádech stovek kg do-
váženy i z Asie, převážně z Číny, a to za ještě nižších 
finančních nákladů než léčiva z Polska. Zmíněné orga-
nizované skupiny jsou schopny vyrobit 1 kg metamfe-
taminu za cca 170.000,- Kč, přičemž jej v rámci „velko-
obchodního prodeje“ (v řádech jednotek kg) prodávají 
za cenu 250.000,- Kč. 

V případě vývozu do Spolkové republiky Německo a 
prodeje na tamním trhu se tato cena zvyšuje čtyřnásob-
ně, v případě vývozu do severských zemí se cena zvy-
šuje až osminásobně. Organizované skupiny mají vy-
tvořeny pružně fungující produkční a distribuční sítě, 
které jsou schopny velmi rychle reagovat na vysokou 
poptávku po metamfetaminu.

Velkoobjemová výroba metamfetaminu je již několik 
let doménou organizovaných zločineckých skupin pů-
vodem z Vietnamu. Nelegální počínání těchto skupin je 
vysoce konspirativní. Dokonale si například monitoru-
jí prostor tržnic, kde koncentrují nabídku nelegálních 
komodit, včetně nabídky metamfetaminu, určeného 
zejména pro zahraniční odběratele. Na zesílené kontro-
ly ze strany policie a dalších regulačních orgánů reagují 
přesouváním nabídek či předávek přes prostředníky, na 
odlehlá místa, či do dalších provozoven jako jsou bary, 
herny a jiné provozovny. Tato místa navštěvují zejména 
odběratelé ze SRN a nakupují metamfetamin v množ-
stvích od několika gramů až po stovky gramů a poté 

jej v sofistikovaných úkrytech vyváží. Vývoz metam-
fetaminu do sousedních zemí je taktéž zajišťován pro-
střednictvím kurýrů ze SRN nebo kurýrů najímaných 
zejména v řadách sociálně slabších obyvatel. Vývoz 
taktéž zajišťují přímo osoby vietnamské národnosti, na-
pojené na hlavní organizátory obchodu s omamnými a 
psychotropními látkami. V těchto případech je metam-
fetamin v řádech kilogramů na území SRN předáván 
nejčastěji vietnamským obchodníkům s pobytem na 
území SRN, kteří zde zajišťují jeho další prodej.
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Jsou taktéž zaznamenávány případy přesouvání výroby 
metamfetaminu do Polska, zejména do lokalit nachá-
zejících se v blízkosti hranic se SRN, které zpravidla 
provozují občané Polska, za významné podpory orga-
nizovaných zločineckých skupin původem z Vietnamu. 

Stále více se na trhu objevuje kvalitní metamfetamin, 
který není ředěn a dosahuje obsahu metamfetaminové 
báze kolem 75 % až 80 %, a dále metamfetamin vyrobe-
ný ve formě krystalů. O tento metamfetamin je značný 
zájem ze stran odběratelů z Německa a také z Polska, 
kteří nakupují drogu řádově ve stovkách gramů. Zá-
jemci o metamfetamin ve formě krystalů mají pocit, že 
nakoupili ten nejkvalitnější metamfetamin, jaký může 
na trhu být. Jak však odborné chemické analýzy zajiš-
těné látky dokazují, u krystalů se jedná pouze o finální 
„kosmetickou“ úpravu a s kvalitou to nijak nesouvisí. 
Výrobci metamfetaminu se pouze přizpůsobují po-
ptávce na trhu a také tomu, že metamfetamin ve formě 
krystalů lze prodávat za vyšší ceny než metamfetamin 
ve formě sypkého prášku.

Přes vzrůstající trend nárůstu počtu velkokapacitních 
laboratoří na výrobu metamfetaminu na území České 
republiky, statisticky stále převažují domácí varny, které 
se nachází přímo v obydlených objektech a představují 
nemalé riziko pro široké okolí. Nebezpečí takovýchto 
laboratoří spočívá zejména ve vysokém riziku výbuchu 
a požáru a zamoření obydlí a jejich okolí zdraví a život 
ohrožujícími chemikáliemi a toxickými látkami. 

Vzhledem ke zvyšujícím se produkčním schopnostem 
některých varen, vzrůstá také problém s množstvím 
nebezpečného dopadu, který při výrobě vzniká. Tyto 
odpady čím dál častěji ohrožují životní prostředí, kon-
taminují podzemní vody a následné náklady na jejich 
likvidaci jsou značné. 

Výroba a distribuce metamfetaminu v ČR se jeví jako 
středoevropsky významný drogový problém, který je 
spojen nejenom s výrobní základnou v Česku, ale stá-
le více rostoucí spotřebitelskou poptávkou v Německu, 
Rakousku i v dalších zemích EU. 

Česká republika se svým specifickým produkčním a 
uživatelským postavením v rámci Evropské unie, bude 
velmi pravděpodobně i do budoucna v oblasti nelegál-
ních drog čelit trendům, které budou mít dopad jak na 
nárůst míry produkce a užívání metamfetaminu i v ČR, 
tak v sousedních zemích. S ohledem na dlouhodobý 
nárůst problémového užívání metamfetaminu v ČR lze 
očekávat i nárůst sekundární drogové kriminality s ním 
spojené a další eskalaci přidružených zdravotních, so-
ciálních a kriminogenních rizik. 

Taktéž se dá předpokládat, že bude v této souvislosti 
docházet k postupnému dalšímu rozrůstání cizojazyč-
ných struktur zabývajících se nelegálním obchodem s 
metamfetaminem, jak v příhraničí, tak i ve vnitrozemí. 
Struktury v příhraničí budou i nadále sloužit jako zá-
kladna pro další distribuci OPL, popřípadě jako místo 
kde bude docházet ke zprostředkování těchto obchodů 
a samotný obchod se pak odehraje jinde. Vnitrozemské 
struktury pak budou stále využívány buď pro výrobu 
OPL anebo pro zajištění činností vedoucích k zakon-
spirování obchodů s OPL, popř. k legalizaci zisků po-
cházejících z těchto obchodů. 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

metamfetamin 
(g) 9 630 3 423 5 310 5 249 5 978 3 799 3 596 21 301 18 476 31900 69137 50238 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

varna 188 248 261 418 388 434 342 307 338 235 261 272 
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Operace JITKA

V rámci operace „JITKA“ se detektivům Národní pro-
tidrogové centrály SKPV podařilo odhalit rozsáhlý 
nelegální obchod s chemickými látkami určenými pro 
výrobu metamfetaminu. Látky z tohoto nelegálního 
obchodu představovaly významný zdroj látek zejména 
pro velkovýrobce metamfetaminu působících v příhra-
ničních oblastech na severu a západě Čech. Nebezpeč-
nost této trestné činnosti spočívala jednak v objemu 
zobchodovaných látek a jednak ve skutečnosti, že byla 
provozována pod zástěrkou legálního obchodu s che-
mickými látkami. Jedná se o zatím první případ, kdy se 
podařilo zadokumentovat takto rozsáhlé nelegální na-
kládání prodejce s chemickými látkami jinak nepodlé-
hajícími regulaci. Látky, které muž zobchodoval během 
samotného prověřování a které byly zajištěny při jeho 
zadržení, by se daly zneužít na výrobu cca 3,5 tuny me-
tamfetaminu, jehož hodnota na nelegálním trhu v ČR 
přesahuje 2,5 miliardy korun.

Po více jak ročním prověřování trestné činnosti zadrže-
li koncem července detektivové Národní protidrogové 
centrály, ve spolupráci se Zásahovou jednotkou KŘP 
Ústeckého kraje, jednačtyřicetiletého českého státního 

příslušníka, předmětnou protiprávní činnost organi-
zoval. Samotná trestná činnost probíhala tak, že muž 
prostřednictvím firmy, jejíž byl vlastníkem, nakupoval 
v České republice a zahraničí chemické látky potřeb-
né pro výrobu metamfetaminu a tyto látky dále prodá-
val cestou svých prodejen s chemickými potřebami v 
Praze, Chomutově a Chebu, konečným výrobcům me-
tamfetaminu, překupníkům a dealerům zejména z řad 
vietnamské komunity. Odběratelé uvedené látky dále 
distribuovali a používali pro extrahování pseudoefedri-
nu z léčiv a vlastní výrobu metamfetaminu.

Během prověřování trestné činnosti pachatele se po-
dařilo policistům zadokumentovat nelegální obchod 
několika tun jódu a červeného fosforu (nejméně 4,1 
tuny jodu a 2,4 tuny červeného fosforu). Pro výrobu 1 
kg metamfetaminu je potřeba cca 1,4 kg jódu a 0,4 kg 
červeného fosforu.

Při samotném zadržení podezřelého policisté zajistili 
10 kg pseudoefedrinu, 3 kg metamfetaminu, 6 mil. Kč v 
hotovosti, 4,7 mil. Kč ve směnkách, 750 kg jódu, 740 kg 
červeného fosforu, 613 litrů kyseliny fosforečné, 2319 
kg hydroxidu sodného, 822 litrů kyseliny chlorovodí-
kové, 1571 litrů toluenu, 1380 litrů acetonu, velkokapa-

citní laboratoř na výrobu metamfetaminu a 5 luxusních 
osobních automobilů. 

Chemické látky pocházející od obviněného byly za-
jištěny v rámci uskutečněných policejních operací v 
nelegálních laboratořích na území karlovarského, ús-
teckého, středočeského kraje a v hlavním městě Praha. 
Celkem se zatím jedná o 5 velkokapacitních laboratoří s 
celkovou odhadovanou produkcí v řádech stovek kilo-
gramů metamfetaminu. Přímí výrobci metamfetaminu 
jsou stíháni v oddělených trestních řízeních.

Zadržený muž byl obviněn pro zvlášť závažný zločin 
nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a s jedy dle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. 
c), trestního zákoníku, za což mu hrozí trest odnětí svo-
body v délce trvání v rozmezí od 8 do 12 let. Současně 
bylo zahájeno i trestní stíhání právnické osoby, firmy 
nakládající s chemikáliemi, prostřednictvím které ob-
viněný chemické látky obchodoval. Této firmě hrozí 
peněžitý trest, propadnutí majetku a zrušení.

Operace PALETA

V rámci navazující operace „PALETA“ se policis-
tům Národní protidrogové centrály SKPV ve spo-
lupráci s Celní protidrogovou jednotkou GŘC a 
německými orgány, podařilo odhalit rozsáhlý mezi-
národní nelegální obchod s látkou určenou k výro-
bě metamfetaminu. Jedná se o chlorpseudoefedrin, 
který byl pachateli nově vyvinut tak, aby obešli trest-
ní legislativu evropských zemí a zároveň našli ná-
hradu za stále více kontrolovaný pseudoefedrin.

Kriminalisté se s touto látkou poprvé setkali v říjnu roku 
2013, kdy byla v rámci operace „TAT“ rozkryta skupina 
8 osob, které vyráběly a distribuovaly metamfetamin. Při 
domovních prohlídkách byly nalezeny velkoobjemové 
výrobny pervitinu, značné množství chemikálií a 100 kg 
bílé sypké látky, která byla později chemickými experty 
policie identifikována právě jako chlorpseudoefedrin. 

Získané poznatky naznačovaly, že látka by mohla po-
cházet ze Spolkové republiky Německo. Na základě 
těchto informací započala v této trestní věci intenzivní 
spolupráce s německými orgány vymáhajícími právo.
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Prováděným šetřením bylo potvrzeno, že ve spolkové 
zemi Sasko působí skupina osob, která disponuje znač-
ným množstvím chlorpseudoefedrinu a podílí se na 
jeho prodeji odběratelům do České republiky. V Če-
chách následně docházelo k výrobě metamfetaminu, 
který se poté vracel do Spolkové republiky Německo, 
dílem byl určen i na náš trh. 

Vlastní rozpracování případu bylo zahájeno společným 
týmem detektivů NPC a CPJ GŘC v únoru 2014. V jeho 
průběhu byla navázána úzká spolupráce se Spolkovým 
kriminálním úřadem Wiesbaden (BKA), kde bylo 
vedeno zrcadlové šetření pod krycím názvem „DIS-
COUNT“. 

Hlavním organizátorem této trestné činnosti v České 
republice byl občan Turecka žijící dlouhodobě v Praze. 
Ve spojení s českými občany, jež využíval jako kurýry, 
odebíral v SRN chlorpseudoefedrin v množství desítek 
kilogramů, ze kterého nechával vyrábět v České repub-
lice metamfetamin nebo chlorpseudoefedrin dodával 
dalším samostatným výrobcům. Tento občan Turecka 
se dále podílel na zorganizování dovozu 182 kg heroinu 

do ČR, který byl orgány Celní správy nalezen dne 28. 2. 
2014 ukrytý v paletách nákladu dovezeného kamionem 
z Turecka do ČR.  

V průběhu rozpracování a během závěrečné realizace 
operace „PALETA“ bylo v České republice zajištěno 182 
kg heroinu, 0,4 kg metamfetaminu, 0,5 kg chlorpseu-
doefedrinu, 16.000,- EUR v hotovosti z trestné činnosti, 
5 osobních vozidel použitých k trestné činnosti, 3 krát-
ké a jedna dlouhá střelná zbraň a střelivo a padělané 
doklady totožnosti.

V průběhu operativního rozpracování a během závě-
rečné realizace paralelní operace „DISCOUNT“ bylo v 
SRN zajištěno 2900 kg chlorpseudoefedrinu, 4 kg me-
tamfetaminu a 17.000,- EUR v hotovosti.

V České republice bylo při závěrečné realizaci případu 
zadrženo sedm osob, které jsou v současné době vazeb-
ně trestně stíhány. Za zvlášť závažný zločin nedovolená 
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 
3 písm. c) odst. 4 písm. c) trestního zákona, za což jim

 v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce 
10 až 18 let. V Německu je pro popisovanou trestnou 
činnost vazebně stíháno rovněž sedm osob. 

Objemem zajištěného prekurzoru je operace „PALE-
TA“ ve středoevropském prostoru ojedinělá. V ko-
nečném důsledku bylo zabráněno výrobě více než 
2,3 tunám metamfetaminu, jehož hodnota by na 
českém nelegálním trhu činila 1.600.000.000,- Kč. 

Operace SOFTIS

Detektivové Národní protidrogové centrály zadrželi 
koncem měsíce května 2014 mezinárodní organizova-
nou skupinu pachatelů, zabývající se nelegálním dovo-
zem a následným prodejem léků s obsahem pseudo-
efedrinu. Celkem bylo zadrženo 7 osob, z toho tři státní 
příslušníci Bulharska, dva státní příslušníci Vietnamu a 
dva čeští státní příslušníci. 

Léky, s kterými pachatelé obchodovali, pocházely z Tu-
recka. Pašování léků vedlo přes několik států Evropské 
unie (Bulharsko, Polsko) a končilo v ČR, kde byly tyto 
léky prodávány na černém trhu. 

Hlavou celé organizace byli dva bulharští státní přísluš-
níci – bratři, kteří byli v minulosti pro stejnou trestnou 
činnost stíháni i v zahraničí (Bulharsko a Polsko). 

Na území ČR byly tyto léky s obsahem pseudoefedrinu 
prodávány do vietnamské komunity. Léčiva byla ná-
sledně používána k výrobě metamfetaminu. 

Zadržené osoby byly obviněny, že v celkem devíti pří-
padech do České republiky dovezly léky s obsahem pre-
kursoru pseudoefedrinu o celkové hmotnosti 321,7 kg. 
V rámci prověřování této trestní věci se podařilo zajistit 
83,7 kg léku Cirrus, přičemž z tohoto množství léků by 
bylo možno vyrobit až 16 kg OPL - metamfetaminu. 
Spáchaly tak zvlášť závažný zločin Nedovolená výroba 
a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a 
s jedy ve smyslu § 283 odst. 1, odst. 2, písm. a), odst. 
3, písm. c) trestního zákoníku, za což jim hrozí trest 
odnětí svobody v délce trvání v rozmezí od 8 do 12 let. 
Celkový objem dovezených léčiv je odhadován na jed-
nu tunu.
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Operace RUBELLA

Na vzrůstající dovoz léčiv Cirrus a Sudafed obsahují-
cích pseudoefedrin z Polské republiky, kterým se zabý-
vají skupiny bulharských Romů, reagovali detektivové 
Národní protidrogové centrály operací RUBELLA, kte-
rou zahájili počátkem roku 2014. Cirrus obsahuje v 1 
tabletě 120 mg pseudoefedrinu, na rozdíl od tablet do-
stupných v ČR, které obsahují jen 30 mg pseudoefedri-
nu.

Na základě informací polských bezpečnostních sborů 
bylo zjištěno, že většina léčiva Cirrus dodávaná těmito 
skupinami, pochází z Turecka a jsou letecky a automo-
bily dopravovány do Polska a později dodávány do ČR. 

Detektivové Národní protidrogové centrály zjistili, že 
skupiny dovážejí léčiva i přímo do ČR, což se podařilo 
zadokumentovat zadržením dodávkového vozidla na 
našem území, které přivezlo z Bulharska10 kg léčiva 
Cirrus ukrytého v rezervním kole. Hlavní organizáto-
ry dovozu a prodeje léčiv s pseudoefedrinem do ČR se 
podařilo Útvarem rychlého nasazení zadržet při prode-
ji 29 kg léčiva Cirrus v Ostravě. Další pachatelé z této 
skupiny byli zadrženi Zásahovou jednotkou Krajského 

ředitelství PČR Moravskoslezského kraje.  Celkem bylo 
zadrženo a je stíháno 8 pachatelů, z toho 7 občanů Bul-
harska a 1 občan ČR.

Pachatelé byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného 
zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omam-
nými a psychotropními látkami a s jedy popsaného v 
ust. § 283 trestního zákoníku v rozsahu, který je jim 
kladen jednotlivě za vinu a za který jim hrozí tresty od-
nětí svobody v délkách 2 až 10 let, 8 až 12 let nebo 10 až 
18 let odnětí svobody.  

Operace LUCKY

V rámci společné operace Národní protidrogové cen-
trály SKPV a policejních orgánů Rakouska, Einsatz-
gruppe Nord Bundesland Oberösterreich - Zásahové 
skupiny Sever spolkové země Horní Rakousy a BKA 
Wien - Spolkového kriminálního úřadu Vídeň, se de-
tektivům podařilo odhalit tříčlennou organizovanou 
skupinu pachatelů, která se zabývala nákupem metam-
fetaminu na území České republiky, jeho distribucí 
v rámci republiky a vývozem do Rakouska, a dalších 
sedm osob, které se na této trestné činnosti podílely. 
Metamfetamin pocházející od této skupiny pachatelů 
představoval významný zdroj metamfetaminu pro od-
běratele zejména z hornorakouského města Linec a z 
jeho okolí. 

Společná operace s krycím názvem „LUCKY“ probí-
hala tři měsíce, během nichž se českým a rakouským 
policistům podařilo zadokumentovat několik předání 
vyrobeného metamfetaminu na území České republiky 
osobám, které sofistikovaně ukrytý metamfetamin, v 
objemech pohybujících se v řádech stovek gramů, do-
vezly do Rakouska. Metamfetamin byl předáván oso-
bám, které organizovaly následnou distribuci zejména 

na území města Linec. Jen v zadokumentovaných přípa-
dech se jednalo minimálně o množství 1,5 kg metamfe-
taminu. Samotným prodejem 1,5 kg metamfetaminu v 
Rakousku si mohli pachatelé vydělat cca 150.000,- EUR, 
tedy téměř 4 mil.  Kč. Nákupní cena jednoho gramu 
metamfetaminu na území České republiky se pohybuje 
kolem 40,- EUR, přičemž na území Rakouska za něj lze 
získat v rámci pouličního prodeje zhruba 140,- EUR.

Na základě těchto poznatků bylo na území České re-
publiky, na konci srpna, ve spolupráci s Odborem ope-
rativní dokumentace a Zásahovou jednotkou Krajského 
ředitelství policie Ústeckého kraje, zadrženo a obvině-
no ze zvlášť závažných zločinů pět osob české státní 
příslušnosti, u nichž bylo při zadržení zajištěno celkem 
700 gramů metamfetaminu, samopal vz. 58 a finanč-
ní hotovost ve výši cca 40.000,- Kč. Tři osoby patří k 
hlavním organizátorům popsané trestné činnosti a jsou 
stíhány vazebně pro zvlášť závažné zločiny nedovolená 
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c), 
odst. 4 písm. c) trestního zákoníku, za které jim hrozí 
trest odnětí svobody v délce 10 až 18 let. 

V rámci spolupráce bylo již před ukončením operace v 
České republice na území Rakouska v této souvislosti 
zadrženo a obviněno dalších pět osob, které se podílely 
na distribuci metamfetaminu na území Rakouska.

Operace HUSA, KACHNA

Operace HUSA byla zahájena příslušníky NPC v led-
nu 2014. Cílem akce bylo zadokumentování trestné 
činnosti vietnamské zločinecké organizované skupiny 
působící na území hl. m. Prahy, jejíž členové se zabýva-
li nákupem tablet s obsahem pseudoefedrinu, z nichž 
vyráběli metamfetamin, který za účelem zisku prodá-
vali.  V čele skupiny stála 36 letá Vietnamka, která ří-
dila činnost dalších 5 Vietnamců. Skupina měla vazby 
na vietnamského obchodníka žijícího v Chebu, který 
zprostředkovával obchody s tabletami s obsahem pseu-
doefedrinu, které byly do ČR dováženy z Polska přísluš-
níky bulharské zločinecké organizace.  Dodávky tablet 
se pohybovaly v množství od 30 kg do 50 kg, kdy Bul-
haři byli schopni obratem dodat v podstatě jakékoli po-
žadované množství těchto tablet. Bulharská zločinecká 
skupina byla společně s vietnamským prostředníkem 
rozpracována a zrealizována v rámci akce Softis. 

V březnu 2014 byla v rámci akce HUSA provedena dílčí 
realizace pod krycím názvem KACHNA, při které se 
podařilo zadokumentovat obchod s 36 kg tablet léči-
va CIRRUS, které obsahuje 120 mg pseudoefedrinu v 
1 tabletě. Tablety byly do Prahy přivezeny bulharským 
zločincem z Polska, přes vietnamského obchodníka z 
Chebu následně skončili ve vozidle Audi A4. Aby sku-
pina minimalizovala nebezpečí záchytu tablet a odha-
lení své činnosti, nechala vozidlo přes noc zaparkova-
né na parkovišti v Praze 4. Až následující den poslala 
hlavní organizátorka pro vozidlo 2 kurýry, kteří měli 
na úkol tablety převést do nedaleké varny metamfeta-
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minu. Oba vietnamští kurýři i s nákladem uschovaným 
v jejich vozidle byli zadrženi. Negativním důsledkem 
tohoto záchytu byla skutečnost, že skupina se rozhodla 
přemístit varnu metamfetaminu na jiné místo, aby tím 
předešla svému odhalení. Nové místo výroby metamfe-
taminu se však podařilo poměrně brzy vypátrat. 

Akce HUSA byla završena realizací v červnu 2014, při 
které bylo provedeno 11 domovních prohlídek, 8 pro-
hlídek jiných prostor (vozidla, skladové prostory na 
tržnici SAPA). Ze zvlášť závažného zločinu nedovolená 
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), 
odst. 3 písm. c) trestního zákoníku bylo obviněno cel-
kem 8 Vietnamců. Byla zajištěna velkokapacitní labo-
ratoř na výrobu metamfetaminu s aktuální produkční 
schopností 43 kg metamfetaminu, 1 tuna chemikálií, 
0,5 kg extrahovaného pseudoefedrinu, 1,5 kg metamfe-
taminu, 10 litrů tekutého metamfetaminu, vozidlo Ško-
da Fabia, finanční hotovost ve výši cca 1.500.000,- Kč, 
PC, notebooky, mobilní telefony.

Operace SAKE

Na základě zprávy Ministerstva zahraničních věcí ČR 
o zadržení 2 našich občanů v Japonsku pro pašování 
metamfetaminu zahájila v září 2014 Národní protidro-
gová centrála operaci SAKE. Hned v počátku se poda-
řilo získat informace o skupině osob, občanů Sloven-
ské republiky a České republiky, které na území ČR a 
Velké Británie najímaly a organizovaly cesty kurýrů při 
pašování metamfetaminu v zavazadlech do Japonska a 
Velké Británie. 

Kurýři cestovali letecky z různých měst v Evropě do 
arménského Jerevanu, kde byli vybaveni zavazadlem 
obsahujícím metamfetamin a z Jerevanu pokračovali 

letecky dalšími linkami do cílových destinací v Japon-
sku nebo Velké Británii. K dalšímu pašování metamfe-
taminu mělo dojít z Turecka do Velké Británie. 

Národní protidrogová centrála navázala prostřednic-
tvím Europolu kontakty s bezpečnostními sbory Slo-
venské republiky, Arménie aVelké Británie, která úzce 
spolupracovala s Tureckem, a dále NPC spolupracovala 
při výměně informací s Japonskem a Polskem. 

Díky této široké mezinárodní spolupráci byl v rámci 
operace SAKE zadržen kurýr, občan Slovenské repub-
liky, převážející z Jerevanu do Velké Británie 2 kg me-
tamfetaminu a v Turecku občan ČR spolu s dalším ci-
zincem a 2,3 kg metamfetaminu, který měl být pašován 
do Velké Británie. 

Národní protidrogová centrála ve spolupráci se Zása-
hovou jednotkou Krajského ředitelství PČR Moravsko-
slezského kraje zadržela 3 osoby, které jsou obviněny ze 
spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a 
jiného nakládání s omamnými a psychotropními látka-
mi a s jedy ve smyslu ust. § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c) a 
odst. 4 písm. c) trestního zákoníku, za který hrozí trest 
odnětí svobody v délce 10 až 18 let odnětí svobody.  

Operace TATÍK

V rámci operace „TATÍK“ se podařilo detektivům Ná-
rodní protidrogové centrály, ve spolupráci s policejními 
orgány Německa a Rakouska, odkrýt nelegální obchod 
s  metamfetaminem a marihuanou, který organizovaly 
osoby vietnamské národnosti na tržnici v obci Strážný 
v Jihočeském kraji. Převážnou část odběratelů těchto 
drog tvořili občané Německa a Rakouska, kteří přímo 
navštěvovali vietnamskou tržnici a zde v určitých stán-
cích drogy nakupovali.

Během prověřování trestné činnosti pachatelů zadrže-
li policisté v Německu několik osob, které zakoupený 
metamfetamin či marihuanu různými sofistikovanými 
způsoby pašovaly z ČR do Německa a poté buď užívaly 
pro vlastní potřebu, nebo dále distribuovaly. Pro nele-
gální vývoz látek používaly různé dopravní prostředky, 
např. i jízdní kola. Drogu ukrývaly na nejrůznějších 
místech jak v dopravních prostředcích, tak i na těle, či 
v tělních dutinách. Vyvezený metamfetamin předsta-
voval významný zdroj drogy pro uživatele z blízkého 
německého příhraničí, zejména pro bavorské město 
Pasov a okolní menší obce.

V únoru 2014 zadrželi detektivové Národní protidro-
gové centrály, ve spolupráci se Zásahovou jednotkou 
Krajského ředitelství Policie ČR Jihočeského kraje, 
hlavní organizátorku zmíněné trestné činnosti. V sou-
časnosti je tato vazebně stíhána na území ČR pro po-
kračující zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a 
jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami 
a s jedy podle ustanovení § 283 odstavce 1, odstavce 2 
písmene a) a odstavce 3 písmene b), c) trestního záko-
níku, spáchaný z části ve stadiu pokus dle § 21 odstav-
ce 1 trestního zákoníku a z části jako dokonaný trestný 
čin, za což jí hrozí trest odnětí svobody od 8 do 12 let. 
Po jednom ze spolupachatelů je vyhlášeno celostátní 
pátrání. 

V rámci operace „TATÍK“ policisté zajistili v několika 
menších dávkách celkem cca 1 kg kvalitního metam-
fetaminu s obsahem účinné látky 80% báze. Prodejní 
cena metamfetaminu, distribuovaného touto skupinou 
pachatelů, se pohybovala v rozmezí od 37,- do 40,- EUR 
za 1 gram. V přepočtu představuje hodnota zajištěného 
metamfetaminu částku 1 milion Kč.

Samotný prodej drog probíhal přímo v kamenných 
stáncích na tržnici. Pachatelka u sebe měla vždy jen 
omezené množství drogy, které ukrývala na různých 
místech, zejména pak mezi potravinami. Při domov-
ních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor nalez-
li policisté největší objem metamfetaminu ukrytý v 
mrazničce. 

Během samotné realizace operace na tržnici v obci 
Strážný zabavili příslušníci Celního úřadu pro Jiho-
český kraj v předmětných obchodech zboží v celkové 
hodnotě cca 3.800.000,- Kč. Jednalo se zejména o na-
podobeniny zboží známých značek v podobě textilních 
výrobků a dále plagiáty CD a DVD nosičů.

V souvislosti s distribucí metamfetaminu, pocházející-
ho z tržnice v obci Strážný, byla v Německu prověřo-
vána dvě úmrtí jeho uživatelů. Jako příčinu smrti na-
konec experti určili kombinaci užití metamfetaminu s 
vysokým obsahem účinné látky a syntetického opiátu 
fentanyl, získaného z transdermálních náplastí, urče-
ných zejména k tišení bolestí doprovázejících nádorová 
onemocnění.
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Operace OTAKAR

V rámci operace „OTAKAR“ se podařilo detektivům 
Národní protidrogové centrály, ve spolupráci s policej-
ními orgány Slovenska a Německa, zadržet kompletní 
devítičlennou mezinárodní organizovanou skupinu pa-
chatelů, zabývající se výrobou a obchodem s metamfe-
taminem. Metamfetamin distribuovaný touto skupinou 
pachatelů představoval významný zdroj pro odběratele 
v Ústeckém kraji, na Slovensku a v Belgii.

Detektivové Národní protidrogové centrály zadrželi, ve 
spolupráci se Zásahovou jednotkou Krajského ředitel-
ství Policie ČR Ústeckého kraje, hlavního organizátora 
a další čtyři pachatele zmíněné trestné činnosti. Další 
dva členové organizované skupiny byli zadrženi Národ-
nou protidrogovou jednotkou Slovenské republiky na 
Slovensku, přímo při předávce 1,5 kg metamfetaminu. 
Zbylé dva členy – kurýry, zadržely německé policejní 
orgány na cestě do Belgie, taktéž s dodávkou drogy. V 
tomto případě se jednalo o 100 g metamfetaminu. 

Během následných domovních prohlídek a prohlídek 
jiných prostor byla zajištěna středně velká laboratoř 
na výrobu metamfetaminu, která se nacházela přímo v 
obytné zástavbě v bytě jednoho z obviněných. Dále po-
licisté zajistili cca 500 g metamfetaminu, finanční ho-
tovost ve výši 500.000,- Kč, části střelných zbraní, kra-
dené vozidlo zn. Škoda Octavia a elektroniku v podobě 
počítačů a mobilních telefonů.

Samotná trestná činnost pachatelů probíhala tak, že v 
bytě jednoho z členů skupiny vyráběli metamfetamin, 
který následně distribuovali mezi odběratele v rámci 
Ústeckého kraje. Dále si u osoby vietnamské národ-
nosti opatřovali velmi kvalitní metamfetamin, a ten 
vyváželi za hranice, na Slovensko a do Belgie. Na zá-
kladě dosavadního šetření existuje důvodné podezření, 
že kurýři realizovali za období půl roku minimálně 12 
cest na Slovensko. Za předpokladu, že kurýři vyváže-
li na Slovensko vždy obdobné množství drogy, mohli 
takto zobchodovat celkem cca 18 kg metamfetaminu za 
půl roku. Při průměrných cenách za 1g metamfetami-
nu v České republice, by toto množství představovalo 
hodnotu okolo 18 milionů Kč, jen za vyvezený metam-
fetamin na Slovensko v období půl roku, přičemž cena 
metamfetaminu vývozem ještě narůstá. 

Při vývozu metamfetaminu z České republiky využívali 
pachatelé sofistikovaných úkrytů tak, aby se při běž-
ných kontrolách droga nedala odhalit. Metamfetamin 
určený odběratelům z Belgie ukrývali kurýři například 
v pracím prášku. Na Slovensku tamní detektivové od-
halili zásilku 1,5 kg metamfetaminu pod čalouněním 
zadních dveří.

Celkem bylo v rámci operace „OTAKAR“ zadrženo de-
vět osob, z nichž pět bylo obviněno v ČR. Čtyři osoby 
byly obviněny pro zvlášť závažný zločin nedovolené vý-

roby a nakládání s omamnými a psychotropními látka-
mi a s jedy ve smyslu § 283 odst. 1, odst. 4 písm. c) trest-
ního zákoníku, za což jim hrozí trest odnětí svobody v 
délce trvání v rozmezí od 10 do 18 let a jedna osoba byla 
obviněna pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby 
a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s 
jedy ve smyslu § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), c), za což 
jí hrozí trest odnětí svobody v délce trvání 2 roky až 10 
let. Ostatní osoby jsou stíhány v SRN a na Slovensku. 

Operace DAW

Detektivové Národní protidrogové centrály se zamě-
řili na občana Vietnamu, který se měl spolu s dalšími 
osobami zabývat výrobou a distribucí metamfetaminu 
a dovozem léčiv obsahujících pseudoefedrin z Polské 
republiky. 

Během prověřování nám zaslala slovenská policie in-
formace, že na zásilce 300 g metamfetaminu zadržené u 
občana SR, který metamfetamin nakoupil v ČR od ob-
čana Vietnamu, nalezla stopy DNA. Prověřením v ČR 
bylo zjištěno, že se tato  DNA shodovala s DNA prově-
řovaného Vietnamce. 

Občan Vietnamu byl detektivy NPC zadržen a při do-
movní prohlídce jeho bytu se nalezlo pod postelí 16 kg 
tablet léčiva Cirrus a ve sklepních prostorách užívaných 
Vietnamcem byly uloženy v krabicích komponenty na 
vybavení laboratoře pro výrobu metamfetaminu. 

Pachatel byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zlo-
činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omam-
nými a psychotropními látkami a s jedy ve smyslu ust. 
§ 283 odst. 1, odst. 3 písm. c) trestního zákoníku, za 
který hrozí trest odnětí svobody v délce 8 až 12 let od-
nětí svobody.  

Operace PATENT

V rámci operace „PATENT“ se detektivům Národní 
protidrogové centrály podařilo odhalit organizovanou 
skupinu tří osob české státní příslušnosti, která se ne-
legálně pokoušela vyrobit prekurzor efedrin z pre-pre-
kurzoru L-PAC metodou, využívaný k výrobě metam-
fetaminu. Pachatelé dovezli do ČR minimálně 40 litrů 
látky L-PAC, ze které by se dalo vyrobit 12 kg efedrinu 
a provedli několik pokusů o výrobu efedrinu v později 
zajištěné laboratoři. Pachatelé trestné činnosti byli za-
drženi a obviněni ze spáchání zločinu nedovolená vý-
roba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy dle § 283 odst. 1), odst. 2 písm. a), odst. 
3 písm. c) trestního zákoníku spáchaný ve stádiu po-
kusu dle § 21 trestního zákoníku dílem ve formě spo-
lupachatelství dle § 23 trestního zákoníku. Všichni tři 
pachatelé jsou vyšetřováni vazebně. Při realizaci opera-
ce byla zajištěna laboratoř na výrobu efedrinu obsahu-
jící hydrogenerační reaktor, termoregulační jednotku, 
pumpu a další zařízení a chemikálie, a finanční hoto-
vost ve výši 420.000,- Kč a 1.815,-EUR.
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Operace KATANA

V rámci operace „KATANA“ se podařilo detektivům 
Národní protidrogové centrály ve spolupráci s přísluš-
níky Celní protidrogové jednotky Generálního ředitel-
ství cel odkrýt nelegální obchod s metamfetaminem, 
který organizovaly osoby české národnosti v Jihomo-
ravském kraji. Odběratele těchto drog tvořily částečně 
osoby žijící v Jihomoravském kraji, převážně pak osoby 
z Německa. 

V polovině září letošního roku zadrželi detektivové 
Národní protidrogové centrály jednoho z členů orga-
nizované skupiny zmíněné trestné činnosti, který před 
nástupem na mezinárodní spoj Brno – Praha – No-
rimberg, měl při sobě v batohu ukrytý metamfetamin 
– perivitn v množství cca 1.760 gramů, s úmyslem ho 
vyvézt do Německa. 

Hlavní organizátor zmíněné trestné činnosti byl již 
dříve umístěn ve vazební věznici pro jinou trestnou 
činnost, zadržená osoba stíhána vazebně, další člen or-
ganizované skupiny stíhán na svobodě. Všem členům 
zločinecké organizované skupiny hrozí trest odnětí 
svobody od 8 do 12 let za spáchání zvlášť závažného 
zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamný-
mi a psychotropními látkami a s jedy podle ustanovení 
§ 283 odstavce 1, odstavce 3 písmene b, c) trestního zá-
koníku. 

V rámci operace „KATANA“ policisté zajistili celkem 
1760 gramů kvalitního metamfetaminu, při domovních 
prohlídkách byly zajištěny věci k výrobě drogy metam-
fetamin – pervitin. Prodejní cena metamfetaminu, dis-
tribuovaného touto skupinou pachatelů, se pohybovala 
okolo 35,- EUR za 1 gram. V přepočtu představuje hod-
nota zajištěného metamfetaminu částku 1.725.000,- Kč.    

Operace BLACKOUT 

V rámci operace „BLACKOUT“ byly zadrženy dvě oso-
by vietnamské národnosti, které organizovaly na území 
okresu Most a Teplice výrobu a následný prodej psy-
chotropní látky metamfetamin a u nichž se podařilo 
zajistit cca 1,6 kg této zakázané látky. Dále byla u těchto 
osob zajištěna finanční hotovost ve výši 380.000,-Kč a 
osobní automobil VW Sharan. Pachatelé byli obviněni 
ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 
283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) trestního 
zákoníku, za což jim hrozí trest odnětí svobody v délce 
trvání 8 až 12 let. Oba pachatelé jsou stíháni vazebně.

Operace NABAVA

V případě „NABAVA“ se policistům Národní proti-
drogové centrály podařilo zadržet skupinu občanů z 
Vietnamu, kteří se zdržovali v Chebu a kteří vyráběli 
a následně distribuovali metamfetamin do Spolkové 
republiky Německo svým odběratelům. Jednalo se o 
zásilky v kilogramových množstvích. V rámci domov-
ních prohlídek v České republice NPC v jednom z bytů 
nalezla mimo většího množství OPL také speciálně vy-
robený úkryt, který sloužil pro dosušování vyrobené 
drogy.

Operace FÉN

V rámci operace „FÉN“ byla zadržena mezinárodní or-
ganizovaná skupina osob původem z Vietnamu, která 
se zabývala vývozem metamfetaminu do severských 
států, především do Norska. Důvod je zřejmě ten, že 
v Norsku se OPL dají prodat za několikanásobně vyšší 
cenu, než v např. v Německu. Skupina používala jako 
kurýry pro převoz drog do Norska občany České re-
publiky, kteří tam také byli ve dvou případech zadrženi 
i s drogou. Během domovních prohlídek bylo u pře-
kupníků drog, kteří se zdržovali v České republice,  v  
Karlovarském kraji, kromě metamfetaminu nalezeno i 
větší množství nábojů do pistole a dále velké množství 
nekolkovaných cigaret.

Operace ŽĎORP, PUMPA, CHIM 

Operace ŽĎORP byla zahájena v září 2013 na zákla-
dě poznatku příslušníků NPC příslušníky 8. odd. OOK 
KŘP Praha. Na akci se dále podílela Celní protidrogová 
jednotka Generálního ředitelství cel, Oddělení mobil-
ního dohledu Celního úřadu pro hl. m. Prahu, Odděle-
ní mobilního dohledu Celního úřadu pro Středočeský 
kraj, Oddělení mobilního dohledu Celního úřadu pro 

Olomoucký kraj a Služba kriminální policie a vyšetřo-
vání Krajského ředitelství policie Olomouckého kra-
je. Cílem prověřování bylo zadokumentování trestné 
činnosti vietnamské zločinecké skupiny působící na 
území hl. m. Prahy, zabývající se distribucí metamfeta-
minu. Jeden z vietnamských členů zločinecké skupiny 
byl soudním tlumočníkem z jazyka vietnamského do 
jazyka českého, z tohoto důvodu byl velmi často v kon-
taktu s orgány činnými v trestním řízení a velmi dobře 
znal metody a formy práce kriminální policie. Vzhle-
dem ke svým zkušenostem páchal tlumočník trestnou 
činnost značně konspirativně, z tohoto důvodu nebylo 
zpočátku možné zadokumentovat běžnými operativně 
pátracími prostředky jeho trestnou činnost. Nicméně 
v listopadu 2013 se nakonec podařilo zadokumentovat 
situaci, kdy tlumočník prodal jednomu z odběratelů 
50 gramů metamfetaminu. Následně se podařilo zto-
tožnit Vietnamce, který mu metamfetamin dodával a 
také další osoby vietnamské národnosti, které se na této 
trestné činnosti podílely. 

V červnu 2014 byla v rámci této operace provedena 
dílčí realizace operace PUMPA, kdy jeden ze členů vi-
etnamské organizované skupiny zprostředkoval prodej 
2,5 kg metamfetaminu vietnamskému odběrateli, který 
tento metamfetamin koupil od neztotožněného Viet-
namce v Teplicích a měl ho převést dalšímu Vietnamci 
do Ostravy. Aby tento kurýr minimalizoval riziko své-
ho odhalení, vzal si s sebou na cestu šestiletého chlapce 
vietnamské národnosti, do jehož batohu metamfetamin 
uschoval. V součinnosti s Oddělení mobilního dohledu 
Celního úřadu pro hl. m. Prahu byl kurýr zadržen na 
čerpací stanici ÖMV na dálnici D8 před hl. m. Prahou.
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V červenci 2014 byla provedena další dílčí realizace 
operace CHIM, v rámci které se podařilo zadokumen-
tovat další z obchodů hlavního organizátora, který v 
Praze 4 prodal dvěma Vietnamcům cca 0,5 kg metam-
fetaminu, tito ho následně hodlali převést na neznámé 
místo v Libereckém kraji. V součinnosti s Oddělením 
mobilního dohledu Celního úřadu pro Středočeský 
kraj byli zadrženi na silnici R10 před Mladou Boleslaví.

V červenci 2014 byla provedena v součinnosti Celní 
protidrogovou jednotkou, Oddělením mobilního do-
hledu Celního úřadu pro Olomoucký kraj a Službou 
kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství 
policie Olomouckého kraje poslední dílčí realizace, v 
rámci které byl na silnici R46 mezi Prostějovem a Olo-
moucí na benzínové čerpací stanici „Baba“ zadržen je-
den ze spolupachatelů hlavního organizátora, který v 
jeho vozidle převážel 0,3 kg metamfetaminu.

V září 2014 byla provedena závěrečná fáze realizace 
akce ŽĎORP, při které došlo k zadržení hlavního orga-
nizátora této vietnamské zločinecké skupiny i jeho spo-
lupachatele – tlumočníka. V průběhu celé akce došlo k 
obvinění celkem 6 občanu Vietnamu ze spáchání zvlášť 
závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle 
§ 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) trestní-
ho zákoníku, za který jim hrozí trest odnětí svobody v 
délce 8 až 12 let.
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Obchod marihuanou
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Obchod MARIHUANOU

Ve skladbě stíhaných primárních drogových trestných 
činů v ČR v roce 2014 figuruje marihuana ve 43 % a 
představuje druhou nejčastější komoditu v rámci těch-
to skutků. V roce 2014 došlo k opětovnému nárůstu 
odhalených pěstíren konopí. Početně největší podíl v 
odhalených pěstírnách tvoří malé domácí pěstírny. 

Spotřeba konopných drog je v České republice po-
kryta především domácí produkcí. Množství od-
halených pěstíren i objem zajištěných rostlin a su-
šiny marihuany progresivně vzrůstá od roku 2007. 

Netechnické konopí je nejčastěji pěstováno „indoor“ 
průmyslovým způsobem a vyrobená marihuana se 
následně vyznačuje vysokým obsahem psychoaktiv-
ní látky THC. Průměrný obsah THC činí 12 %, kdy 
registrovaná škála se pohybuje od 7 do 23 %. Část 
„indoorové“ produkce konopí je dobře organizová-
na a velmi významně se na ní podílí kriminální sku-
piny vietnamského původu. V roce 2014 byly zazna-
menány ojedinělé případy, kdy se pachatelům díky 
používání specializovaných technologií a postupů 
podařilo u vyrobené marihuany dosáhnout rekord-
ního obsahu účinné látky THC, a to až téměř 50%.

Odhalené pěstírny dle produkční schopnosti

 

40% 

27% 

8% 

15% 

9% 

1% 

malá domácí (6-49) 

malá (50 - 249) 

střední (250 - 499) 

velká (500 - 999) 

průmyslová (1000+) 

nezjištěno 

Většina vypěstované marihuany na našem území je ur-
čena pro domácí trh, nicméně dochází i k velkoobje-
movému vývozu a to zejména do sousedních států, ale 
i na Ukrajinu, do Maďarska, Velké Británie a do sever-
ských států. Pěstováním marihuany se zabývají jak Češi, 
tak osoby vietnamské národnosti. 

U vietnamských zločineckých skupin zabývajících se 
drogovou kriminalitou i nadále pokračuje odklon od 
nelegálního pěstování konopí k nelegální výrobě me-
tamfetaminu, která pro ně představuje větší a rychlejší 
zisk.

I nadále dochází k tomu, že investoři upouští od zři-
zování tzv. „průmyslových pěstíren“ a provozují řadu 
menších pěstíren s pěstební kapacitou cca 300 až 500 
rostlin, čímž snižují riziko odhalení.  Jednotlivý inves-
tor takto investuje do více menších pěstíren společně s 
několika dalšími podílníky. V případě, že dojde k od-
halení jedné z pěstíren, přijde investor pouze o zlomek 
investice a tedy i zisku. 

Ke zřizování pěstíren dochází téměř vždy mimo kraj, 
kde investoři bydlí a případně i provozují legální živ-
nost. „Zahradníci“ starající se o pěstírny jsou na tuto 
práci najímáni a velmi dobře placeni. Pěstírny jsou zři-
zovány v objektech, které pachatelé sami obývají nebo 
které si za tímto účelem pronajímají. Domy jsou k pěs-
tování speciálně upravovány, dochází ke stavebním 
úpravám, často s narušením statiky domu, a zásahům 
do elektroinstalací. Pěstírny sebou přináší celou řadu 
rizik pro své okolí. 

K největším nebezpečím, která mohou „indoor“ pěstír-
ny představovat patří zejména toxické výpary z pěs-
tební činnosti, požáry vzniklé zkraty na neodborně 
provedených zásazích na elektrickém vedení, zasažení 
elektrickým proudem, narušení statiky domu při sta-
vebních úpravách a škody na životním prostředí vlivem 
chemických látek používaných při pěstování. Objekty 
jsou často také zadlužovány enormním legálním i nele-
gálním odběrem elektrické energie. 
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V roce 2014 pokračovalo vyšetřování a soudní jedná-
ní v případech realizovaných v roce 2013 v rámci ce-
lorepublikové operace GROWSHOPY. Cílem operace 
bylo řešení narůstajícího počtu tzv. growshopů, jejichž 
množství v České republice dosáhlo alarmujícího po-
čtu. Provozování growshopů se stalo v průběhu doby 
natolik výhodným obchodem, že dokázalo významně 
ovlivňovat nárůst drogové kriminality. Latentní podo-
ba probíhající trestné činnosti šíření toxikomanie pro-
střednictvím zdánlivě legální obchodní činnosti pro-
vozovatelů growshopů byla do zahájení celostátní akce 
poněkud stranou pozornosti orgánů činných v trestním 
řízení. I přes skrytou podobu této trestné činnosti však 
není potlačena nebo vyloučena její protiprávnost. 

Provedením operace GROWSHOPY  deklarovaly or-
gány činné v trestním řízení jasně svoji snahu omezit 
negativní dopady aktivit provozovatelů growshopů na 
většinovou společnost a zahájit stíhání pachatelů trest-
ných činů. Jednalo se i o preventivní aktivitu při před-
cházení skutkově podobným trestným činům a jasnou 
podporu potírání nelegálního trhu s marihuanou. Sou-
časně byl zřetelně dán najevo i negativní postoj k libe-
ralizaci užívání marihuany a umělému vytváření nor-
mality konzumu marihuany.

Zatím bylo pravomocně rozhodnuto v 1/3 všech vyšet-
řovaných případů. Z nich bylo 80 % pachatelů uznáno 
vinnými ze spáchání trestného činu a uloženy tresty. 
Soud obvykle uložil rozhodnutím (tj. rozsudkem nebo 
trestním příkazem) trest odnětí svobody zpravidla na 
12 měsíců s podmíněným odkladem na 1-3 roky. Pod-
mínka zahrnovala povinnost vést řádný život a nedo-
pouštět se protiprávního jednání po stanovenou dobu. 

V některých případech padly i doplňkové zákazy či 
byly stanoveny konkrétní povinnosti, např. zákaz pro-
vozování internetového obchodu. Dalším trestem bylo 
propadnutí majetku nebo jeho zabrání. To se týkalo 
především zboží a materiálu zajištěného v growsho-
pech. Státní zástupce rozhodoval tzv. odklonem, kdy 
bylo trestní řízení podmíněně zastaveno poté, co byli 
obvinění jednoznačně uznáni vinnými. Jako trest byly 
viníkům uloženy povinnosti vést řádný život a nedo-
pouštět se protiprávního jednání. Jestliže viníci tyto po-
vinnosti poruší, bude trestní řízení pokračovat a skon-
čí až soudním rozhodnutím. Jednou z podmínek pro 
možnost uplatnění odklonu trestního řízení je souhlas 
obviněných s takovou formou ukončením a přiznání 
viny. Pouhá pětina ze soudem rozhodnutých případů 
byla odložena z důvodu, že se předmětný skutek nestal 
nebo pro objektivní nemožnost identifikace pachatele.
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

cannabis (g) 79 809 168 528 103 337 108 352 122 124 392 527 171 800 277 988 440 780 563 335 735 362 569 564 

cannabis - rostliny 
(ks) 

3 125 1 617 1 780 2 276 6 992 25 223 33 427 64 904 62 817 90 091 73 639 77 685 

hašiš (g) 64 805 22 693 4 625 466 387 697 12 499 9 354 2 431 20 532 1 321 14 852 

pěstírna 2 14 11 17 34 79 84 145 165 199 276 301 
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Operace PRIL

V rámci operace „PRIL“ se začátkem tohoto roku poda-
řilo detektivům Národní protidrogové centrály rozbít 
organizovanou skupinu čtyř pachatelů, která se zabývala 
ochodem s metamfetaminem a marihuanou a jejich vý-
vozem do Rakouska. V souvislosti s touto operací byly v 
Rakousku, na základě mezinárodní policejní spolupráce, 
tamními policejními orgány zadrženy další dvě osoby. 

Po několikaměsíčním prověřování trestné činnosti pa-
chatelů zadrželi detektivové Národní protidrogové cen-
trály, ve spolupráci se Zásahovou jednotkou Krajského 
ředitelství Policie ČR Jihočeského kraje, skupinu čtyř 
mužů (tři české státní příslušníky a jednoho občana Ma-
kedonie), kteří ve vzájemné spolupráci zásobovali me-
tamfetaminem a marihuanou odběratele z Rakouska a 
představovali významný zdroj zmíněných drog zejmé-
na pro hornorakouské město Linec a okolní menší obce.

Během prověřování se policistům podařilo zadokumen-
tovat desítky případů, kdy pachatelé prodali metamfeta-
min a marihuanu do Rakouska, a to převážně občanům 
ze států bývalé Jugoslávie a Turecka, kteří ho na území 
Rakouska dále distribuovali mezi koncové uživatele. 
Celkem se jednalo o vývoz celkem 750 g metamfetami-
nu a nejméně 8500 g marihuany. Vývoz drog probíhal za 
využití kurýrních osobních automobilů, ve kterých pa-
chatelé převáželi vždy jen menší množství té které drogy.

V průběhu realizace byl zadržen jeden z pachatelů při 
převozu metamfetaminu. Látku měl ukrytou vysoce 
konspirativním způsobem, a to v obou předních světlo-
metech. V průběhu následných domovních prohlídek a 
prohlídek jiných prostor bylo kromě nejrůznějšího dů-
kazního materiálu zajištěno i vozidlo AUDI  A8, které bylo 
pachateli taktéž využíváno k převozu zakázaných látek.

Všichni pachatelé jsou stíháni pro zvlášť závažný 
zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omam-
nými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 
odstavce 1, odstavce 3 písmene b), c), odstavce 4 pís-
mene c) trestního zákoníku a v případě odsouzení 
jim hrozí trest odnětí svobody v délce 10 až 18 let. 

Operace BATMAN

V rámci operace „BATMAN“ se podařilo detektivům 
Národní protidrogové centrály, ve spolupráci s Národ-
nou protidrogovou jednotkou NaKA Prezídia Policaj-
ného zboru Slovenské republiky, zadržet mezinárodní 
organizovanou skupinu pachatelů, zabývající se obcho-
dem s tabletami tzv. extáze a marihuanou. Tablety s ob-
sahem MDMA, distribuované touto skupinou pachate-
lů, představovaly hlavní zdroj pro odběratele této drogy 
v Jihomoravském kraji. 

Koncem měsíce května zadrželi detektivové Národní 
protidrogové centrály, ve spolupráci s Celní protidro-
govou jednotkou Brno, tři hlavní pachatele této trestné 
činnosti. Další dva členové organizované skupiny byli 
zadrženi pracovníky Národnej protidrogovej jednotky 
NaKA Prezídia Policajného zboru Slovenské republiky 
na území Slovenska. 

Samotná trestná činnost skupiny byla organizovaná 
tak, že pachatelé ve velkém objemu nakupovali na úze-
mí Slovenska značná množství velmi kvalitních tablet 
extáze, s průměrným obsahem účinné látky 22%, které 
pak buď osobně, nebo za pomoci kurýra, dováželi na 
naše území a zde distribuovali v různých množstvích. 
Dále se skupina pachatelů zabývala vývozem marihua-
ny s vysokým obsahem THC z České republiky na Slo-
vensko. Obviněným je v současné době kladen za vinu 
dovoz a distribuce asi 5000 kusů tablet extáze a vývoz 
36 kilogramů marihuany.

Extáze svým účinkem spadá na pomezí stimulantů a 
halucinogenů. Nejčastěji se objevuje v podobě tablet 
s vylisovaným logem, méně často pak jako kapsle, bílý 
prášek nebo roztok. Účinky této drogy jsou vzhledem 
k měnícímu se složení chemikálií při její výrobě, a tedy 
účinné látce obsažené v tabletách, nevyzpytatelné. Po-
dle nejnovější Evropské zprávy o drogách poptávka 
po extázi v současnosti stoupá a zvyšuje se také obsah 
účinné látky. 

Osoby zadržené na území České republiky byly obvině-
ny pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a na-

kládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 
ve smyslu § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. 
c) trestního zákoníku, za což jim hrozí trest odnětí svo-
body v délce trvání v rozmezí od 10 do 18 let. Ostatní 
osoby jsou stíhány na Slovensku. 

Operace TROJBOJ

V rámci operace „TROJBOJ“ bylo zadrženo celkem 7 
osob, které byly obviněny ze spáchání zločinu nedovo-
lená výroba a jiné nakládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a s jedy, dle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. 
c), odst. 4 písm. c) trestního zákoníku, a dle § 283 odst. 
1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku, který byl dílem dokona-
ný a dílem spáchaný ve stádiu pokusu dle ust. § 21 odst. 
1 tr. trestního zákoníku.

Jednalo se o osoby české, německé a vietnamské národ-
nost, které organizovaly vývoz metamfetaminu a ma-
rihuany do Spolkové republiky Německo. Celkem se 
policistům podařilo zadokumentovat 17 cest pachatelů 
do SRN, při kterých vyvezly 400 gramů metamfetami-
nu a 5,75 kg marihuany. Při realizaci bylo dále zajištěno 
500 gramů metamfetaminu a 3 kg marihuany, finanční 
hotovost 205.800,-Kč, vozidlo Alfa Romeo v hodnotě 
100.000,- Kč a elektronika v hodnotě 20.000,- Kč
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Obchod kokainem
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Obchod KOKAINEM

Kokain na našem území i nadále zůstává drogou zejmé-
na skryté populace majetnější skupiny obyvatel, žijící 
převáženě ve větších aglomeracích. Vzhledem k ceně a 
konkurenci metamfetaminu na trhu se stává relativně 
dostupnější, ale jeho konzumentská kvalita bývá často 
díky masivnímu ředění velmi nízká. 

Na pašování a distribuci kokainu se na území ČR i 
nadále významnou měrou podílí západoafrické zloči-
necké skupiny, zejména původem z Nigérie. Vzhledem 
vysoké ekonomické migraci Nigerijců do vyspělejších 
zemí, mají tito zločinci vybudované vzájemně celosvě-
tově propojené zločinecké sítě. Nigerijská zločinecká 
uskupení organizují nelegální přepravu kokainu z jiho-
amerických zemí, kde se kokain vyrábí, do zemí Evrop-
ské unie a v evropských zemích rovněž ovládají kokai-
nové distribuční sítě. K přepravě kokainu ze zemí Jižní 
Ameriky do Evropské unie a dále, využívají nejčastěji 
kurýry, kteří kokain přepravují buď v trávicím traktu, 
genitáliích nebo v cestovních zavazadlech v množstvích 
od 0,5 do 5,0 kg. Jako kurýři kokainu jsou najímaní je-
dinci ze zemí střední a východní Evropy, z Balkánu a 
pobaltských zemí ze sociálně slabších vrstev, pro které 
nabízená odměna v řádu jednotek tisíc euro představu-
je lákavý příjem. Občané ČR nebývají ke kurýrní čin-
nosti zpravidla náborováni přímo Nigerijci, ale jinými 
občany ČR, kteří dříve jako kurýři sami působili a ve 
zločinecké hierarchii se po nějaké době posunuli výše, 
nebo kteří mají k Nigerijcům nějaký bližší osobní vztah.

Západoafrické zločinecké skupiny k dovozu kokainu 
do ČR taktéž i nadále využívají poštovních zásilek, ve 
kterých bývá kokain zpravidla sofistikovaně ukrytý v 
jiném zboží, což ztěžuje jeho odhalení běžnými pro-
středky.

V oblasti nelegálního obchodu s kokainem rovněž po-
kračují aktivity zločineckých skupin tvořených jen sa-
motnými občany České republiky, kteří mají vazby v 
některé z jihoamerických zemí. Často se jedná o kon-
takty na krajany, kteří dříve z ČR emigrovali a nyní žijí 
v některé z jihoamerických zemí nebo přímo vazby na 
tamní zločinecké skupiny. Přes své kontakty v produkč-
ních zemích nakupují kokain, který prostřednictvím 
najatých kurýrů, občanů ČR, dováží do České republi-
ky a zde dále distribuují. 

Dovozu kokainu ze zemí Jižní Ameriky přes západoev-
ropské nebo jihoevropské země se stále více věnují také 
zločinecké skupiny ze zemí západního Balkánu, jako je 
Srbsko, Chorvatsko a Bosna a Hercegovina. Jednotliví 
členové těchto zločineckých skupin jsou často spojeni 
rodovými vazbami, případně mají stejné místo původu. 
Česká republika je zmíněnými skupinami oblíbena jako 
jakási „logistická základna“, neboť zde poměrně snadno 
mohou získat pobyt a provozovat zdánlivou obchodní 
činnost, která slouží jako zástěrka pro jejich nelegální 
aktivity. Tyto skupiny také profitují z velmi malé jazy-
kové bariéry a velmi výhodné polohy České republiky 
ve středu Evropy s kvalitním leteckým i dálničním spo-
jením jak na Balkán, tak i do západních zemí Evropské 
unie. Zaznamenáváme případy, kdy je kokain dovezený 
do České republiky těmito skupinami dodáván zde již 
etablovaným zločineckým skupinám etnických Albán-
ců.

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

kokain (g) 2 624 3 283 10 169 4 708 37 588 7 631 12 904 14 162 16 071 8 050 35 788 5 406 
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Operace VAGRANT

V září 2014 zrealizovali detektivové NPC operaci VAG-
RANT, která byla zahájena v červnu 2014. Při realizaci 
byla zadržena občanka ČR, jejímž manželem byl Nige-
rijec trvale žijící v Nizozemí. Tato žena zřejmě dříve pro 
skupinu Nigerijců žijících v Nizozemí pracovala jako 
kurýrka. Vzhledem k tomu, že se musela v ČR starat o 
několik dětí, které měla společně s Nigerijcem, začala 
sama kurýry náborovat mezi sociálně slabými spoluob-
čany. 

Počátkem roku 2014 pod příslibem výdělku až 7.000,-  
Eur naverbovala ve Svitavách kurýra, společně s ním 
odjela do Amsterdamu, kde nigerijští organizátoři pře-
dali kurýrovi letenky do Venezuely, odkud měl přes Pa-
říž do Nizozemí přivést omamnou látku kokain. Kurýr 
byl při zpáteční cestě zadržen v Paříži na letišti Charlese 
de Gaulla a v jeho cestovním zavazadle bylo zajištěno 
3,3 kg kokainu.  

V květnu 2014 pak opět ve Svitavách naverbovala dal-
šího kurýra, následně s ním opět odjela do Amsterda-
mu, odkud kurýr pokračoval dle instrukcí Nigerijských 
organizátorů do Peru, žádný kokain se mu vzhledem k 
logistickým problémům zločinecké skupiny nepodařilo 
dovést. 

Za toto jednání byla dotyčná obviněna ze spáchání 
zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné na-
kládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 
podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. c) 
trestního zákoníku, za který jí hrozí trest odnětí svobo-
dy v délce 10 až 18 let. 

Operace CRUZ

V roce 2014 zrealizovali detektivové NPC operaci 
CRUZ, která byla zahájena v roce 2012. Při realizaci 
byli zadrženi 3 občané ČR žijící na Příbramsku, kteří se 
zabývali náborem kurýrů a dovozem kokainu z Bolívie. 
V listopadu 2012 byli na letišti Viru Viru ve městě Santa 
Cruz v Bolívii zadrženi 4 kurýři, kteří se v cestovních 
zavazadlech a trávicím traktu pokusili z Bolivie do ČR 
vyvést nejméně 50 kontejnerů s obsahem kokainu o 
celkové hmotnosti 590 gramů. 

Třem z nich se doposud nezjištěným způsobem podaři-
lo z Bolívie uprchnout zpět do ČR, kde byli obviněni ze 
spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba 
a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látka-
mi a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c), odst. 
4 písm. c) trestního zákoníku, za který jim hrozí trest 
odnětí svobody v délce 10 až 18 let. Čtvrtý kurýr si i 
nadále odpykává svůj trest v Bolivii.

Operace PANAMA

Na základě informace britské celní služby o zadržení 
přepravovaného balíku s kokainem, odeslaném z Pana-
my, a který měl být doručen adresátovi v Moravskoslez-
ském kraji, bylo zahájeno prověřování, které po 4 dnech 
vedlo k úspěšnému zadržení 2 pachatelů, občanů ČR. 
Detektivové Národní protidrogové centrály vytipovali 
skutečného adresáta balíku zadrženého ve Velké Britá-
nii a dále detektivové zjistili, že do ČR dorazil z Pana-
my další balík, přepravovaný jinou přepravní službou, 
určený vytipovanému adresátovi. 

Na základě povolení justičních orgánu bylo potvrzeno, 
že se v balíku nachází kokain, ukrytý ve dvou upra-
vených zařízeních deklarovaných jako solární panely, 
který byl zadržen a zaměněn za jinou látku. Během 
prověřování se zjistilo, že zásilku očekává nejen adresát 
uvedený v přepravních dokumentech, ale i další oso-
ba, jeho kamarád, organizátor. Oba muži očekávali do-
ručení balíku v bydlišti jednoho z nich a po doručení 
balíku z něj vyjmuli solární panely a další věci v něm 
přepravované, a jeden z pachatelů – organizátor s nimi 
odjel do chatové oblasti, kde destrukční metodou ote-
vřel solární panely a poté co zjistil, že v panelech není 
skutečný kokain, odjel do svého bydliště a povolal k 
sobě adresáta balíku. Tam jej informoval, že v zásilce 
není skutečný kokain. V této situaci byli oba zadrženi 
Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství PČR Mo-
ravskoslezského kraje. 

V balíku, který dorazil do ČR, se nacházelo 998,4 g ko-
kainu o 89% čistotě. Při domovních prohlídkách byly 
nalezeny nejen části balíku a věci v něm přepravova-
ných, ale i další věci sloužící k následné úpravě (ředění) 
kokainu a jeho přípravě pro další distribuci. Dále byla 
nalezena „domácí pěstírna“ se 14 rostlinami konopí. 

Pachatelé byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného 
zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omam-
nými a psychotropními látkami a s jedy ve smyslu ust. § 
283 odst. 1, odst. 3 písm. c) a odst. 4 písm. c) trestního 
zákoníku, za který hrozí trest odnětí svobody v délce 
10 až 18 let.  
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Obchod heroinem
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Obchod HEROINEM

Česká republika představuje v oblasti nelegálního ob-
chodu s heroinem jak zemi cílovou, tak zemi tranzitní. 
V oblasti pašování a distribuce heroinu na území České 
republiky i nadále dominují zločinecké skupiny etnic-
kých Albánců, zejména z Kosova a Makedonie. Tyto 
skupiny zásobují český heroinový trh prostřednictvím 
menších zásilek, v množství do 10 kg, které jsou v ČR 
dále ředěny. Část heroinu je dále pašována do dalších 
zemí Evropské unie. Etničtí Albánci naředěný heroin, 
jehož pouliční čistota se pohybuje do 5% diacetylmor-
finu báze,  dodávají do distribuční sítě tvořené převážně 
olašskými Romy a místními toxikomany. Zločinci z řad 
etnických Albánců se stále více zapojují i do obchodu s 
kokainem.

Do obchodu s heroinem se stále více zapojují také or-
ganizované skupiny původem z Turecka, které zásobují 
jak český drogový trh, tak i další země Evropské unie. 
Heroin je těmito pachateli nejčastěji pašován v kamio-
nech s textilním zbožím či jiným spotřebním zbožím. 
Ve chvíli, kdy zásilka projde celní kontrolou, je heroin 
z textilu vyndán a prodán buď na českém trhu, nebo v 
jiné zemi Evropské unie. 

Především z důvodů velmi nízké kvality heroinu nabí-
zeného v rámci pouličního prodeje, jsou i nadále jeho 
uživateli zneužívány léčivé přípravky na bázi opiátu. V 
Praze a některých větších městech to jsou především 
přípravky určené k substituční léčbě s účinnou látkou 
buprenorfin. Ve významné míře dochází k přeprodeji 
léčiv na speciální recept, které na černý trh unikají od 
pacientů substitučních programů. Léčivy, kterých se to 
týká, jsou zejména Subutex, Subuxon, Ravata, Diaze-
pam, Rivotril a Neurol.

I nadále se se mezi uživateli heroinu rozšiřuje zneuží-
vání fentanylu, a to zejména ve formě transdermálních 
náplastí. Jedná se o vysokopotentní syntetický opiát vy-
užíváný především při anestezii nebo jako silné analge-
tikum při léčně chronických nemocí, nebo bolestí do-
provázející nádorová i nenádorová onemocnění. Tento 
syntetický opiát má asi 40x vyšší analgetickou účinnost 
než stejné množství čistého heroinu a zároveň způso-
buje mnohem větší závislost, neboť jeho účinek trvá po 
mnohem kratší dobu. Jeho záměna za heroin, nebo mí-
chání s ním, je pro uživatele životu nebezpečná.  

K úniku transdermálních náplastí na černý trh dochází 
především cestou příbuzných vážně nemocných onko-
logických pacientů či pacientů samotných.  Na černém 
trhu se tyto náplasti prodávají kolem až 3.000,- Kč za 
kus a jednu náplast lze využít na cca devět dávek. Způ-
sob užití je obdobný jako u heroinu, vyluhovaná účinná 
látka se aplikuje intravenózně. Drogově závislé osoby 
získávají fentanyl také z použitých náplastí vyhozených 
do odpadu. 

Jsou zaznamenány také případy zneužívání dalších léků 
k tlumení bolesti při léčbě onkologických onemocně-
ní, především na bázi morfinu. Jedná se především o 
tablety, které jsou následně zpracovávány a aplikovány 
intravenózně, stejně jako heroin. 

Za rok 2014 byl zaznamenán u osob závislých na uží-
vání omamných a psychotropních látek zvýšený výskyt 
opiátu Vendal retard. Primárně je určen pro onkologic-
ké pacienty. Lék je však zneužíván a nitrožilně užíván 
zejména v případě nedostupnosti požadované látky. 
Léky jsou získávány podvodně na falešné recepty z lé-
káren. Cena jednoho léku se pohybuje okolo 200,- Kč 
za tabletu.

Lze předpokládat, že především v kontextu s nízkou 
kvalitou tradičních drog, zejména heroinu, na černém 

trhu bude i nadále bude problém zneužívání léčivých 
přípravků vzrůstat a nabývat na významu.

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

heroin (g) 9 135 35 904 36 340 27 877 20 333 46 302 31 258 30 453 4 730 7 576 5 045 156 810 
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Operace PALETA

Vlastní rozpracování případu bylo zahájeno společným 
týmem detektivů NPC a CPJ GŘC v únoru 2014. V jeho 
průběhu byla navázána úzká spolupráce se Spolkovým 
kriminálním úřadem Wiesbaden (BKA), kde bylo 
vedeno zrcadlové šetření pod krycím názvem „DIS-
COUNT“. 

Případ odstartoval záchyt zásilky 182 kilogramů hero-
inu  příslušníky Celního úřadu pro Hlavní město Pra-
hu při kontrole kamionu, který přepravoval kuchyňské 
potřeby. K odhalení významně přispěly analýzy Celní 
protidrogové jednotky.

Heroin byl napěchován do 477 balíčků, které pašeráci 
umístili do 53 speciálně upravených dřevěných palet, 
na nichž byly naskladněné legálně dopravované ku-
chyňské potřeby. Místa ukrytých drog celníkům pomo-
hl najít i služební pes. 

Drogu přepravoval kamion imatrikulovaný v Rumun-
sku po tzv. Balkánské trase. Zásilka byla odeslána z Tu-
recka a příjemcem měla být v Praze registrovaná ob-
chodní společnost. Řidič kamionu celníkům uvedl, že o 
kontrabandu neměl tušení.

V rámci navazující operace „PALETA“ se policistům 
Národní protidrogové centrály SKPV ve spolupráci s 
Celní protidrogovou jednotkou GŘC a německými or-
gány, podařilo odhalit rozsáhlý mezinárodní nelegální 
obchod s látkou určenou k výrobě metamfetaminu. 
Jedná se o chlorpseudoefedrin, který byl pachateli nově 
vyvinut tak, aby obešli trestní legislativu evropských 
zemí a zároveň našli náhradu za stále více kontrolovaný 
pseudoefedrin.

Prováděným šetřením bylo potvrzeno, že ve spolkové 
zemi Sasko působí skupina osob, která disponuje znač-
ným množstvím chlorpseudoefedrinu a podílí se na 
jeho prodeji odběratelům v České republice. V Čechách 
následně docházelo k výrobě metamfetaminu, který se 
poté vracel do Spolkové republiky Německo, dílem byl 
určen i na náš trh. 

Hlavním organizátorem této trestné činnosti v České 
republice byl občan Turecka, žijící dlouhodobě v Praze. 
Ve spojení s českými občany, jež využíval jako kurýry, 
odebíral v SRN chlorpseudoefedrin v množství desítek 
kilogramů, ze kterého nechával vyrábět v České repub-
lice metamfetamin nebo chlorpseudoefedrin, který 
dodával dalším samostatným výrobcům. Tento občan 
Turecka se dále podílel na zorganizování dovozu 182 
kg heroinu do ČR, který byl orgány Celní správy nale-
zen ukrytý v paletách nákladu dovezeného kamionem 
z Turecka do ČR.  

V průběhu operativního rozpracování a během závě-
rečné realizace paralelní operace „DISCOUNT“, bylo v 
SRN zajištěno 2900 kg chlorpseudoefedrinu,4 kg me-
tamfetaminu a 17.000,- EUR v hotovosti.

V České republice bylo při závěrečné realizaci případu 
zadrženo sedm osob, které jsou v současné době vazeb-
ně trestně stíhány. Za zvlášť závažný zločin nedovolená 
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 
3 písm. c) odst. 4 písm. c) trestního zákona, za což jim 
v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce 
10 až 18 let. V Německu je pro popisovanou trestnou 
činnost vazebně stíháno rovněž sedm osob. 
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Obchod s designer drugs
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Nové psychoaktivní látky

V celoevropském měřítku má problematika tzv. nových 
psychoaktivních látek (NPS), označovaných také jako 
designer drugs vzrůstající tendenci. Objem spotřeby a 
záchytů těchto drog se však v jednotlivých zemích EU 
začal významně diverzifikovat, což odráží kulturní a 
tradiční zvyky užívání drog. 

Jako příklad lze uvést Maďarsko, kde 60-80% všech za-
držených drog patří do kategorie NPS. Dalším příkla-
dem jsou Švédsko a Norsko, které patří mezi nejčastější 
země, které první hlásí záchyt nové drogy. Na druhé 
straně existují státy, které problémy s NPS nehlásí, nebo 
velmi omezeně (například Rakousko, Slovensko, Řec-
ko). Česká republika, jakožto země s tradičním trhem 
stimulantu metamfetaminu se řadí mezi země s nižší 
poptávkou po NPS.

Z informačních zdrojů Evropského monitorovacího 
centra pro drogy a drogovou závislost - EMCDDA vy-
plývá, že množství nově objevených drog na drogovém 
trhu má stoupající tendenci. Nejvíce bylo odhaleno 
syntetických kanabinoidů, což plně koresponduje i s 
množstvím kanabimimetik, které byly v posledních le-
tech nově připraveny pro výzkumné účely. V roce 2014 
se v Evropě objevila i celá řada exotických látek, které 
stojí za množstvím intoxikací a jsou předmětem hlub-
ší analýzy („risk assessmnent“) v EMCDDA. V dubnu 
2014 byla zhodnocena rizika čtyř nových psychoaktiv-
ních látek (25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a methoxe-
tamin). 

Informace o risk assessmentu přímo převzaty z hlášení 
EMCDDA :

„25I-NBOMe je substituovaný fenetylamin a potentní 
plný agonista serotoninového 5-HT2A receptoru, kte-
rý má zjevně halucinogenní účinky. Na drogovém trhu 
EU je dostupný minimálně od května 2012. Ve čtyřech 
členských státech byla hlášena těžká toxicita související 
s užíváním uvedené látky, včetně jednoho úmrtí, kde 
byla tato látka odhalena. 

AH-7921 je syntetický opioid, který je v Evropské unii 
dostupný minimálně od července 2012. Ve většině pří-
padů byl zachycen v malých množstvích jako prášek. 
Tento opioid byl zjištěn u šesti nefatálních intoxikací a 
patnácti úmrtí ve Švédsku, Spojeném království a Nor-
sku. 

MDPV je syntetický derivát katinonu blízko příbuzný 
pyrovaleronu. Látka MDPV je na drogovém trhu EU 
minimálně od listopadu 2008 a byla zjištěna až u 107 
nefatálních intoxikací a 99 úmrtí, zejména ve Finsku a 
Spojeném království. Existují určité náznaky, že je pro-
dávána jako „legální“ nebo syntetická verze kokainu, a 
také byla nalezena v tabletách připomínajících „extázi“. 

Methoxetamin je arylcyklohexylamin blízko příbuzný 
ketaminu a na drogovém trhu EU je dostupný mini-
málně od září 2010. Byla zachycena mnohakilogramová 
množství uvedené látky ve formě prášku. Bylo hlášeno 
dvacet úmrtí a 110 nefatálních intoxikací souvisejících 
s touto látkou.“ 

Nové psychoaktivní látky se často distribuují stejně 
jako kontrolované drogy nebo jako alternativa kont-
rolované drogy. Například látka 4-methylamfetamin 
byla prodávána přímo na nelegálním drogovém trhu 
jako amfetamin. Methoxetamin je uváděn na trh jako 
legální alternativa ketaminu a látka 25I-NBOMe je 
prodávána jako „legální“ alternativa LSD. Podobně se 
na České drogové scéně etabloval název funky, což je 
určitá alternativa k tradičnímu stimulantu metamfeta-
minu. Pod značkou funky se ovšem neprodává jedna 
konkrétní látka, ale jedná se často o směs různých No-
vých syntetických drog - NSD z kategorie kathinonů. 
V roce 2014 byl na území ČR poprvé zachycen suni-
firam, látka ze skupiny nootropik, dále clefedron, což 
je analog flefedronu ze skupiny kathinonů. Z dalších 
NSD jmenujme dva deriváty 25I-NBOMe a 25C-NBO-
Me. Zajímavý byl také opakovaný záchyt disociativního 
anestetika ketaminu. Na základě vzrůstajícího výskytu 
Nových psychoaktivních látek (NPS), ale i klasických 
syntetických drog v Evropě se Národní protidrogová 
centrála aktivně účastní Evropského projektu EMPACT 
(Eurepean Multidisciplinary Platform Agains Criminal 
Threats), který v své prioritě D Syntetické drogy („ome-
zit výrobu a distribuci syntetických drog v EU, včetně 
nových psychoaktivních látek“), která je jednou z osmi 
priorit v boji proti organizované trestné činnosti, jak je 
stanovila Rada JHA v dok. 11050/11. Z hlavních příno-
sů projektu jmenujme vytvoření informační strategie 
v oblasti nových syntetických drog a pre-prekursorů 
drog, který má dopad na evropskou legislativu. Dále 
byl vytvořen jednotný databázový systém odhalených 
nelegálních varen - ERISSP, který od roku 2014 funguje 
ve všech státech EU. Databáze statisticky a geograficky 
vyhodnocuje informace o metodách syntézy, druhu fi-
nální drogy, použitém prekursoru, produkční velikosti 
a stavu varen. 

Podobně jako v předešlém roce je prodej NSD v ka-
menných obchodech pouze sporadický. Ve stále větším 
objemu jsou však NSD v podobě „legal highs“ nebo 
„research chemicals“ nabízeny formou internetové-
ho prodeje, často z území mimo České republiky. Od 
1.1.2014 vešla v platnost novela zákona č. 167/1998 Sb. 
o návykových látkách, kde seznamy omamných a psy-
chotropních látek jsou stanoveny nařízením vlády .

Problematika „legal highs“ má i další aspekty, a to pře-
devším zdravotní. U většiny nových syntetických drog 
nejsou známy farmakologické a toxikologické účinky 
na lidský organismus. V roce 2014 byly hlášeny fatální 
intoxikace v řadě zemí EU. Především se jedná o látky s 
úzkou hranicí mezi účinnou a letální dávkou, například 
para-methyl-4-methylaminorex (4,4‘-dimethyl-amino-
rex), který stojí za řadou úmrtí v Maďarsku. Problema-
tikou toxicity a farmakokinetiky a identifikace těchto 
látek se zabývá ve spolupráci s Národní protidrogovou 
centrálou projekt Nové syntetické drogy – NSD, který 
byl schválen Ministerstvem vnitra ČR pod číslem gran-
tu VG20122015075. V rámci projektu byla také spuš-
těna informační databáze, která má i veřejnou část na 
stránkách www.nsddb.eu.
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Operace HERBÁŘ

Realizaci tohoto případu předcházela více jak dvouletá 
mezinárodní policejní spolupráce s kolegy ze Spolkové 
republiky Německo, která následně ze strany němec-
kých justičních orgánů vyústila v polovině roku 2014 
v postoupení žádosti o poskytnutí mezinárodní justič-
ní spolupráce. Předmětem zájmu příslušníků Národní 
protidrogové centrály a Zemského kriminálního úřadu 
Sasko byla trestná činnost organizované skupiny osob 
dlouhodobě působící na území obou států, která se dle 
německého zákona o omamných látkách dopouštěla 
úmyslného nedovoleného obchodování s omamnými 
látkami. 

Členové této organizované skupiny zajišťovali z růz-
ných zdrojů po světě nové syntetické drogy, které ná-
sledně skladovaly na území České republiky. Za tímto 
účelem si podezřelé osoby pronajaly prostory v jednom 
ze secesních domů v centru Mariánských Lázní, neda-
leko lázeňské kolonády, kde docházelo k balení těchto 
látek do poštovních zásilek, které byly následně předá-
vány k poštovní přepravě na poštovních úřadech v ně-
meckém pohraničí.

K distribuci organizovaná skupina využívala speciali-
zovaný (obchodní) internetový portál provozovaný z 
České republiky, kde byly tyto NSD nabízeny.  Po za-
balení byly látky zasílány koncovým uživatelům přede-
vším v Německu, ale i v dalších státech Evropy.

Za prodej NSD platili koncoví uživatelé na bankovní 
účty v Německu, odkud byly tyto finanční prostředky 
převáděny k důvodu zastření jejich původu na bankov-
ní účty společností v ČR, které byly do obchodu zain-
teresovány. Z těchto účtů pak byly zisky z drogových 
obchodů přeposílány do dalších destinací zejména v 
Asii a to z důvodu zakrytí zisku před justičními orgány 
evropských zemí. 

Během společné akce bylo na území České republiky 
provedeno několik domovních prohlídek, v rámci kte-
rých bylo zajištěno 68 kg nových syntetických drog. 
Při domovní prohlídce u podezřelých osob v Němec-
ku byly u dalšího člena této organizované skupiny na-
lezeny další 3 kg. Celková hodnota zajištěných 71 kg 
nových syntetických drog by na černém trhu činila cca 
532.500,- Euro. V průběhu vyšetřování případu bylo 
zjištěno a zadokumentováno, že v období od října 2012 
do června roku 2014 tato organizovaná skupina pro-
dala dalším distributorům minimálně 165 kg nových 
syntetických drog v hodnotě 757.000,- Euro a v době od 
září 2011 do června 2014 prodala přímo koncovým zá-
kazníkům dalších cca. 45 kg nových syntetických drog 
v hodnotě cca. 424.200,- Euro.

Této skupině byla v rámci vyšetřování policejními or-
gány v České republice a Německu zajištěna hotovost 
a cennosti v hodnotě 167.770,- Euro, několik vozidel 
v hodnotě min 93.000,- Euro a nemovitosti v hodnotě 
více jak 866.000,- Euro. 

Dle sdělení kolegů Zemského kriminálního úřadu v 
Sasku se jedná o největší záchyt nových syntetických 
drog v dějinách Spolkové republiky Německo.

Vzhledem k tomu, že v průběhu celého prověřování ani 
v rámci realizace, kdy byl předmětný sklad odhalen, ne-
byly zjištěny žádné látky ze seznamu návykových látek 
v ČR, bylo proto ze strany českých policejních orgánů 
toto jednání kvalifikováno vzhledem ke skutkovému 
stavu věci jako trestný čin šíření toxikomanie dle usta-
novení § 287 trestního zákoníku. 

Organizátoři této trestné činnosti měli s distribucí no-
vých syntetických drog dlouholetou zkušenosti, jelikož 
na území České republiky přesunuli svoji činnost z Ho-
landska z důvodu liberální drogové politiky a nepružné 
státní správy neschopné rychle reagovat na aktivní vý-
voj probíhající v asijských drogových laboratořích.
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Obchod s anabolickými steroidy
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Obchod s ANABOLICKÝMI STEROIDY

Rok 2014 ukázal, že obchod s látkami s anabolickým 
a jiným hormonálním účinkem s drobným zpožděním 
kopíruje hospodářský vývoj v České republice. Zatímco 
v roce 2013 jsme pozorovali pokles nabídky těchto lá-
tek, rok 2014 se nesl v opačném duchu a to především 
v druhé polovině roku. Tento trend byl do značné míry 
ovlivněn novým fenoménem, který se v tomto druhu 
nelegálního obchodu naplno projevil v tomto roce. 
Vyšší články mezinárodního obchodu s látkami s ana-
bolickým a jiným hormonálním účinkem již nemají zá-
jem organizovat svoji činnost z území České republiky, 
neboť legislativní úprava této trestné činnosti na území 
Slovenské republiky a s tím související následný způ-
sob vymáhání práva v této oblasti u našeho východního 
souseda zajišťuje těmto strukturám takřka beztrestnou 
činnost ve všech aspektech tohoto obchodu. 

Zejména se jedná o dovoz zakázaných látek na území 
Schengenského prostoru a s tím související organizační 
činnost, ale i případné umístění nelegálních továren na 
balení a tabletování těchto zakázaných látek. Vzájemná 
blízkost našich zemí, jak kulturní, tak jazyková, jakož i 
rodinné a osobní vazby těchto osob z dob společného 
státu k rozvoji těchto aktivit jenom přispívají. V tomto 
obchodu však nebyly prozatím pozorovány žádné et-
nicky podmíněné struktury. V loňském roce pozoro-
vaný mírný nárůst osob pocházejících z území býva-
lého Sovětského svazu zapojených do tohoto obchodu 
pravděpodobně spíše souvisí s dlouhou historií zneu-
žívání těchto látek v těchto oblastech a s tím spojenou 
zkušeností s jejich získáváním i schopností „odborně“ 
poradit s jejich aplikací, než s obecným trendem, který 
by charakterizoval převzetí této části nelegálního trhu 
nějakým zločineckým uskupením.

Výkonnými distributory látek s anabolickým a jiným 
hormonálním účinkem se na území České republiky 
stávají osoby, které by bylo možné charakterizovat jako 
střední článek ve strukturách tohoto obchodu. Jedná se 
jednak o osoby pocházející z prostředí aktivních spor-
tovců, které mají značné zkušenosti a kontakty již ze své 
dosavadní sportovní kariéry. 

Druhou skupinou jsou osoby, které tyto zkušenos-
ti nemají, zato však disponují schopností vycítit nové 
možnosti tohoto dynamicky se vyvíjejícího trhu a jsou 
schopni se prostřednictvím webových aplikací navázat 
na významné hráče působící ve Slovenské republice.  
Jejich prostřednictvím získávají zboží, které násled-
ně se zhruba 30% až 50% ziskem distribuují v České 
republice. Tyto osoby již nečekají na svého zákazníka 
jako v minulosti majitelé webových platforem, ale ak-
tivně procházejí sociální sítě a oslovují potencionální 
zákazníky prostřednictvím nabídek zboží, ale i služeb s 
tím souvisejících, např. zpracováním výživového pora-
denství apod. 

V této oblasti příslušníci oddělení prekursorů, chemic-
kých látek a anabolik specializovaní na práci ve virtu-
álním prostředí internetu zjistili mnoho zajímavých 
skutečností, které jsou dále prezentovány ve spojení s 
realizací operace „Dobírka“. Tato aktivní činnost dea-
lerů, při oslovování potencionálních zákazníků prav-
děpodobně stojí za nárůstem obchodu s anabolickými 
steroidy. Tento trend samozřejmě podporuje vzestup 
rychlých sítí pro mobilní telefony, možnost anonym-
ního připojení přes wifi sítě v různých obchodních 
centrech, restauracích apod., ale i již u této skupiny pa-
chatelů zcela zautomatizované využívání programů pro 
šifrovanou komunikaci a to jak prostřednictvím mobil-
ních telefonů a tabletů, tak běžných počítačů.

V oblasti individuálních dovozů v roce 2014 se na čele 
pomyslného žebříčku umístila látka DHEA, kdy lze 
předpokládat, že za těmito individuálními dovozy ze-
jména z USA stojí marketingová prezentace této látky 
často představované jako „hormon mládí“. 

Příležitostně byla v roce 2014 pozorována snaha také 
o dovoz anabolických steroidů určených pro sportovní 
zneužití, přičemž většina těchto dovozů byla realizová-
na z Čínské lidové republiky. Tyto individuální dovozy 
se však zpravidla neopakují a ani nebyly v uplynulém 
roce zadokumentovány individuální dovozy zakáza-
ných látek, které by měly charakter testování nových 
dodavatelských kanálů do České republiky.

Struktura uživatelů látek s anabolickým a jiným hormo-
nálním účinkem zůstala v letošním roce nezměněna a 
nelze předpokládat, že by k nějakým změnám v průběhu 
dalších let docházelo. Jedná se tedy o osoby z prostředí 
sportu a to jak amatérského, tak vrcholového. Dále tyto 
látky zneužívají osoby z prostředí násilné trestné čin-
nosti, zejména spojené s činností vymáhání pohledávek 
a výpalného. Značná část uživatelů se rekrutuje i z pro-
středí bezpečnostních agentur, zabývajících se fyzickou 
ostrahou osob a majetku. V neposlední řadě patří mezi 
uživatele osoby, pro něž je fyzický vzhled spojen se so-
ciálním statusem, či je součástí jejich sebeprezentace v 
rámci vykonávaného povolání. Zvláštní kapitolou však 
zůstávají osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. Do-
stupnost drog ve věznicích je dlouhodobě známa, ale 
dle našich zjištění narůstá zájem také o anabolika. Bo-
hužel i zde se projevuje nedostatek peněz a především 
zkušeností s detekcí těchto látek, odhalováním a vyšet-
řováním těchto trestných činů ve specifickém prostředí 
věznic.    
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Operace DOBÍRKA

Koncem roku 2014 rozkryli příslušníci Národní proti-
drogové centrály služby kriminální policie a vyšetřo-
vání, v rámci operace s krycím názvem „DOBÍRKA“, 
rozsáhlý organizovaný nelegální obchod s látkami s 
anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jejich 
padělky. Hlavní odběratele těchto látek tvořili lidé ze 
sportovního prostředí, a to i registrovaní sportovci, 
zejména z oblasti kulturistiky. Tato akce patří v oblasti 
svého zaměření k nejrozsáhlejším doposud realizova-
ným operacím v ČR. 

Téměř roční prověřování této velmi sofistikovaně pá-
chané trestné činnosti probíhalo v úzké spolupráci se 
státním zastupitelstvím v Havlíčkově Brodě, speciali-
zovanými policejními útvary a slovenskou policií. Na 
samotné realizaci operace a zadržení pachatelů se po-
díleli příslušníci URNA, Zásahové jednotky Krajského 
ředitelství policie Královéhradeckého kraje a příslušní-
ci Krajského ředitelství policie Vysočina.

V rámci operace „DOBÍRKA“ se podařilo zajistit vel-
ké množství zakázaných přípravků v podobě ampulí k 
nitrosvalové aplikaci a dále tablet k perorálnímu podá-
vání. Celkem se jednalo o cca 20.000 tablet, přes 500 
ampulí v objemu 1 ml a asi 100 vialek v objemu 2-10 
ml, s obsahem zakázaných látek ve smyslu nařízení vlá-
dy číslo 454/2009 Sb. Dle předběžných odhadů znalec-
kého pracoviště představují zajištěné přípravky padělky 
léčivých přípravků.

Samotná trestná činnost skupiny pachatelů probíhala 
tak, že hlavní organizátor této činnosti zhruba dvakrát 
měsíčně navštěvoval Slovenskou republiku, kde naku-
poval látky s anabolickým a jiným hormonálním účin-
kem a dovážel je svým osobním vozidlem do České re-
publiky, kde je s pomocí ilegální sítě dále distribuoval. 

Nabídku zakázaných přípravků pachatelé aktivně inze-
rovali na diskusních internetových fórech týkajících se 
kulturistiky a zdravé výživy, kde vystupovali pod vir-
tuálními identitami. Byť pachatelé prokazatelně věděli, 
že jedná o padělky léčivých přípravků, tuto skutečnost 
většinou nakupujícím zamlčeli a vystavili je tak nemalý 
zdravotním rizikům. Zakázané látky obvinění na na-
šem území prodávali velmi sofistikovaným způsobem 
a to zejména prostřednictvím zásilek s dobírkou rea-
lizovaných na základě objednávek z internetových ob-
chodů a diskusních fór stovkám zákazníků v celé České 
republice a v některých dalších evropských státech.

Pachatelé jsou stíháni pro spáchání zvlášť závažného 
zločinu výroba a jiné nakládání s látkami s hormonál-
ním účinkem podle § 288 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 
3 písm. b), trestního zákoníku, za což jim hrozí v pří-
padě prokázání viny trest odnětí svobody v délce trvání 
až 8 let. 

Získané finanční prostředky z  obchodu se zakázaný-
mi přípravky se pachatelé snažili legalizovat nákupem 
movitého a nemovitého majetku prostřednictvím ro-
dinných příslušníků, za což jsou stíháni pro zločin le-
galizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 
písm. a), odst. 2 písm. a), trestního zákoníku.
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Oddělení prekurzorů 
a chemických látek
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Prekursory drog 
Počátkem roku 2014 vstoupily v platnost dva význam-
né zákony upravující problematiku návykových látek  
a prekursorů drog . Nový zákon o prekursorech drog 
se kromě jiného zaměřil na regulaci prodeje dalších 
rizikových chemikálií, které definuje jako „výchozí a 
pomocné látky“ , jejichž seznam je stanoven nařízení 
vlády . Mezi tyto látky je zařazen především červený 
fosfor, který je jednou z významných chemikálií zneu-
žívaný k nelegální výrobě metafetaminu, ale i další dvě 
rizikové látky zneužívané k výrobě drogy GHB (gama-
-butyrolakton a 1,4-butandiol). Zákon současně stano-
ví podmínky a další povinnosti při jejich uvádění na 
trh. Přestože tato část zákona vstoupila v účinnost až 
od 1.7.2014,  již  první analýzy prodejů jasně ukazují, 
že drtivá většina prodaného červeného fosforu je zneu-
žívána k nelegální výrobě metamfetaminu. Lze předpo-
kládat, že výsledky těchto analýz přispějí k přijetí ještě 
účinnějších kontrolních a regulačních opatření jeho 
prodeje. Od tohoto zákona se v následujících letech 
očekává pozitivní dopad v oblasti systémového ome-
zení dostupnosti chemikálií zneužívaných k nelegální 
výrobě metamfetaminu.

Ze strany výrobců drog stále trvá zájem na získávání 
prekursorů a dalších chemikálií, nezbytných k jejich 
výrobě, především z legálního trhu, tedy od oficiálních 
výrobců a prodejců. Díky důsledné mezinárodní kont-
role, stále se zvyšujícímu zájmu o tuto problematiku i ze 
strany orgánů vymáhajících právo a to nejen od policie 
a celní správy, ale i dalších kompetentních orgánů, po-
volující obchod s těmito látkami a v neposlední řadě i 
ze strany odpovědných chemických a farmaceutických 
firem, je to pro tyto pachatele čím dále složitější. Proto 
hledají nejen nové cesty k získávání tradičně zneužíva-

ných chemikálií, ale často i nových látek, které nejsou 
pod legislativní kontrolou. 

Jedná se jak o látky, ze kterých se prekursory vyrábí – 
tzv. pre-prekursory, ale i o hledání nových syntéz a me-
tod výroby drog. Na tyto aktivity v předchozím období 
reagovala i Evropská komise, která neobvykle rychle 
zařadila do kategorie 1, tedy mezi nejpřísněji kontro-
lované látky z pohledu evropských nařízení upravující 
oblast prekursorů drog, látku Alfafenylacetoacetonitril 
(APAAN) zneužívanou k výrobě prekursoru BMK a to 
od ledna 2014. V uplynulém roce se však postupně na 
nelegálním trhu vyskytly i další látky. Za zmínku zcela 
jistě stojí látka chlorpseudoefedrin, která byla v něko-
lika případech zajištěna především v Německu ale i v 
České republice a to přímo v nelegálních laboratořích 
na výrobu metafetaminu. Tato látka bohužel není pod 
žádným národním či mezinárodním kontrolním me-
chanismem. Také v tomto případě se opět rozjela jed-
nání o její celoevropskou regulaci. 

Česká republika a především její chemický a farmaceu-
tický průmysl zůstává stále v pozornosti organizované-
ho zločinu. Obchodníci s chemikáliemi a laboratorním 
vybavením, jsou opakovaně konfrontovány s podezře-
lými poptávkami a objednávkami a to i ze zahraničí. 
Celé situaci bohužel neprospívá základní princip volné-
ho pohybu zboží v rámci Evropské unie a také nezájem 
o řešení lokálních problémů na celoevropské úrovni. 
Organizované skupiny mají velmi dobře zmapovaná 
právní prostředí jednotlivých členských států, jejich 
přístup a zájem kompetentních orgánů na sledování 
těchto obchodu, a velmi dobře umí využít veškeré sla-
biny kontrolního systému ve svůj prospěch.    

Nejenom výše uvedená oblast chemikálií a laborator-
ního vybavení je v hledáčku zločineckých seskupení, 
neboť v tomto roce jsme zaznamenali také několik 
případů, ve kterých byly kontaktovány i nadnárodní 
společnosti s obchodním zastoupením na území České 
republiky v oblasti prodeje speciálních, technických a 
medicinálních plynů za účelem objednávek látky Me-
tylamin , a to v řádu několika stovek kilogramů. Tato 
látka by mohla být v nelegálním prostředí zneužita k 
výrobě drogy MDMA, nebo efedrinu, tedy prekursoru 
pro výrobu drogy metamfetamin. K prodeji v daných 
případech nedošlo, a to zejména díky velice kvalitní a 
úzké spolupráci příslušníků oddělení prekursorů, che-
mických látek a anabolik Národní protidrogové centrá-
ly a obchodních zástupců daných společností, která je 
dlouhodobě a cíleně směřována na oblast monitorování 
všech potencionálně rizikových látek a podezřelých zá-
kazníků. Důležitým faktorem, který v těchto případech 
sehrál velkou roli, je také skutečnost, že interní předpi-
sy a morální vlastnosti zaměstnanců daných společnos-
tí, jsou na vysoké profesionální úrovni a etický přístup 
tak byl ve správném okamžiku postaven nad možný 
zisk společnosti, který by nebyl zanedbatelný. 

Hlavním zneužívaným prekursorem k nelegální vý-
robě metamfetaminu v České republice stále zůstáva-
jí léky s obsahem pseudoefedrinu nelegálně dovážené 
především ze zahraničí. Ani přes opakované snahy, 
nejen České republiky, ale i dalších států a to zvláště 
Německa, se stále nepodařilo v Polsku přijmout legisla-
tivu účinně omezující volný prodej těchto léčiv. Bohu-
žel mezi zdrojové státy se opět vrátilo také Slovensko, 
kde vymahatelnost přijaté legislativy se nedaří účinně 
prosazovat. Nově se do centra pozornosti dostává i ne-
legální dovoz těchto léčiv například z Bulharska, kam 
jsou často pašovány zájmové léky z Turecka a odtud ná-

sledně do Polska a České republiky. Výdej těchto léků 
v našich lékárnách je v posledních letech stabilizovaný, 
přesto jsou občas zaznamenány případy podezřelých 
výdejů, které jsou následně prošetřovány ve spolupráci 
se Státním ústav pro kontrolu léčiv. 

Vzhledem ke zvyšujícím se produkčním schopnostem 
některých varen, vrůstá také problém s množstvím 
nebezpečného dopadu, který při výrobě vzniká. Tyto 
odpady čím dál častěji ohrožují životní prostředí, kon-
taminují podzemní vody a následné náklady na jejich 
likvidaci jsou značné. 

Velmi podceňovanou a dlouhodobě neřešenou kapito-
lou je i kontaminace bytů a budov, kde nelegální výroba 
drog probíhala. Její úroveň se přímo odvíjí od délky vý-
roby, použité metody a rozsahu nelegální výroby drog. 
Při produkci dochází ke vzniku mnoha nebezpečných 
plynů a aerosolů, které se následně šíří obytným domem 
ať již přes společné prostory, nebo vzduchotechnikou, 
kterou jsou ostatní byty propojeny a tím jsou rizikem i 
pro ostatní obyvatele domu. Následná dekontaminace 
a sanace po výrobě metamfetaminu je velmi finančně 
náročná i složitě proveditelná. Bohužel právě z těchto 
důvodů ji téměř nikdo neprovádí. Velké riziko pak ná-
sledně přináší i řemeslníkům, kteří často bez znalosti 
okolností byt rekonstruují běžným způsobem. Konta-
minované je samozřejmě veškeré vybavení bytu, včetně 
nábytku, textilií, drobných předmětů, stejně jako omít-
ky, odpady, ventilace, jímky atd. Noví nájemníci, kteří si 
takový byt či dům v dobré víře koupí nebo pronajmou, 
jsou pak dlouhodobě vystaveni vlivu těchto velmi to-
xických a nebezpečných látek s negativním vlivem na 
jejich zdraví.    
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Léky a léčiva
Na českém nelegálním drogovém trhu existují v sou-
časné době dvě významné kategorie léčivých přípravků, 
kdy do jedné spadají již výše zmíněné léky s obsahem 
účinné látky pseudoefedrin a do druhé léky s účinnou 
látkou buprenorfin. Každá z těchto kategorií hraje již 
několik let svoji jedinečnou roli, a to ať již ve vztahu 
k výrobě drogy metamfetamin (léky s obsahem pseu-
doefedrinu), nebo ve vztahu problémovému zneuží-
vání léků (léky s obsahem buprenorfinu). Přípravky s 
buprenorfinem jsou určeny pro dlouhodobou udržova-
cí substituční léčbu závislosti na opioidech. Nástrojem 
této léčby je podávání některé z registrovaných substi-
tučních látek jiným než nitrožilním způsobem, a to v 
množství, které potlačuje pacientovy příznaky z odnětí 
opiátů. Na našem trhu byl jedním z prvních registrova-
ných léčebných přípravků Subutex, a to od roku 2000. 

V současné době jsou na českém trhu registrovány dal-
ší čtyři přípravky, které obsahují pouze účinnou látku 
buprenorfin hydrochlorid, a jeden přípravek pod ob-
chodním názvem Suboxon, obsahující buprenorfin 
hydrochlorid a naloxon hydrochlorid v poměru 4:1. 
Tento preparát byl navržen, aby zabránil zneužívání 
buprenorfinu intravenozně. Od roku 2010 je možno 
Suboxon 8 mg částečně hradit ze zdravotního pojiště-
ní. Dle dostupných informací i tento přípravek bývá v 
poslední době v menší míře zneužíván problémovými 
uživateli opiátů. Pokud hovoříme o preferování někte-
rých přípravků z této indikační skupiny, tak stále si po-
myslnou první příčku mezi uživateli drží Subutex, a to i 
podle statistických dat ze zprávy Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky ČR (ÚZSI ČR) za rok 2013, kdy 
byl předepsán celkem 1.041 osobám v 1.081 případech. 
Preferován je také problémovými uživateli, který bylo 

v roce 2013 dle Národního monitorovacího střediska 
pro drogy a závislosti více jak 7.000. Cena Subutexu na 
černém trhu několikanásobně převyšuje kupní cenu v 
lékárně. 

Národní protidrogová centrála opakovaně upozorňu-
je na tento dlouhodobě neřešený problém dotýkající 
se preskripce těchto přípravků, kdy postrádá zejména 
profesionální přístup některých předepisujících lékařů, 
kteří ať již vědomě či nevědomě nedodržují doporučení 
obsažená ve Standardu substituční léčby , kde v kapito-
le 7 je mimo jiné uvedeno upozornění na dodržování 
opatření pro zabránění vícečetné preskripce a úniku 
těchto látek na černý trh.  S tímto úzce souvisí nenapl-
ňování zamýšleného významu registru  pro substituč-
ní léčbu, ve kterém mají být evidování všichni lékaři 
poskytující substituční léčbu, jakož i samotní pacienti. 
Přestože tato povinnost vyplývá ze zákona , často není 
dodržována a je nedostatečně vymáhána. Tento registr 
byl zřízen právě z důvodu, aby bylo zamezeno v prvé 
řadě několikanásobné preskripci u jednoho pacienta, a 
také aby byl ucelený a hodnověrný přehled o počtu lé-
čených pacientů a lékařů nebo lékařských zařízení, kte-
ré tyto služby poskytují. Jak vyplývá ze zprávy ÚZSI ČR 
o poskytování substituční léčby za rok 2013, stále pře-
trvává tendence, že lékaři bez ohledu na specializaci, 
kteří mohou předepsat tyto léčivé přípravky, je přede-
pisují, aniž by splnili výše uvedenou povinnost - řádné 
nahlášení pacienta do registru. 

Na základě těchto skutečností lze předpokládat, že po-
čet uživatelů je ve skutečnosti mnohonásobně početněj-
ší. V ČR uvedené substituční přípravky dosud nemají 
preskripční omezení. Ve většině případů pak je praktic-
ky nemožné prokázat vědomou trestnou činnost. 

Bohužel i počty problémových uživatelů zneužívající 
tyto přípravky stále roste a dávno převyšují problémové 
uživatele dalších opiátu – především heroinu.  

V roce 2014 byly také zaznamenány signály z černého 
trhu o zvýšené poptávce dalších, níže uvedených léči-
vých přípravků zejména z okruhu osob závislých na 
heroinu. Jednalo se o léčivý přípravek Vendal retard s 
účinnou látkou morfin, který může sloužit jako možná 
náhrada nekvalitního heroinu, a o transdermální ná-
plasti s obsahem účinné látky fentanyl, které jsou na le-
gálním trhu k dostání v baleních pod různými obchod-
ními názvy s různým obsahem účinné látky a různých 
velikostech. Tyto náplasti se na černém trhu prodávají 
za cenu od 600,- Kč do 3.000,- Kč. Všechny zmíněné lé-
čivé přípravky jsou uživateli zneužívány intravenózně.

Mezi vyhledávané a často zneužívané přípravky za hod-
nocené období řadíme i přípravek na hubnutí Adipex 
retard s účinnou látkou fentermin, který je v hojné míře 
poptáván nejen občany České republiky, ale také jak 
vyplývá se sdělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
- SÚKL, je ve velkých objemech vyvážen především na 
Slovensko, do Polska, Německa, Rakouska a Maďarska, 
kdy v řadě případů se jedná o případy předložených pa-
dělaných receptů.

Lze předpokládat, že i nadále bude tento problém zne-
užívání léčivých přípravků vzrůstat a nabývat na význa-
mu především v kontextu s nízkou kvalitou tradičních 
drog, především heroinu, na černém trhu. 
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Mezinárodní spolupráce



Národní protidrogová centrála / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014Národní protidrogová centrála / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014      73     72

Mezinárodní spolupráce
Stejně jako v předchozích letech mezinárodní spolu-
práce na NPC představovala velice podstatnou a nena-
hraditelnou součást činnosti útvaru.

Významná část spolupráce probíhala prostřednictvím 
koordinátora mezinárodní spolupráce. Za rok 2014 vy-
řídil pověřený důstojník pro mezinárodní spolupráci 
na tomto úseku 417 čísel jednacích. Oproti roku 2013 
s 366 čísly jednacími to představovalo poměrně citelný 
nárůst agendy.  

Z celkového počtu vyřízených čísel jednacích nejvíce 
spadalo do kategorie zpráv o záchytech drog pochá-
zejících z ČR v německém příhraničí. Sem patřila hlá-
šení ze společného centra česko-německé policejní a 
celní spolupráce ve Schwandorfu, okamžitá hlášení o 
drogách německé celní správy zasílaná cestou českého 
celního styčného důstojníka v SRN a některé situační 
zprávy Interpolu. K tomuto druhu informací podává-
me podrobný výklad níže.  

Z ostatních čísel jednacích tvořila dožádání 133 přípa-
dů, tedy téměř 32%. Oproti 23,5% v roce 2013 se jedná 
opět o citelný nárůst. Z těchto věcí v 87 případech přišla 
dožádání ze zahraničí na naši součást a ve 46 případech 
jsme posílali dožádání my do ciziny. Přitom dožádání 
přicházela nejrůznějšími cestami: přes zahraniční styč-
né důstojníky odpovědné za ČR, včetně celního styč-
ného důstojníka SRN v ČR a českého celního styčného 
důstojníka v SRN, přes styčné důstojníky Policie ČR v 
zahraničí, přes přímé kontakty, někdy i přes Europol. 

Z obdržených dožádání největší počet, a to 43, přišel 
ze SRN. To rozhodně nepřekvapuje, protože jde o nej-
většího souseda a tím i o nejvýznamnějšího partnera 
v oblasti drogových případů. Druhým nejčastějším 
partnerem je Rakousko s 9 případy, kde jde také o vý-
znamného sousedního partnera. Třetí nejčastější počet 
dožádání přicházel z USA (7), čtvrtý z Francie (5), po 
třech dožádáních jsme obdrželi z Norska a Švýcarska, 
po dvou dožádáních jsme dostali z Japonska, Ruska, 
Spojeného království, Srbska a Švédska a po jednom z 
Austrálie, Dánska, Kosova, Maďarska, Peru, Polska a 
Ukrajiny.

Naopak nejčastěji jsme zasílali dožádání kolegům z 
USA ve 14 případech. Zde se ovšem velmi často do-
žádání netýkala přímo USA, ale šlo zprostředkování 
spolupráce v zemích, kde nemáme kontakty, jako na-
příklad v Turecku, Panamě i jinde.  V pěti případech 
jsme žádali o spolupráci německé kolegy, ve čtyřech 
případech kolegy z Peru a ze Slovenska, ve třech pří-
padech směřovala naše dožádání na Ukrajinu, po dvou 
dožádáních šlo do Dánska, Francie, Japonska a Švýcar-
ska a po jednom do Izraele, Litvy, Norska, Rakouska, 
Ruska, Slovinska, Srbska a Švédska.

Tyto počty ovšem nevypovídají přesně o intenzitě a vý-
znamnosti některých čísel jednacích. Pod většinou se 
skrývají jenom prosté dotazy a odpovědi. V jiných pří-
padech ovšem šlo o rozsáhlou korespondenci, která se 
týkala trestních řízení vedených na našem útvaru. 

V roce 2014 se jednalo zejména o spolupráci s Dán-
skem, Dominikánskou republikou, Japonskem, Ně-
meckem, Peru, Rakouskem, Švédskem a Ukrajinou, 
vztahující se k dovozu, vývozu či tranzitu významných 
množství drog přes Českou republiku. Za příznačné 
musíme považovat zejména to, že jde o dlouhodobé 
operace, které pokračují i v roce 2015. Tam, kde je spo-
lupráce na případu obsáhlejší, doplňuje často písemný 
styk, který probíhá převážně elektronickou poštou, také 
rychlé předávání aktuálních informací pomocí hovorů 
na mobilním telefonu nebo krátkých textových zpráv. 

Kromě toho dochází ovšem dosti často ke spolupráci se 
zahraničními partnery prostřednictvím standardních 
kanálů jako jsou Europol, Interpol a Sirene. Zde kon-
takty udržují zpracovatelé příslušných věcí bez účasti 
koordinátora mezinárodní spolupráce. Za potěšující 
jev můžeme označit skutečnost, že se množí i případy, 
kdy zpracovatelé kontaktují zahraniční kolegy přímo. 
Umožňuje to rostoucí počet našich příslušníků, kteří 
ovládají některý cizí jazyk a mohou v něm se zahranič-
ními kolegy komunikovat.

Stejně jako v minulosti udržovaly i v roce 2014 expozi-
tury v příhraničních oblastech úzké kontakty s orgány 
vymáhajícími právo na druhé straně hranice. To se týká 
Německa, Rakouska, Slovenska a v roce 2014 ve stále 
větší míře i Polska.

V roce 2014, stejně jako v předchozích letech, jsme 
zvláštní důležitost přikládali udržování kontaktů do 
zahraničí prostřednictvím zahraničních styčných dů-
stojníků odpovědných za území ČR a českých styčných 
důstojníků v zahraničí.  

V této souvislosti výrazně oceňujeme, že v roce 2014 
nebyla zrušena žádná pozice styčného důstojníka zod-
povědného za území ČR. Naopak přibyli styční důstoj-
níci Francie se sídlem ve Vídni a Španělska se sídlem ve 
Varšavě a obnovila se pozice českého styčného důstoj-
níka na Ukrajině. 

Významnou roli v mezinárodní spolupráci v roce 2014 
sehrávalo zasílání právních pomocí do zahraničí v trest-
ních věcech zpracovávaných našim útvarem. Podstatná 
část těchto žádostí byla doprovázena zahraničními slu-
žebními cestami. Při nich se zpracovatelé jednotlivých 
věcí přímo zúčastňovali dožadovaných úkonů v zahra-
ničí a měli možnost je ovlivnit. Tato forma mezinárod-
ní spolupráce se jeví již tradičně jako užitečná.   

V roce 2014 jsme takových zahraničních cest v rámci 
právní pomoci uskutečnili 33, což oproti 53 cestám v 
roce předchozím znamená dost výrazný pokles. Nej-
častěji takové cesty směřovaly do blízkých zemí jako 10 
do Rakouska, 9 do Německa, 5 na Slovensko 2 do Pol-
ska a 1 do Maďarska. Do vzdálenějších zemí směřovaly 
pouze 2 cesty do Švédska a po jedné cestě do Francie, 
Nizozemska, Rumunska a Španělska. V roce 2014 tedy 
zcela chyběly cesty na jiné kontinenty, což nepochybně 
ovlivnilo nižší náklady na tento druh služebních cest.  

V souladu s dobrou tradicí předchozích let musíme i 
za rok 2014 ocenit velice dobrou spolupráci s českou 
delegací v Eurojustu v Haagu při zpracovávání našich 
trestních věcí a zejména právních pomocí. 
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V roce 2014 jsme dokončili realizační fázi twinnin-
gového projektu EU v Srbsku pod názvem „Realizace 
strategie pro boj proti drogám“, který prováděla Česká 
republika společně s Německem. NPC v rámci tohoto 
twinningového projektu zajišťovala obsahovou náplň 
jeho segmentu týkajícího se vymáhání práva v dro-
gové oblasti. V průběhu roku 2014 se v rámci tohoto 
projektu realizovalo 8 zahraničních služebních cest do 
Srbska za účasti celkem 13 příslušníků útvaru. Projekt 
zaznamenal ve své části zaměřené na vymáhání práva 
kladnou odezvu srbské strany a přispěl i ke zlepšení 
spolupráce v oblasti drog se Srbskem.

V roce 2014 NPC SKPV pokračovala ve své účasti na 
dlouhodobém projektu odboru bezpečnostní politiky 
MV ČR na pomoc zemím západního Balkánu. V rámci 
tohoto projektu se uskutečnila jedna pracovní stáž pří-
slušníka našeho útvaru v Kosovu a dvě přijetí zahra-
ničních kolegů z Albánie a Bosny a Hercegoviny v ČR. 

V roce 2014 jsme se aktivně zúčastňovali také akcí v 
rámci projektu Chopin zaměřeného na snížení pro-
dukce a distribuce drog v EU. Tento projekt vycházel 
z iniciativy polské strany. Čtyři schůzky v rámci tohoto 
projektu proběhly v Polsku a jedna v Nizozemsku. Ved-
lejším kladným efektem účasti na projektu se jeví určité 
upevnění přímé spolupráce s polskými kolegy, hlavně 
na úrovni expozitury Ostrava.

V roce 2014 jsme se zúčastnili již velice tradičních 
schůzek pracovních skupin Jihovýchod a Drogy, které 
se obě opírají o německou iniciativu a jsou zaměřeny na 
spolupráci v boji proti drogám v Evropě.

V průběhu roku se experti z našeho útvaru zúčastnili 
specializovaných seminářů a konferencí k různým ak-
tuálním otázkám v oblasti boje s obchodem s drogami, 
které se konaly v Nizozemsku (kokainové konverzní la-
boratoře), Francii (konference Pharmacrime o zneuží-
vání anabolik a léků), Maďarsku a Rakousku (analytic-
ké konference), Spojeném království (pěstování konopí 
v uzavřených prostorách), Belgii (workshop k prekur-
zorům), Finsku (konference ENFSI o syntetických dro-
gách), Nizozemsku (seminář k počítačové kriminalitě), 
Kanadě (kongres k novým syntetickým látkám).

 V deseti případech jsme v roce 2014 využili nabídky 
kurzů Evropské policejní akademie CEPOL pořáda-
ných v různých evropských zemích. Tyto kurzy před-
stavují jednak významný přínos k rozšíření profesi-
onálních znalostí a jednak významnou osobní praxi 
příslušníků našeho útvaru v rámci mezinárodních jed-
nání v cizích jazycích.



Národní protidrogová centrála / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014Národní protidrogová centrála / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014      77     76

Drogová kriminalita v příhraničí
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Drogová kriminalita v příhraničí

Již od roku 2010 sleduje a analyzuje NPC SKPV úda-
je o případech zabavení metamfetaminu a marihuany, 
které jsou přiváženy z ČR do německého příhraničí. 
Toto příhraničí se obvykle definuje jako pás 30 km do 
německého vnitrozemí, z logiky věci sem ovšem zahr-
nujeme i některá vzdálenější města, kam vede přímé 
spojení z ČR, hlavně pak spoje železniční (například 
Drážďany nebo Chemnitz). Zdrojem informací pro 
nás jsou hlavně hlášení ze společného centra policej-
ní a celní spolupráce ve Schwandorfu, dále tak zvaná 
okamžitá hlášení o drogách od spolkové celní správy 
a konečně i některé situační zprávy ze sítě Interpolu. 
Nejde o oficiální statistiku, která pro toto území neexis-
tuje. Ale s ohledem na množství získaných údajů jde o 
dostatečně reprezentativní soubor, který ukazuje určité 
trendy. Zvláště vyhodnocujeme zabavení drog osobám 
s bydlištěm v SRN a osobám s bydlištěm v ČR, neboť 
jejich charakteristiky se značně liší.

V roce 2014 na německé straně hranice zadrželi 1098 
osob s pobytem v SRN s metamfetaminem celkem v 
807 případech. Za posledních pět let jde o nejvyšší po-
čet pachatelů, oproti roku 2013 jde o nárůst o 100 osob, 
oproti roku 2010 pak o 915 osob. Počet případů je rov-
něž nejvyšší za sledované období. Celkem uvedené oso-
by přivezly 15731,4 g metamfetaminu. Za posledních 
pět let jde o druhý nejvyšší údaj, více bylo přivezeno v 
roce 2013, a sice 21862,12 g. Meziroční pokles se jeví 
jako poměrně významný. Nicméně v roce 2013 ve 30 
případech, tedy ve 4,4% všech případů, bylo přiveze-
no množství větší než 100 g, což činí 70,3% celkového 
množství. 

Takže za rekordní vzestup vděčíme pouhému zlomku 
počtu pachatelů, kteří představují s vysokou pravděpo-
dobností kurýry. Ani v roce 2014 ovšem kurýrní trend 
nebyl nízký. Ve 28 případech, tedy zhruba ve 3,5% 
všech případů, přivezli pachatelé 9030,33 g, tedy 57,4%. 
Podle nejrůznějších ukazatelů jsme se snažili odhad-
nout vztah jednotlivých případů k některé vietnamské 
tržnici na české straně hranice. U metamfetaminu náš 
odhad za rok 2014 představoval  90,2%, což je nepo-
chybně vysoká hodnota. Kolem hranice devadesáti 
procent se naše odhady pohybují již třetí rok, takže jde 
o víceméně setrvalý stav.

480 osob s pobytem v SRN v roce 2014 dovezlo na ně-
meckou stranu ve 371 případě 28698,27 g marihuany.  
Počet pachatelů dosáhl druhé nejvyšší úrovně od roku 
2010, oproti roku 2013 došlo k poklesu o 28 osob. Po-
čet případů je ovšem nejvyšší za stejné období, oproti 
roku 2013 vzrostl o 56 případů.  Množství drogy však 
dosáhlo pouze druhé nejnižší hodnoty za posledních 
pět let. Pokles oproti roku 2013 představuje 52155,63 
g. Takže značný počet pachatelů v maximálním počtu 
případů dovezl rekordně nízké množství marihuany. 
To zřejmě ukazuje na trend, kterého jsme si všimli již v 
roce 2013, a sice na větší zájem německých zákazníků 
o metamfetamin, nežli o marihuanu z ČR.  Nicméně za 
povšimnutí stojí jiný údaj. V roce 2014 uvedení pacha-
telé dovezli 24860,42 g marihuany v 19 případech, kdy 
množství drogy převyšovalo 100 g. Tato hodnota dosa-
huje 86,6% všech případů. V roce 2013 ovšem takových 
případů bylo 45 o celkové hmotnosti drogy 77303,3 g, 
což činilo takřka neuvěřitelných 95,6%. Nepochybně 
se zde velmi silně projevil v obou letech shora citovaný 
trend kurýrů s větším množstvím drogy. V roce 2013 
jistě tento trend byl objemově citelně silnější, což čás-
tečně vysvětluje meziroční pokles.  

Očekávaný vietnamský prvek jsme odhadli u marihua-
ny na 75,5% všech případů. Jde sice o nejnižší hodnotu 
za poslední čtyři roky, kdy tento ukazatel sledujeme, 
ale jednak jde o hodnotu stále velmi vysokou a jednak 
rozptyl hodnot mezi léty 2011-2014 činí nějakých 7%, 
takže úroveň hodnot je víceméně vyrovnaná.

Odlišný obraz poskytují osoby s pobytem v ČR. Sem 
zahrnujeme české občany (s výjimkou těch, kteří mají 
pobyt v SRN), cizí občany s pobytem v ČR a také turisty 
z ČR, kteří přes Německo evidentně s drogou tranzitují 
do domovské země. V roce 2014 179 takových pachate-
lů ve 153 případech dovezlo 3573,75 g metamfetaminu. 
Oproti osobám s pobytem v SRN jsou rozdíly v hod-
notách vskutku propastné. Co se ovšem situaci v ně-
meckém segmentu podobá, to je očekávaný vliv kurý-
rů. V 5 případech přesahujících 100 g metamfetaminu 
pachatelé z ČR převezli na německou stranu 3299,3 g 
drogy, tedy 92,3% celkového množství. Tady můžeme 
hovořit o převážné části celkového množství. V ostat-
ních 148 případech přivezli pachatelé pouhých 274,45 g 
metamfetaminu. Převážná část těchto pachatelů si tedy 
vezla množství evidentně určené pro vlastní a nejspí-
še okamžitou spotřebu. U 91 pachatelů, tedy u  50,8% 
všech pachatelů v této kategorii, jsme našli příznaky tak 
zvaného profilu kradoucího toxikomana, tedy osoby na 
droze závislé, která si na drogu získává prostředky sou-
stavným pácháním majetkové kriminality. Obdobou se 
jeví kategorie osob s profilem prostituující se toxiko-
manky, kdy si závislá žena získává prostředky na drogu 
prostitucí v SRN. Takových případů jsme zaznamenali 
12, tedy 6,7%.

V roce 2014 337 pachatelů s pobytem v ČR, tedy nej-
vyšší počet za sledované období, ve 299 případech, 
tedy rovněž v nejvyšším počtu za sledované období, 
přivezlo 9301,08 g marihuany. Množství představuje až 
třetí nejvyšší hodnotu od roku 2010. Nicméně z toho-
to množství 8262,1 g bylo dovezeno v pouhých 5 pří-
padech s více než 100 g marihuany na případ, což činí 
88,8%. Takže na zbývající 294 případy zbývá 1038,98 
g. Převážná většina pachatelů tedy přiváží zanedbatelné 
množství zjevně určené pro vlastní potřebu. Kradou-
cích toxikomanů a předpokládaných závislých prosti-
tutek se v této kategorii vyskytlo mnohem méně, a sice 
26 a 6. Většina z nich ovšem trpí závislostí na metamfe-
taminu. Jde totiž převážně o případy, kdy pachatel veze 
s sebou metamfetamin i marihuanu.

Společný rys pro všechny uvedené kategorie přestavu-
je velmi významný a obecně rostoucí podíl kurýrů na 
množství českého metamfetaminu i české marihuany 
převážených do německého příhraničí. Přestože počty 
tradičních tak zvaných drogových turistů, kteří si vozí z 
Česka velmi malá množství drogy pro vlastní potřebu, 
zůstávají v německém segmentu stále vysoké, význam 
vývozu větších množství určených pro distribuci v Ně-
mecku stoupá. Pro německý segment je významným 
společným rysem, a to zjevně dlouhodobým, vysoký 
odhad předpokládaného podílu prodeje na vietnam-
ských tržištích v českém příhraničí. Kategorii osob s 
pobytem v ČR přivážejících metamfetamin poměrně 
výrazně charakterizuje vysoký a nikoliv nově s objevivší 
podíl osob vykazujících profil kradoucího toxikomana. 
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Kriminalita územních odborů přiléhajících k hranici SRN 
doplněná o realizace Celní správy a NPC na daném území 
- porovnání za r. 2013 a 2014: 

 

  2013 zajištěno   2014 zajištěno   

ÚO realizace pachatelé 
metamfetamin 

(g) 
varna 

cannabis 
(g) 

rostliny 
(ks) 

pěstírna realizace pachatelé 
metamfetamin 

(g) 
varna 

cannabis 
(g) 

rostliny 
(ks) 

pěstírna 

Cheb 36 54 2 864,9 0 1 585,6 2 053 3 23 43 3 534,4 2 5 205,9 1 163 2 

Karlovy Vary 39 42 16,0 0 2 935,9 733 7 53 57 4642,9 2 7 948,0 819 0 

Sokolov 45 63 142,5 2 1 180,4 659 5 26 30 8,15 0 282,61 615 4 

Celní správa 5 5 902,7 0 482,4 60 0 14 9 67,6 0 137,5 0 0 
celkem Karlovarský 

kraj 125 164 3 926,1 2 6 184,3 3505 15 116 139 8 253,0 4 13 574,0 2 597 6 

NPC 2 10 7196,5 0 1200 0 0 4 14 715,7 1 0 0 0 

 
127 174 11 122,6 2 7 384,3 3 505,0 15 120 153 8 968,7 5 13 574,0 2 597 6 

               
ÚO realizace pachatelé 

metamfetamin 
(g) 

varna 
cannabis 

(g) 
rostliny 

(ks) 
pěstírna realizace pachatelé 

metamfetamin 
(g) 

varna 
cannabis 

(g) 
rostliny 

(ks) 
pěstírna 

Domažlice 21 26 42,5 1 1 474,5 1 272 4 18 18 362 0 201,6 1 074 5 

Klatovy 21 26 193,6 0 2 792,5 1 080 3 17 21 0 1 7 487,3 171 2 

Tachov 24 30 21 122,8 0 2951,91 446 3 14 18 991,4 0 1 363,4 1 740 2 

Celní správa 23 16 2 596,0 0 540,1 0 0 13 11 78,8 0 3 619,6 0 1 

část Plzeňského kraje 89 98 23 954,9 1 7 759,0 2 798 10 62 68 1 432,2 1 12 671,9 2 985 10 

NPC 1 1 0 0 338,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
90 99 23 954,9 1 8 097,3 2 798 10 62 68 1 432,2 1 12 671,9 2 985 10 
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r. 2014 

 

ÚO realizace pachatelé 
metamfetamin 

(g) 
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cannabis 
(g) 

rostliny 
(ks) 

pěstírna realizace pachatelé 
metamfetamin 

(g) 
varna 

cannabis 
(g) 

rostliny 
(ks) 

pěstírna 

Děčín 45 50 14,9 2 32 664,8 3 078 7 77 99 109,1 2 42 936,3 14 821 10 

Chomutov 40 47 107,5 11 4 269,0 302 11 48 59 200,9 14 2 352,5 2 052 6 

Most 73 75 23,9 4 633,0 1 740 2 71 75 87,84 10 8 868,3 633 6 

Teplice 55 66 65,8 2 775,4 26 0 74 78 174,7 1 2 870,5 623 3 

Ústí nad Labem 23 31 273,7 1 376,2 301 4 40 50 1 545,5 7 9 997,6 0 1 

Celní správa 8 6 4 906,8 0 427,3 0 0 11 11 672,7 0 672,9 0 0 

část Ústeckého kraje 244 275 5 392,6 20 39 145,8 5 447 24 321 372 2 790,7 34 67 698,1 18 129 26 

NPC 3 14 411,19 1 35 820,6 1 000 3 3 11 0 0 700 0 0 

 
247 289 5 803,8 21 74 966,4 6 447 27 324 383 2 790,7 34 68 398,1 18 129 26 

               
ÚO realizace pachatelé 

metamfetamin 
(g) 

varna 
cannabis 

(g) 
rostliny 

(ks) 
pěstírna realizace pachatelé 

metamfetamin 
(g) 

varna 
cannabis 

(g) 
rostliny 

(ks) 
pěstírna 

Česká Lípa 76 77 112,8 2 16 552,7 831 8 60 68 22,04 7 1 178,3 334 4 

Celní správa 6 6 5,9 0 7,6 0 0 10 11 6,98 0 64,8 0 0 

  82 83 118,7 2 16 560,3 831 8 70 79 29,02 7 1 243,1 334 4 

NPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(ks) 
pěstírna realizace pachatelé 

metamfetamin 
(g) 

varna 
cannabis 

(g) 
rostliny 

(ks) 
pěstírna 

Prachatice 11 20 0 2 3 964,2 14 3 17 19 0,1 0 1 019,4 10 2 

Celní správa 3 3 0 0 174,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  14 23 0 2 4 138,5 14 3 17 19 0,1 0 1 019,4 10 2 

NPC 0 0 0 0 0 0 0 1 2 900 0 700 0 0 

 
14 23 0 2 4 138,5 14 3 18 21 900,1 0 1 719,4 10 2 
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Oddělení metodiky a prevence
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Oddělení metodiky a prevence

Oddělení metodiky a prevence (OMP) zastupuje Ná-
rodní protidrogovou centrálu v rámci Policie České 
republiky a na veřejnosti prostřednictvím lektorské, 
přednáškové, metodické a publikační činnosti. Další, 
prakticky každodenní činností oddělení, je komunika-
ce NPC s veřejností. 

V rámci své trvalé gesce uvnitř NPC oddělení metodi-
ky a prevence v roce 2014 organizačně zajišťovalo koná-
ní instrukčně metodických zaměstnání pro příslušníky 
NPC a také významné výroční dny jednotky. Dále pak 
instrukčně metodická zaměstnání pro policisty zařaze-
né na úseku odhalování drogové kriminality v rámci 
Policie ČR. 

V rámci vzdělávacího systému MV ČR a Policie ČR se 
oddělení v roce 2014 podílelo na vzdělávání policistů 
výukou ve specializačních kurzech. 

Mimo resort MV a Policie ČR se pracovníci OMP po-
díleli na vzdělávání odborné veřejnosti z řad soudních 
a právních čekatelů na Justiční akademii v Kroměříži, 
příslušníků Městských a Obecních policií, Armády 
České republiky, Vězeňské služby ČR a také participo-
vali na vzdělávacích programech pro školní metodiky 
prevence. Kromě toho se pravidelně pracovníci OMP 
účastnili besed pořádaných Muzeem Policie ČR. S Mu-
zeem Policie ČR spolupracovali i na kulturně-preven-
tivních akcích Ledová Praha a Muzejní noc. 

Již pátým rokem organizoval OMP v souladu s napl-
ňováním protidrogové strategie ČR společné setkání 
zástupců NPC, Krajských ředitelství Policie a Odboru 
bezpečnostní politiky MV ČR s krajskými protidrogo-
vými koordinátory Krajských úřadů a zástupci sekreta-
riátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.  

Mezi další aktivity OMP v roce 2014 patřila také pub-
likační činnost s těžištěm v odpovědnosti za přípravu 
a vydávání 20. ročníku Bul¬letinu NPC, odborného 
recenzovaného čtvrtletníku určeného především pro 
příslušníky Policie České republiky, justici a další od-
bornou veřejnost.  

Preventivní projekt „SPRÁVNÝM SMĚREM“

Projekt „Správným směrem“ který v roce 2013 od-
startoval v Ústeckém kraji má již přes 4000 aktivních 
účastníků. Hlavním cílem tohoto preventivního pro-
jektu je nastavení efektivní spolupráce všech složek za-
bývajících se protidrogovou prevencí v daném regionu 
a vytvoření co nejúčinnějšího souboru opatření, která 
budou odrážet konkrétní problémy s drogami v dané 
lokalitě. Projekt je finančně podporován hejtmanem 
Ústeckého kraje, který rovněž nad projektem převzal 
záštitu. Prevence rizikového chování v oblasti návyko-
vých látek probíhá zejména formou odborných semi-
nářů, přednášek a workshopů jak pro veřejnost, tak i 
pro studenty škol a také v podobě nejrůznějších dopro-
vodných programů. 

Součástí projektu je soutěž o nejlepší protidrogový pla-
kát, v rámci které mají studenti středních i základních 
škol možnost vyjádřit svůj životní postoj k problemati
ce nelegálních drog. Jimi zpracovaný plakát musí vysti-
hovat zadání, splňovat konkrétní technické parametry 
a musí být jednoznačně zaměřen proti zneužívání nele-
gálních návykových látek. Hlavními kritérii hodnocení 
odborné poroty je fantazie, originalita tématu a nároč-
nost zpracování, to vše s ohledem na věk soutěžících. 

V  roce 2014 proběhl projekt „Správným směrem“ v Ji-
hočeském kraji a v Praze. V roce 2015 se projekt stěhuje 
do Královéhradeckého kraje a odtud dále do dalších re-
gionů České republiky.
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Zajišťování majetku
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Zajišťování majetku 
pocházejícího z trestné činnosti
V současné době je prováděno finanční šetření ve vět-
šině trestních věcí vedených Národní protidrogovou 
centrálou, přičemž je kladen důraz zejména na důsled-
ný postup v odčerpávání prospěchu pachatelů z proti-
právního jednání a úzkou spolupráci mezi zpracovateli 
jednotlivých spisů a specialistů na finanční šetření. V 
celkovém součtu zajištěných majetkových hodnot a 
zajištěných OPL v roce 2014 dosahuje útvar výsledku 
110.279.920,-Kč.  

Objem finančních prostředků, které jsou na našem 
útvaru zajišťovány jako výnos z trestné činnosti, je 
ovlivněn charakteristikou drogové trestné činnosti a 
vzorci jednání jejích pachatelů. 

V rámci drogové trestné činnosti nelze zajišťovat maje-
tek dle § 47 trestního řádu (zajištění nároku poškoze-
ného), neboť je poškozeným veřejný zájem a náklady 
státu spojené s bojem proti drogám nelze uplatnit v 
trestním řízení. 

Dalším faktor ovlivňující zajišťování výnosů z trestné 
činnosti představuje fakt, že mezi pachateli stíhanými 
naším útvarem jsou z více než 60% zastoupení cizinci. 
Jedním z charakteristických rysů této skupinu pachate-
lů je jednak nedůvěra v bankovní či jiné peněžní insti-
tuce a dále snaha vyvést získané finanční prostředky do 
své rodné země, kde slouží jako prostředky pro zajištění 
rodiny, případně zdroj financí pro další legální či ilegál-
ní aktivity. Prověřování majetkových poměrů v  zemích 
původu takových osob je zpravidla zcela nereálné, pří-
padně je s ním spojeno vysoké riziko úniku informací a 
zmaření vyšetřování.

Stále se často setkáváme s tím, že pachatelé drogové 
trestné činnosti vedou poměrně nákladný život, který 
financují právě z výnosů z trestné činnosti, jedná se 
například o pronájmy nemovitostí, leasing luxusních 
vozidel, návštěvy heren, kasin a nočních podniků a po-
dobně. 

Zejména u pachatelů z řad Vietnamců je patrná sna-
ha o diverzifikaci rizika, která se projevuje společným 
investováním do více pěstíren konopí či ilegálních vý-
roben metamfetaminu, čímž se snaží omezit ztrátu v 
případně odhalení. Zatímco tyto ilegální aktivity před-
stavují zásadní podíl na příjmech těchto osob, velkou 
část svého času věnují jiný aktivitám, prodej textilu, 
provozování večerek atd., které mají vyvolávat dojem 
vedení spořádaného života. Drobné podnikání, kdy i ze 
zpráv finančních úřadů je zřejmé, že se snaží odvádět 
minimální daně, ale životnímu standardu zjištěnému 
operativním i finančním šetřením zdaleka neodpovídá 
(drahý vůz, denní návštěvy heren, pronájem bytů, atd.).

Výnosy z trestné činnosti jsou často využívány jako 
prostředek k řešení tíživé finanční situace, v případě 
osob, které jsou najímány pro převoz omamných a psy-
chotropních látek (tzv. „kurýrů“) se jedná o hlavní mo-
tivaci k páchání trestné činnosti.

Finanční prostředky vygenerované jako výnos z trestné 
činnosti jsou opětovně reinvestovány do dalšího páchá-
ní trestné činnosti, jako je nákup komponent a surovin 
k nelegální výrobě omamných a psychotropních látek 
nebo nákupu těchto látek pro další prodej. 

Zjišťování a zajišťování výnosů z trestné činnosti se 
značně snaží znesnadnit pachatelé účelovým převádě-
ním majetku na další osoby, resp. užíváním majetku 
dalších osob, kdy zpracovatel je nucen provádět finanč-
ní šetření u širokého okruhu lidí. Zejména u pachatelů 
z řad vietnamské komunity nadále přetrvává trend v 
odesílání výnosů z trestné činnosti mimo území ČR a 
to nejčastěji za využití nebankovních nástrojů. 

Provedeným finančním šetřením bývá dostatečně za-
dokumentován stav, že pachatel nemá žádný legální 
zdroj příjmu, ale hradí například pravidelný měsíční 
nájem v pronajatém bytě, pronájem vozu, financuje 
další výrobu OPL atd.

Za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 byl v rámci 
trestních řízení vedených na NPC SKPV PČR za-
jištěn majetek a finanční prostředky v celkové výši 
45.336.000,- Kč. Z toho 17.944.000,-Kč bylo zajištěno 
v penězích a 31.155.000,-Kč bylo zajištěno ve věcech 
(zejména vozidla, komponenty pěstíren, varen, komu-
nikační a výpočetní technika, chemické látky, nemovi-
tost). V průběhu roku 2014 byl celkem v pěti trestních 
věcech využit institut zajištění peněžních prostředků na 
účtu u banky dle ust. § 79a odst. 1 tr. řádu, dále ve třech 
případech institut zajištění náhradní hodnoty dle ust. 
§ 79f tr. řádu a  1 x nemovitosti podle §79d tr. řádu, v 
ostatních případech bylo postupováno podle § 78, § 79, 
§ 83 a §83a TŘ. ).  V rámci právní pomoci pro SRN byl 
dále zajištěn majetek a finanční prostředky v celkové 
výši 3.763.000,-Kč a za využití institutu dle ust. §  79f k 
ust. § 79d odst. 1 tr. řádu zajištěny nemovitosti v celko-
vé hodnotě cca 15.000.000,-Kč.

V roce 2014 tedy příslušníci NPC zajistili majetek v cel-
kové hodnotě 64.099.000,-Kč.

Případy se zajištěnými hodnotami nad 5 miliónů ko-
run:

1) Trestná činnost čtyř obviněných osob české ná-
rodnosti spočívala v nedovolené výrobě a následném 
prodeji metamfetaminu. Ve věci bylo zahájeno trest-
ní stíhání pro zločin nedovolená výroba a jiné naklá-
dání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 
dle ust. § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku a 
pro zločin legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. 
§ 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) odst. 4 písm. 
b) tr. zákoníku.  Provedeným finančním šetřením byli 
prověřováni i rodinní příslušníci.  Hlavní obviněný je 
muž bez řádného zaměstnání a příjmu, jeho družka je 
na rodičovské dovolené, rovněž bez jiného příjmu. Při 
domovních prohlídkách byla nalezena hotovost ve výši 
cca 5.550.000,-Kč.  

2) Trestní stíhání muže české národnosti a právnické 
osoby - firmy, jejímž je vlastníkem, pro zločin nedo-
volená výroba a jiné nakládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a s jedy dle ust. § 283 odst. 1, odst. 
3 písm. c) tr. zákoníku.  Muž se dlouhodobě zabýval 
nelegálním prodejem chemických látek určených pro 
výrobu metamfetaminu, kdy prodej látek se snažil čás-
tečně zastřít pod legální fungování své firmy. Chemiká-
lie byly prodávány zejm. odběratelům z řad vietnamské 
komunity. Při realizaci byla zajištěna finanční hotovost 
ve výši cca 6 milionů Kč, směnky v hodnotě 4,7 milionů 
Kč a 5 luxusních automobilů. Látky, které muž zobcho-
doval během samotného prověřování a které byly zajiš-
těny při jeho zadržení, by se daly zneužít na výrobu cca 
3,5 tuny metamfetaminu, jehož hodnota na nelegálním 
trhu v ČR přesahuje 2,5 miliardy korun. 
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Látka Zajištěné množství Hodnota Poznámka 
Konopí - sušina 25289 g 2.023.120,- Kč 80,- Kč/gram sušiny 
Konopí - rostliny 652 rostlin 6.259.200,- Kč Přepočteno na sušinu  

(1 rostlina - 200 g sušiny) 
Chlorpseudoefedrin 600 g 120.000,- Kč 200,- Kč/ gram 
Pseudoefedrin 10500 g 2.100.000,- Kč 200,- Kč/ gram 
Metamfetamin  15.600,4 g 10.920.000,- Kč 700,- Kč/gram 
Metamfetamin tekutý 10 litrů 4.500.000,- Kč  
Léčiva s PSE 529.000 tablet 3.967.500,- Kč 30.000,- Kč/kg  

(1 kg – cca 4.000 tbl.) 
Kokain 2868 g 4.302.500,- Kč 1.500,- Kč/gram 
Ketamin 846 g 507.600,- Kč 600,- Kč/gram 
Heroin 249 g 249.000,- Kč 1.000,- Kč/gram 
Kata jedlá 31043 g 620.000,- Kč 20.000,- Kč/kg 
Anabolika 24000 tablet 240.000,- Kč cca 10,- Kč/tableta 
Látky zajištěné v rámci 
právní pomoci pro SRN 

různé směsi 
v různých množstvích 

10.372.000,- Kč Cena dle ceníků v rámci 
internetových obchodů  

Celkem  46.180.920,-Kč  
 

Mezi nejčastěji zajišťované komodity patří díky velmi 
úzkému zaměření naší činnosti omamné a psychotrop-
ní látky, prekurzory, případně anabolické či jiné hor-
monální přípravky. 

Tyto látky představují pro pachatele zdroj zisku a je-
jich zajištění pro ně znamená významnou majetkovou 
újmu. Ze strany pachatelů jsou tyto látky v naprosté vět-
šině případů pořizovány právě z finančních prostředků 
získaných předchozí trestnou činností a z tohoto pohle-
du se bezesporu i v tom případě jedná o odčerpávání 
výnosů z trestné činnosti.

Jedná se o komoditu, která sice nemůže být dále ekono-
micky využita a pro stát představuje následné nakládá-

ní s ní jistou finanční zátěž, ale kromě skutečnosti, že se 
jedná o omamné či psychotropní látky, které byly tímto 
způsobem staženy z nelegálního trhu, se rovněž jedná o 
poměrně významnou finanční částku, která byla odčer-
pána pachatelům této trestné činnosti. 

V následující tabulce zaokrouhleně uvádíme množství 
zajištěných kontrolovaných látek a orientační finanční 
újmu, která byla tímto postupem ze strany Policie ČR 
pachatelům způsobena. Ceny jednotlivých komodit 
jsou uváděny s přihlédnutím ke skutečnosti, že v na-
prosté většině jedná o pachatele na vyšších patrech dis-
tribučního řetězce a ceny jednotlivých látek jsou tedy 
nižší, než v rámci pouličního prodeje. 
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Statistické údaje 
o drogové trestné činnosti

Česká republika 2014

Zdroj:          Policie ČR
                     Generální ředitelství cel MF ČR
Zpracoval:  Národní protidrogová centrála SKPV PČR
                     Odbor analýz a National Focal Point
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ČESKÁ REPUBLIKA (Statistické údaje o drogové trestné činnosti)
kraj realizace pachatelé NP 

 

pohlaví počet 

 

státní příslušnost   
státní 

příslušnost 
  

Jihočeský 186 241 2 
 

muži 3 320 
 

Afgánistán 1 Maroko 1 

Jihomoravský 224 283 5 
 

ženy 611 
 

Alžírsko 4 Mongolsko 2 

Karlovarský 118 149 0 
    

Austrálie 1 Německo 27 

Královéhradecký 124 149 1 
 

ČR  159 
 

Barma 1 Nigérie 30 

Liberecký 126 176 6 
 

ostatní 471 
 

Belgie 1 Nizozemí 1 

Moravskoslezský 313 375 2 
    

Bělorusko 2 Polsko 18 

Olomoucký 191 224 4 

 

dospělí  3 808 

 

Bosna a 
Hercegovina 

1 Rakousko 5 

Pardubický 86 93 1 
 

mladiství  103 
 

Bulharsko 26 Rusko 8 

Plzeňský 159 183 6 
 

nezletilí   20 
 

Česká republika 3 460 Slovensko 49 

Praha 423 503 9 
    

Egypt 1 Slovinsko 1 

Středočeský 383 507 7 
    

Francie 1 Srbsko 1 

Ústecký 373 449 10 
    

Ghana 1 Súdán 1 

Vysočina 131 139 0 
    

Gruzie 2 Sýrie 5 

Zlínský 72 82 1 
 

 
  

Chorvatsko 2 Švýcarsko 1 

NPC 48 147 0 
 

 
  

Itálie 1 Tunis 2 

ostatní složky 6 6 0 
    

Izrael 1 Turecko 5 

Celní správa 625 225 437 
    

Kosovo 1 Ukrajina 20 

CELKEM 3 588 3 931 491 
 

z toho ve spolupráci PŘ a CS 

 
Litva 1 USA 3 

     
realizace 15 

 
Maďarsko 1 Uzbekistán 1 

     
pachatelé 47 

 
Makedonie 1 Velká Británie 2 

        
Mali 1 Vietnam 237 

 

 

muži 
84% ženy 

16% 

 

ČR  
88% 

ostatní 
14% 

Celkové množství zajištěných drog (s ohledem na předchozí léta)

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

cannabis (g) 79 809 168 528 103 337 108 352 122 124 392 527 171 800 277 988 440 780 563 335 735 362 569 564 

cannabis - rostliny (ks) 3 125 1 617 1 780 2 276 6 992 25 223 33 427 64 904 62 817 90 091 73 639 77 685 

hašiš (g) 64 805 22 693 4 625 466 387 697 12 499 9 354 2 431 20 532 1 321 14 852 

pěstírna 2 14 11 17 34 79 84 145 165 199 276 301 

metamfetamin (g) 9 630 3 423 5 310 5 249 5 978 3 799 3 596 21 301 18 476 31 900 69 137 50 238 

varna 188 248 261 418 388 434 342 307 338 235 261 272 

kokain (g) 2 624 3 283 10 169 4 708 37 588 7 631 12 904 14 162 16 071 8 050 35 788 5 406 

heroin (g) 9 135 35 904 36 340 27 877 20 333 46 302 31 258 30 453 4 730 7 576 5 045 156 810 
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Absolutní hodnota skutků primární drogové trestné činnosti 
teritoriální rozložení v ČR 2014

 

Skladba stíhaných primárních drogových trestných činů 
dle právní kvalifikace v ČR - 2014

Skladba stíhaných primárních drogových trestných činů 
dle jednotlivých komodit v ČR - 2014

 

 

78% 

13% 

5% 

3% 1% 0% 

Skladba stíhaných primárních drogových trestných činů  
dle právní kvalifikace v ČR - 2014 

§ 283 – VÝROBA,DISTRIBUCE,VÝVOZ,DOVOZ 

§ 284 - DRŽENÍ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ PRO VLASTNÍ 
POTŘEBU 

§ 285 – PĚSTOVÁNÍ MARIHUANY V MNOŽSTVÍ 
VĚTŠÍM PRO VLASTNÍ POTŘEBU 

§ 286 – DRŽENÍ PŘEDMĚTU K VÝROBĚ 

§ 287 – ŠÍŘENÍ TOXIKOMANIE 

§ 288 – VÝROBA A DRŽENÍ ANABOLIK 
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Počet zjištěných drogových trestných činů 
podle jednotlivých skutkových podstat v letech 2003–2014 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Výroba, pašování a prodej 2 818 2 301 2 267 2248 2216 2364 2 443 2 516 3 097 3 261 3 947 3 587 

Držení předmětů k výrobě 263 283 209 254 226 229 184 151 163 120 163 116 

Pěstování pro vlastní potřebu 0 0 0 0 0 0 0 145 168 193 225 227 

Držení pro vlastní potřebu 312 263 281 310 364 411 419 343 375 433 689 586 

Šíření toxikomane 367 239 158 110 59 37 23 24 31 25 93 48 
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Množství zadržených OPL v ČR  (dle jednotlivých krajů)

 

látka NPC + ost. Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický 

Amfetamin (g)                   

Amfetamin (tbl.)                   

Anabolika (ampule)                   

Anabolika (g) 24 050                 

Anabolika (tbl.) 654   203             

Braun - varna     
 

            

Cannabis (g) 25 731,1 59 147 63 281,56 13 671,46 9 376,7 5 688,47 14 884,1 6 615,7 17 458,87 

Cannabis - rostliny 667 1 111 2 923 2 597 1 384 4 750 6 314 5 551 504 

Cannabis - pěstírna 6 18 14 6 8 12 41 21 4 

Hašiš (g)               8,9 13 686 

Heroin (g) 248,8   447 2,9     40     

Heroin - varna                   

Makovina (sušená - g)                   

Khata jedlá (g)                   

Kokain (g) 2 887,7   100         40,5 37,3 

Kokain - listy (g)                   

LSD (trip)           4       

Lysohlávky (g)   2,3     3,1 70 11,5 15,0 27,8 

Metamfetamin (g) 16 477,7 34,2 264,044 8 429,9 43,9 1 250,7 1 117,9 216,8 84,8 

Metamfetamin (l) 10                 

Metamfetamin  - varna 9 10 43 4 14 22 35 16 7 

Acatar (tbl.)     312     588       

Apselan (tbl.)     4 072             

Cirrus (tbl.) 515 588   300 7 712 1 428 7 936   5 773 1 762 

Clarinase Repetabs (tbl.)                   

Claritine Active (tbl.)   2 500 700   552 630 680 1 800 3 594 

Chlorefedrin (g) 600                 

Efedrin (g)   720       12 802       

Efedrin (tbl.)                   

Gripex (tbl.)     100             

Ibuprom (tbl.)     12           168 

Modafen (tbl.)     288           60 

Nurofen Stop grip (tbl.)   192 6 292     240   264 156 

Pseudoefedrin (g) 10 500   13   118,4   455   48,96 

Sudafed (tbl.) 4 156   120   924   223 6 846 3 216 

neurč. léky s obs. pseudoefedrinu (tbl.)               2 040   

Opium (g)         0,84         

Opium - varna                   

Subutex (tbl.)                   

Subuxone (tbl.)                   

XTC/MDMA (tbl.) 18 76 24   5 56 8     

XTC/MDMA (g)   0,8   0,7     0,2   1,48 

 4-MEC (g)     1             

2C-B (g)                   

Adipex Retard (tbl.)                   

Alprazolam (tbl.)                   

Demetrin (tbl.)                   

DHC (tbl.)                   

Diazepam (tbl.)                   

Fencyklidin (g)                 4 

Ketamin (g) 846                 

Metandenon (tbl.) 39                 

Neurol (tbl.)                   

Oxazepam (tbl.)                   

Oxycodon (tbl.)                   

Ravata (tbl.)                   

Rivotril (tbl.)                   

Rohypnol (tbl.)                   

Tramal/Tramadol (tbl.) 316       60         

 

látka Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský Celní správa Přestupky CELKEM 

Amfetamin (g)   7,3         429,6 5,1 442,0 

Amfetamin (tbl.)             1 886   1 886 

Anabolika (ampule)             45   45 

Anabolika (g)             93   24 143 

Anabolika (tbl.)           480 3 544   4 881 

Braun - varna   2             2 

Cannabis (g) 40 645,7 58 396,9 107 892,0 75 077,6 10 845,3 17 208,1 32 195,6 11 447,5 569 563,6 

Cannabis - rostliny 6 727 9 021 3 276 25 605 2 800 1 250 2 702 503 77 685 

Cannabis - pěstírna 38 46 32 37 9 6 2 1 301 

Hašiš (g) 11,0 197,4         916,7 32,3 14 852,3 

Heroin (g)   453,6 7,9       155 581,7 28,3 156 810,2 

Heroin - varna   1             1 

Makovina (sušená - g)   19 484             19 484 

Khata jedlá (g)             31 043,1   31 043,1 

Kokain (g)   296,9 0,1       2 031,1 12,1 5 405,7 

Kokain - listy (g)             1 700   1 700 

LSD (trip)   27         321 81 433 

Lysohlávky (g) 14,1 82,7       0,7 18,9   246,1 

Metamfetamin (g) 2 430,2 5 634,2 2 092,4 2 357,6 235,3 148,5 8 992,6 426,9 50 237,7 

Metamfetamin (l)                 10 

Metamfetamin  - varna 10 17 28 40 9 8 0 0 272 

Acatar (tbl.)             980   1 880 

Apselan (tbl.)             150   4 222 

Cirrus (tbl.) 11 922 2 250 2 246       61 850   618 767 

Clarinase Repetabs (tbl.)   70             70 

Claritine Active (tbl.)         590   13 749   24 795 

Chlorefedrin (g)                 600 

Efedrin (g)   0,1           32,8 13 554,9 

Efedrin (tbl.)             2 355   2 355 

Gripex (tbl.)                   

Ibuprom (tbl.)                 180 

Modafen (tbl.)             72   420 

Nurofen Stop grip (tbl.)     96       960   8 200 

Pseudoefedrin (g) 334,2           175,6   11 645,1 

Sudafed (tbl.)       577     11 035 84 27 181 

neurč. léky s obs. pseudoefedrinu (tbl.)             4 112   6 152 

Opium (g)   2,8         1,4   5 

Opium - varna   1             1 

Subutex (tbl.) 2 16           14 32 

Subuxone (tbl.)   2           14,5 16,5 

XTC/MDMA (tbl.) 1 496 29   2 53 458 112 1 338 

XTC/MDMA (g)   10,4 30,5     3,4 27,7   75,2 

 4-MEC (g)   20             21 

2C-B (g)   0,3             0,3 

Adipex Retard (tbl.) 1 200 90 200         1 200   92 600 

Alprazolam (tbl.)   12             12 

Demetrin (tbl.)             100   100 

DHC (tbl.)   15             15 

Diazepam (tbl.)   158             158 

Fencyklidin (g)                 4 

Ketamin (g)                 846 

Metandenon (tbl.)                 39 

Neurol (tbl.)   8             8 

Oxazepam (tbl.)   20             20 

Oxycodon (tbl.)   120             120 

Ravata (tbl.)   5             5 

Rivotril (tbl.) 24 321   2       245 592 

Rohypnol (tbl.)   75             75 

Tramal/Tramadol (tbl.)                 376 
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Přehled stíhaných trestných činů
(rozloženo dle jednotlivých paragrafů trestního zákoníku 
č. 40/2009Sb.)

 

kraj 283 284 285 286 287 288 

Jihočeský 203 45 18 9 4 0 
Jihomoravský 228 41 25 10 6 1 
Karlovarský 142 19 6 0 0 0 

Královéhradecký 153 17 4 16 2 0 
Liberecký 164 38 9 10 2 0 

Moravskoslezský 331 28 30 7 3 0 
Olomoucký 222 15 12 3 2 0 
Pardubický 111 20 15 3 0 0 

Plzeňský 129 58 24 8 5 1 
Praha 749 157 24 13 7 15 

Středočeský 413 72 21 16 5 0 
Ústecký 399 49 30 13 5 0 
Vysočina 126 8 6 3 4 0 
Zlínský 67 18 3 5 3 1 

NPC + ostatní složky 150 1 0 0 0 4 

CELKEM 3 587 586 227 116 48 22 

Národní protidrogová centrála
Odbor odhalování závažné obecné kriminality
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu

útvar realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 
 

státní příslušnost počet 

NPC 48 147 0 
 

muži 134 
 

Bulharsko 11 

ÚOOZ 0 0 0 
 

ženy 19 
 

Česká republika 77 

ostatní 6 6 0 
    

Itálie 1 

CELKEM 54 153 0 z toho ve spolupráci PČR a CS 
 

Litva 1 

     
realizace 9 

 
Makedonie 1 

Celní správa 0 0 0 
 

pachatelé 34 
 

Mongolsko 1 

        
Německo 1 

OPL 
zadrženo 

 
dospělí  153 

 
Nigérie 2 

tr. činy Celní správa CELKEM 
 

mladiství  0  Nizozemí 1 

Anabolika (kapsle, tbl.) 24 050 0 24 050 
 

nezletilí   0  Turecko 3 

Anabolika (ampule) 654 0 654 
    Ukrajina 4 

Cannabis (g) 25 731,1 0 25 731,1 
 

§    USA 1 

Cannabis - rostliny (ks) 667 0 667 
 

283 150 
 

Vietnam 49 

Pěstírna 6 0 6 
 

284 1 
  

 
Heroin (g) 248,8 155 526 155 774,8 

 
285 0 

   Khata jedlá (g) 0 31 043,1 31 043,1 
 

288 4 
   Ketamin (g) 846 0 846 

      Kokain (g) 2 887,7 0 2 887,7 
      Metamfetamin (g) 16 477,7 0 16 477,7 
      Metamfetamin (l) 10 0 10 
      Varna 9 0 9 
      Cirrus (tbl.) 515 588 0 515 588 
      Chlorefedrin (g) 600 0 600 
      Pseudoefedrin (g) 10 500 0 10 500 
      Sudafed (tbl.) 4 156 0 4 156 
      Metandenon (tbl.) 39 0 39 
      Tramal/Tramadol (tbl.) 316 0 316 
      XTC (tbl.) 18 0 18 
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JIHOČESKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 
 

státní příslušnost   

České Budějovice 60 61 1 
 

muži 207 
 

ČR 234 

Český Krumlov 13 15 0 
 

ženy 45 
 

Rakousko 4 

Jindřichův Hradec 20 25 0 
    

Slovensko 8 

Písek 30 34 0 
 

dospělí  243 
 

Turecko 1 

Prachatice 17 19 0 
 

mladiství  8 
 

Ukrajina 1 

Strakonice 13 33 1 
 

nezletilí   1 
 

Vietnam 4 

Tábor 30 48 0 
      

KŘ 3 6 0 
      

CELKEM 186 241 2     z toho ve spolupráci PČR a CS 
 

§ počet 

     
realizace 1 

 
283 203 

Celní správa 13 11 5 
 

pachatelé 1 
 

284 45 

        
285 18 

OPL 
zadrženo 

 
  

 
286 9 

tr. činy Celní správa CELKEM 
 

  
 

287 4 

Amfetamin (g) 0 0,5 0,5 
 

  
 

288 0 

Cannabis (g) 59 147 422,8 
59 

569,8  
  

   
Cannabis - rostliny (ks) 1 111 0 1 111 

 
  

   
Pěstírna 18 0 18 

 
  

   
Lysohlávky (g) 2,3 0 2,3 

 
  

   
Metamfetamin (g) 34,2 26,4 60,6 

      
Varna 10 0 10 

      
Cirrus (tbl.) 0 8 216 8 216 

      
Claritine Active (tbl.) 2 500 0 2 500 

      
Efedrin (g) 720 0 720 

      
Nurofen (tbl.) 192 0 192 

      
Sudafed (tbl.) 0 84 84 

      
XTC (g) 0,8 0 0,8 

      
XTC (tbl.) 76 0 76 

      

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 50 - 200 Kč 200 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin - - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 1000 - 5000 Kč 1 500 Kč 

Subutex 8 mg - - 
 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 

Blansko 20 23 0 
 

muži 238 

Brno - město 58 68 1 
 

ženy 51 

Brno - venkov 12 15 0 
  

 
Břeclav 32 46 0 

 
dospělí  284 

Hodonín 46 72 1 
 

mladiství  5 

Vyškov 27 25 3 
 

nezletilí   0 

Znojmo 29 34 0 
 

 
 

KŘ 0 0 0 
 

  
CELKEM 224 283 5  z toho ve spolupráci PČR a CS 

    
 

realizace 1 

Celní správa 5 6 0 
 

pachatelé 4 

       
OPL 

zadrženo 
 

§ počet 

tr. činy Celní správa CELKEM 
 

283 228 

Anabolika (tbl., kapsle) 203 0 203 
 

284 41 

Cannabis (g) 63 281,56 8,55 63 290,11 
 

285 25 

Cannabis - rostliny (ks) 2 923 0 2 923 
 

286 10 

Pěstírna 14 0 14 
 

287 6 

Heroin (g) 447 0 447 
 

288 1 

Kokain (g) 100 0 100 
 

  
Metamfetamin (g) 264,044 2 997,5 3 261,6 

 
  

Varna 43 0 43 
 

 
 Acatar (tbl.) 312 0 312 

 
 

 Apselan (tbl.) 4 072 0 4 072 
 

 
 Cirrus (tbl.) 300 27 922 28 222 

 
 

 Claritine Active (tbl.) 700 0 700 
 

 
 Gripex (tbl.) 100 0 100 

 
 

 Ibuprom (tbl.) 12 0 12 
 

  
Modafen (tbl.) 288 0 288 

   Nurofen (tbl.) 6 292 0 6 292 
   Pseudoefedrin (g) 13,2 0 13,2 
   Sudafed (tbl.) 120 0 120 
   XTC (tbl.) 24 0 24 
   4-MEC (g) 1 0 1 
    

státní příslušnost   

Afgánistán 1 

Bulharsko 2 

ČR 274 

Německo 1 

Slovensko 3 

Turecko 1 

Ukrajina 1 

Vietnam 6 
 

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 100 - 500 Kč 100 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin 1 200 Kč - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 1000 - 2000 Kč 2 000 Kč 

Subutex 8 mg - - 
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KARLOVARSKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 
 

dospělí  155 

Cheb 23 43 0 
 

muži 124 
 

mladiství  1 

Karlovy Vary 51 53 0 
 

ženy 34 
 

nezletilí   2 

Sokolov 25 29 0 
  

    
KŘ 19 24 0 

      Celkem 118 149 0     z toho ve spolupráci PČR a CS 

 
státní příslušnost   

     
realizace 0 

 
Česká republika 122 

Celní správa 12 9 5 
 

pachatelé 0 
 

Německo 7 

        
Slovensko 1 

OPL 
zadrženo 

 
§ počet 

 
Ukrajina 1 

tr. činy Celní správa CELKEM 
 

283 142 
 

Vietnam 27 

Cannabis (g) 13 671,46 137,5 13 808,96 
 

284 19 
  

 
Cannabis - rostliny (ks) 2 597 0 2 597 

 
285 6 

   Pěstírna 6 0 6 
 

286 0 
   Hašiš (g) 0 0,23 0,23 

 
287 0 

   Heroin (g) 2,9 0 2,9 
 

288 0 
   Metamfetamin (g) 8 429,94 67,6 8 497,54 

      Varna 4 0 4 
      Cirrus (tbl.) 7 712 0 7 712 
      XTC (g) 0,7 0 0,7 
       

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 150 - 200 Kč 200 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin 1 000 Kč - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 400 - 1500 Kč 1 000 Kč 

Subutex 8 mg - - 
 

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

 

okres realizace pachatelé NP 
 

dospělí  173 
 

pohlaví počet 

Hradec Králové 22 25 0 
 

mladiství  7 
 

muži 148 

Jičín 20 22 1 
 

nezletilí   4 
 

ženy 36 

Náchod 54 59 0 
  

 
  

 
Rychnov nad Kněžnou 5 7 0 

    
státní příslušnost   

Trutnov 22 32 0 
    

Česká republika 176 

KŘ 1 4 0 
    

Gruzie 1 

CELKEM 124 149 1     z toho ve spolupráci PČR a CS 
 

Polsko 4 

    
 

realizace 3 
 

Sýrie 3 

Celní správa 25 35 0 
 

pachatelé 7 
  

 
          

OPL 
zadrženo 

 
§   

   tr. činy Celní správa CELKEM 
 

283 153 
   Cannabis (g) 9 376,7 758,2 10 134,9 

 
284 17 

   Cannabis - rostliny (ks) 1 384 0 1 384 
 

285 4 
   Pěstírna 8 0 8 

 
286 16 

   Hašiš (g) 0 1,79 1,79 
 

287 2 
   Lysohlávky (g) 3,1 0 3,1 

 
288 0 

   Metamfetamin (g) 43,9 0 43,9 
      Varna 14 0 14 
      Acatar (tbl.) 0 980 980 
      Apselan (tbl.) 0 150 150 
      Cirrus (tbl.) 1 428 112 1 540 
      Claritine Active (tbl.) 552 3 430 3 982 
      Pseudoefedrin (g) 118,4 21,4 139,8 
      Sudafed (tbl.) 924 702 1 626 
      neurčené léky s obsahem pseudoefedrinu (tbl.) 0 3 512 3 512 
      Opium (g) 0,843 0 0,843 
      Tramal/Tramadol (tbl.) 60 0 60 
      XTC (tbl.) 5 0 5 
      

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 50 - 250 Kč 90 - 100 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin - - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 800 - 5000 Kč 2 000 Kč 

Subutex 8 mg - - 

Tramal/tramadol (tbl.) 200 Kč 200 Kč 
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LIBERECKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 
 

dospělí  194 
 Česká Lípa 60 68 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          muži 176 

 
mladiství  9 

 Jablonec nad Nisou 10 32 5 
 

ženy 28 
 

nezletilí   1 
 Liberec 33 34 0 

 
 

  
 

 
 Semily 16 23   

    
státní příslušnost   

 KŘ 7 19 0 
    

Česká republika 197 
 CELKEM 126 176 6 z toho ve spolupráci PČR a CS 

 
Rusko 1 

 
     

realizace 0 
 

Slovensko 1 
 Celní správa 25 28 1 

 
pachatelé 0 

 
Vietnam 5 

 
     

    
 

 
OPL 

zadrženo 
 

§ počet 
 

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

tr. činy Celní správa CELKEM 
 

283 164 
 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis (g) 5 688,47 2 250,53 7 939,0 
 

284 38 
 

Cannabis 100 - 200 Kč 200 Kč 

Cannabis - rostliny (ks) 4 750 2 300 7 050 
 

285 9 
 

Hašiš - - 

Pěstírna 12 0 12 
 

286 10 
 

Extáze (tbl.) 200 Kč 200 Kč 

LSD (trip) 4 4 8 
 

287 2 
 

Heroin - - 

Lysohlávky (g) 70 0 70 
 

288 0 
 

Kokain - - 

Metamfetamin (g) 1 250,7 8,24 1 258,9 
 

   
LSD - - 

Varna 22 0 22 
 

   
Metamfetamin 1000 - 1500 Kč 1 000 Kč 

Acatar (tbl.) 588 0 588 
 

   
Subutex 8 mg - - 

Cirrus (tbl.) 7 936 6 064 14 000 
 

      Claritine Active (tbl.) 630 1 449 2 079 
 

      Efedrin (g) 12 802 0 12 802 
 

      Nurofen (tbl.) 240 0 240 
 

      Sudafed (tbl.) 0 1 524 1 524 
 

      XTC (tbl.) 56 33 89 
 

      XTC (g) 0 2,38 2,38 
 

       

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 
 

státní příslušnost   

Bruntál 63 66 0 
 

muži 322 
 

Bulharsko 4 

Frýdek Místek 60 68 0 
 

ženy 62 
 

Česká republika 361 

Karviná 49 67 0 
    

Chorvatsko 1 

Nový Jičín 30 36 0 
 

dospělí  370 
 

Polsko 10 

Opava 37 43 0 
 

mladiství  11 
 

Slovensko 1 

Ostrava 66 86 2 
 

nezletilí   3 
 

Vietnam 7 

KŘ 8 9 0 
      

CELKEM 313 375 2    z toho ve spolupráci PČR a CS 
 

§ počet 

     
realizace 0 

 
283 331 

Celní správa 6 9 0 
 

pachatelé 0 
 

284 28 

        
285 30 

OPL 
zadrženo 

 
  

 
286 7 

tr. činy Celní správa CELKEM 
 

  
 

287 3 

Cannabis (g) 14 884,14 1 853,99 16 738,13 
 

  
 

288 0 

Cannabis - rostliny (ks) 6 314 0 6 314 
 

  
 

  Pěstírna 41 0 41 
 

  
 

  Heroin (g) 40 0 40 
 

  
 

  Lysohlávky (g) 11,5 0 11,5 
 

  
   

Metamfetamin (g) 1 117,92 0 1 117,92 
      

Varna 35 0 35 
      

Claritine Active (tbl.) 680 0 680 
      

Pseudoefedrin (g) 455 0 455 
      

Sudafed (tbl.) 223 3 135 3 358 
      

XTC (tbl.) 8 0 8 
      

XTC (g) 0,2 0 0,2 
 

      

OPL 
cena/gram nejčastější výskyt 

pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 100 - 500 Kč 200 Kč 

Hašiš - - 

Fentanyl (náplast) 200 - 400 Kč - 

Heroin 1 000 Kč - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 400 - 3000 Kč - 

Rivotril (tbl.) 100 Kč - 
 



Národní protidrogová centrála / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014Národní protidrogová centrála / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014      111     110

OLOMOUCKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

okres realizace pachatelé NP 
 

státní 
příslušnost 

  
 

pohlaví počet 

Jeseník 37 46 0 
 

Bulharsko 1 
 

muži 214 

Olomouc 36 42 1 
 

Česká republika 238 
 

ženy 33 

Prostějov 22 25 0 
 

Gruzie 1 
   

Přerov 39 47 0 
 

Vietnam 7 
 

dospělí  239 

Šumperk 56 62 3 
 

 
  

mladiství  7 

KŘ 1 2 0 
 

  
 

nezletilí   1 

CELKEM 191 224 4    z toho ve spolupráci PČR a CS 
 

 
 

     
realizace 3 

 
§ počet 

Celní správa 21 23 0 
 

pachatelé 6 
 

283 222 

        
284 15 

OPL 
zadrženo 

    
285 12 

tr. činy Celní správa CELKEM 
    

286 3 

Amfetamin (g) 0 2 2 
    

287 2 

Cannabis (g) 6 615,7 159,5 6 775,2 
    

288 0 

Cannabis - rostliny (ks) 5 551 0 5 551 
      Pěstírna 21 0 21 
      Hašiš (g) 8,9 4,9 13,8 
      Kokain (g) 40,5 0 40,5 
      Lysohlávky (g) 15 0 15 
      Metamfetamin (g) 216,8 1 296,8 1 513,6 
      Varna 16 0 16 
      Cirrus (tbl.) 5 773 9 394 15 167 
      Claritine Active (tbl.) 1 800 310 2 110 
      Nurofen (tbl.) 264 432 696 
      Sudafed (tbl.) 6 846 946 7 792 
      neurčené léky s obsahem pseudoefedrinu (tbl.) 2 040 600 2 640 
       

OPL 
cena/gram nejčastější výskyt 

pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 100 - 250 Kč 200 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin - - 

Kokain 2 000 Kč - 

LSD - - 

Metamfetamin 300 - 1700 1 700 Kč 

Subutex 8 mg - - 
 

PARDUBICKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

okres realizace pachatelé NP 
 

dospělí  137 
 

pohlaví počet 

Chrudim 18 19 0 
 

mladiství  3 
 

muži 119 

Pardubice 32 35 0 
 

nezletilí   2 
 

ženy 23 

Svitavy 12 12 0 
  

 
  

 
Ústí nad Orlicí 22 25 0 

    
státní příslušnost   

KŘ 2 2 1 
    

ČR 141 

CELKEM 86 93 1  z toho ve spolupráci PČR a CS 

 
Slovensko 1 

     
realizace 0 

  
 

Celní správa 43 49 1 
 

pachatelé 0 
 

§ počet 

        
283 111 

OPL 
zadrženo 

    
284 20 

tr. činy Celní správa CELKEM 
    

285 15 

Cannabis (g) 17 458,87 5 884,9 23 343,8 
    

286 3 

Cannabis - rostliny (ks) 504 45 549 
    

287 0 

Pěstírna 4 0 4 
    

288 0 

Fencyklidin (g) 4 0 4 
      Hašiš (g) 13 686 0 13 686 
      Kokain (g) 37,3 0 37,3 
      Lysohlávky (g) 27,8 0 27,8 
      Metamfetamin (g) 84,8 1,1 85,9 
      Varna 7 0 7 
      Cirrus (tbl.) 1 762 10 142 11 904 
      Claritine Active (tbl.) 3 594 8 560 12 154 
      Ibuprom (tbl.) 168 0 168 
      Modafen (tbl.) 60 72 132 
      Nurofen (tbl.) 156 96 252 
      Pseudoefedrin (g) 48,96 115,3 164,3 
      Sudafed (tbl.) 3 216 4 644 7 860 
      XTC (g) 1,48 0 1,48 
       

OPL 
cena/gram nejčastější výskyt 

pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 80 - 250 Kč 100 - 200 Kč 

Hašiš - - 

Extáze 450 - 500 Kč - 

Heroin - - 

Kokain 2 500 Kč - 

LSD - - 

Metamfetamin 1000 - 3000 Kč 1 500 Kč 

Subutex 8 mg - - 
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PLZEŇSKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

 

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 
 

státní příslušnost   

Domažlice 18 18 4 
 

muži 165 
 

Bulharsko 1 

Klatovy 17 21 0 
 

ženy 33 
 

Česká republika 165 

Plzeň - město 52 59 1 
    

Německo 8 

Plzeň - venkov - jih 13 14 0 
 

dospělí  197 
 

Rakousko 1 

Plzeň - venkov - sever 29 35 0 
 

mladiství  0 
 

Slovensko 6 

Rokycany 14 13 1 
 

nezletilí   1 
 

Švýcarsko 1 

Tachov 14 18 0 
    

Ukrajina 2 

KŘ 2 5 0 
    

Vietnam 14 

CELKEM 159 183 6    z toho ve spolupráci PČR a CS 
   

     
realizace 0 

 
§ počet 

Celní správa 18 15 4 
 

pachatelé 0 
 

283 129 

        
284 58 

OPL 
zadrženo 

 
  

 
285 24 

tr. činy Celní správa CELKEM 
 

  
 

286 8 

Amfetamin (g) 0 0,5 0,5 
 

  
 

287 5 

Cannabis (g) 40 645,7 3 624,5 44 270,2 
 

  
 

288 1 

Cannabis - rostliny (ks) 6 727 0 6 727 
 

  
   

Pěstírna 38 1 39 
 

  
   

Hašiš (g) 11 0,25 11,3 
 

  
   

Lysohlávky (g) 14,1 0 14,1 
      

Metamfetamin (g) 2 430,2 109,6 2 539,8 
      

Varna 10 0 10 
      

Cirrus (tbl.) 11 922 0 11 922 
      Pseudoefedrin (g) 334,2 0 334,2 
      Adipex Retard (tbl.) 1 200 0 1 200 
      Rivotril (tbl.) 24 0 24 
      Subutex (tbl.) 2 0 2 
      XTC (g) 0 0,5 0,5 
      XTC (tbl.) 1 0 1 
      

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 90 - 200 Kč 200 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Fentanyl (náplast) 1 200 Kč - 

Heroin - - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 500 - 2000 Kč 1 000 Kč 
Subutex 8 mg/tbl. 300 Kč - 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

 

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 
 

státní příslušnost   
Praha I 168 190 3 

 
muži 448 

 
Alžírsko 4 

Praha II 80 86 1 
 

ženy 66 
 

Austrálie 1 
Praha III 81 90 3 

    
Barma 1 

Praha IV 69 84 2 
    

Belgie 1 
KŘ 25 53 0 

    
Bělorusko 2 

CELKEM 423 503 9    z toho ve spolupráci PČR a CS 

 
Bosna a Hercegovina 1 

     
realizace 0 

 
Bulharsko 5 

Celní správa 427 11 417 
 

pachatelé 0 
 

Česká republika 365 

        
Egypt 1 

§ počet 
   

dospělí  508 
 

Francie 1 
283 749 

   
mladiství  6 

 
Ghana 1 

284 157 
   

nezletilí   0 
 

Izrael 1 
285 24 

      
Kosovo 1 

286 13 
      

Mali 1 
287 7 

      
Maroko 1 

288 15 
      

Německo 3 

        
Nigérie 28 

        
Polsko 2 

        
Rusko 7 

        
Slovensko 16 

        
Slovinsko 1 

        
Srbsko 1 

        
Súdán 1 

        
Sýrie 2 

        
Tunis 2 

        
Ukrajina 9 

        
USA 2 

        
Uzbekistán 1 

        
Velká Británie 2 

        
Vietnam 50 
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OPL 
zadrženo 

tr. činy Celní správa CELKEM 

Amfetamin (g) 7,3 423,9 431,2 

Amfetamin (tbl.) 0 1 886 1 886 

Anabolika (ampule) 0 45 45 

Anabolika (g) 0 93 93 

Anabolika (tbl.) 0 3 544 3 544 

Braun - varna 2 0 2 

Cannabis (g) 58 396,9 6 166,6 64 563,5 

Cannabis - rostliny (ks) 9 021 6 9 027 

Pěstírna 46 0 46 

Hašiš (g) 197,4 910 1 106,9 

Heroin (g) 453,6 55,7 509,3 

Heroin - varna 1 0 1 

Makovina (suš - g) 19 483,5 0 19 483,5 

Kokain (g) 296,9 2 030 2 326,9 

Kokain - listy 0 1 700 1 700 

LSD (trip) 27 311 338 

Lysohlávky (g) 82,7 12 95,1 

Metamfetamin (g) 5 634,2 3 813 9 446,9 

Metamfetamin - varna 17 0 17 

Cirrus (tbl.) 2 250 0 2 250 

Clarinase Repetabs (tbl.) 70 0 70 

Efedrin (g) 0,1 0 0,1 

Efedrin (tbl.) 0 2 350 2 350 

2C-B (g) 0,27 0 0,27 

4-MEC (tbl.) 20 0 20 

Adipex Retard (tbl.) 90 200 1 200 91 400 

Alprazolam (tbl.) 12 0 12 

Demetrin (tbl.) 0 100 100 

DHC (tbl.) 15 0 15 

Diazepam (tbl.) 158 0 158 

Ketamin (g) 0 0 0 

Neurol (tbl.) 8 0 8 

Opium (g) 2,8 1,4 4,2 

Opium - varna 1 0 1 

Oxazepam (tbl.) 20 0 20 

Oxycodon (tbl.) 120 0 120 

Ravata (tbl.) 4,75 0 4,75 

Rivotril (tbl.) 321 0 321 

Rohypnol (tbl.) 75 0 75 

Subutex (tbl.) 16 1 17 

Subuxone (tbl.) 2 0 2 

XTC (g) 10,4 23,8 34 

XTC (tbl.) 496 415 911 

 

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 50 - 500 Kč 200 Kč 

Hašiš - - 

Extáze (tbl.) 150 - 200 Kč 200 Kč 

Heroin 1000 - 1200 Kč 1 000 Kč 

Kokain 1000 - 3000 Kč 2 000 Kč 

LSD 100 - 150 Kč - 

Metamfetamin 500 - 2500 Kč 1 000 Kč 

Rivotril (tbl.) 10 Kč - 

Subuxone (tbl.) 200 Kč 200 Kč 

Subutex 8 mg (tbl.) 200 - 600 Kč 200 

 

STŘEDOČESKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

 

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 
 

dospělí  489 

Benešov 20 26 2 
 

muži 424 
 

mladiství  19 

Beroun 45 50 0 
 

ženy 85 
 

nezletilí   1 

Kladno 41 48 0 
  

 
  

 
Kolín 30 40 0 

 
státní příslušnost   

 
§ počet 

Kutná Hora 6 15 0 
 

Bulharsko 2 
 

283 413 

Mělník 31 46 0 
 

Česká republika 481 
 

284 72 

Mladá Boleslav 59 59 0 
 

Polsko 1 
 

285 21 

Nymburk 30 33 2 
 

Slovensko 3 
 

286 16 

Praha venkov - jih 15 23 1 
 

Ukrajina 2 
 

287 5 

Praha venkov - východ 39 47 0 
 

Vietnam 20 
 

288 0 

Praha venkov - západ 23 35 0 
  

 
   Příbram 24 37 2 

      Rakovník 15 24 0 
 

  
 

  KŘ 5 24 0 
      

CELKEM 383 507 7    z toho ve spolupráci PČR a CS 
   

     
realizace 1 

   Celní správa 2 2 0 
 

pachatelé 1 
             

OPL 
zadrženo 

      tr. činy Celní správa CELKEM 
      Cannabis (g) 107 892,0 20,1 107 912,1 
      Cannabis - rostliny (ks) 3 276 0 3 276 
      Pěstírna 32 0 32 
      Heroin (g) 7,9 0 7,9 
      Kokain (g) 0,1 0 0,1 
      LSD (trip) 0 10 10 
      Metamfetamin (g) 2 092,4 0 2 092,4 
      Varna 28 0 28 
      Cirrus (tbl.) 2 246 0 2 246 
      Nurofen (tbl.) 96 0 96 
      XTC (tbl.) 29 0 29 
      XTC (g) 30,5 0 30,5 
      

OPL 
cena/gram nejčastější výskyt 

pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 100 - 250 Kč 200 Kč 

Hašiš - - 

Extáze 130 - 200 Kč - 

Heroin - - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 500 - 5000 Kč 1 000 Kč 

Subutex 8 mg - - 
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ÚSTECKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 
 

státní příslušnost   

Děčín 77 99 3 
 

muži 403 
 

Česká republika 400 

Chomutov 48 59 2 
 

ženy 58 
 

Chorvatsko 1 

Litoměřice 38 47 3 
  

 
 

Maďarsko 1 

Louny 22 31 2 
 

dospělí  446 
 

Mongolsko 1 

Most 71 75 0 
 

mladiství  13 
 

Německo 7 

Teplice 74 78 0 
 

nezletilí   2 
 

Polsko 1 

Ústí nad Labem 40 50 0 
   

 
Slovensko 2 

KŘ 3 10 0 
   

 
Vietnam 48 

CELKEM 373 449 10 z toho ve spolupráci PČR a CS 

  
 

     
realizace 2 

 
§ počet 

Celní správa 14 12 2 
 

pachatelé 8 
 

283 399 

   
     

284 49 

OPL 
zadrženo 

    
285 30 

tr. činy Celní správa CELKEM 
    

286 13 

Amfetamin (g) 0 2,7 2,7 
    

287 5 

Cannabis (g) 75 077,6 672,9 75 750,5 
    

288 0 

Cannabis - rostliny (ks) 25 605 351 25 956 
      Pěstírna 37 1 38 
      Kokain (g) 0 1,1 1,1 
      Metamfetamin (g) 2 357,6 672,7 3 030,3 
      Varna 40 0 40 
  

 
   Efedrin (tbl.) 0 5 5 

      Pseudoefedrin (g) 0 38,86 38,86 
      Sudafed (tbl.) 577 0 577 
      Rivotril (tbl.) 2 0 2 
       

OPL cena/gram nejčastější výskyt 
  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 100 - 250 Kč 200 Kč 
Hašiš - - 

Extáze - - 
Heroin - - 
Kokain - - 

LSD - - 
Metamfetamin 700 - 2000 Kč 1 000 Kč 
Subutex 8 mg - - 
 

VYSOČINA
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 
 

dospělí  130 

Havlíčkův Brod 31 32 0 
 

muži 111 
 

mladiství  9 

Jihlava 28 32 0 
 

ženy 30 
 

nezletilí   2 

Pelhřimov 39 40 0 
      

Třebíč 13 14 0 
    

státní příslušnost   

Žďár nad Sázavou 20 21 0 
    

ČR 140 

CELKEM 131 139 0  z toho ve spolupráci PČR a CS 
 

Slovensko 1 

     
realizace 0 

   
Celní správa 2 2 0 

 
pachatelé 0 

   
          

OPL 
zadrženo 

 
§ počet 

 
  tr. činy Celní správa CELKEM 

 
283 126 

 
  Cannabis (g) 10 845,3 7,2 10 852,5 

 
284 8 

 
  Cannabis - rostliny (ks) 2 800 0 2 800 

 
285 6 

 
  Pěstírna 9 0 9 

 
286 3 

 
  Metamfetamin (g) 235,3 0 235,3 

 
287 4 

   Varna 9 0 9 
 

288 0 
   Claritine Active (tbl.) 590 0 590 

      XTC (tbl.) 2 0 2 
       

OPL cena/gram nejčastější výskyt 
  pouliční prodej  pouliční prodej  

Amfetamin (g) - - 
Cannabis 100 - 400 Kč 200 Kč 

Hašiš - - 
Extáze - - 
Heroin - - 
Kokain - - 

LSD - - 
Metamfetamin 1000 - 2000 Kč 1 000 Kč 
Subutex 8 mg - - 
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ZLÍNSKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

okres realizace pachatelé NP 
 

dospělí  89 
 

státní příslušnost   

Kroměříž 1 1 0 
 

mladiství  5 
 

ČR 88 

Uherské Hradiště 1 1 0 
 

nezletilí   0 
 

Slovensko 6 

Vsetín 15 18 0 
      

Zlín 55 62 1 
    

§ počet 

CELKEM 72 82 1    z toho ve spolupráci PČR a CS 
 

283 67 

    
 

realizace 0 
 

284 18 

Celní správa 11 12 0 
 

pachatelé 0 
 

285 3 

        
286 5 

OPL 
zadrženo 

 
pohlaví počet 

 
287 3 

tr. činy Celní správa CELKEM 
 

muži 86 
 

288 1 

Anabolika (tbl., kapsle) 480 0 480 
 

ženy 8 
 

  Cannabis (g) 17 208,1 228,3 17 436,4 
      Cannabis - rostliny (ks) 1 250 0 1 250 
      Pěstírna 6 0 6 
      LSD (trip) 0 1 1 
      Lysohlávky (g) 0,7 6,5 7,2 
      Metamfetamin (g) 148,5 0 148,5 
      Varna 8 0 8 
      XTC (tbl.) 53 10 63 
      XTC (g) 3,4 1 4,4 
       

OPL cena/gram nejčastější výskyt 
  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 200 Kč - 
Hašiš - - 

Extáze (tbl.) - - 
Heroin - - 
Kokain - - 

LSD - - 
Metamfetamin 1000 - 1500 Kč - 
Subutex 8 mg - - 

 


