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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

     dovolujeme si vám již tradičně předestřít formou 
výroční zprávy Národní protidrogové centrály naše ná-
zory, které se týkají trendů trhů s nelegálními drogami 
v České republice. Snažíme se interpretovat naše zku-
šenosti, které se opírají o trestně-právní data a zjiště-
ní,  jež plynou z trestních případů, kterými se zabývají 
Policie ČR a Celní správa, včetně jejich mezinárodních 
přesahů.
       Již od roku 2007, čelí Česká republika progresivní-
mu nárůstu průmyslového pěstování konopí a produkci 
marihuany, které má komerční a kriminální charakter. 
I to je důvodem, proč se zabýváme aktivizací důsled-
ného vymáhání všech forem protiprávních jednání v 
oblasti nelegálních drog, protože příčinná souvislost 
mezi liberálním přístupem vůči užívání zejména ko-
nopných drog a jejich obecně vnímanou dostupností je 
více než zřejmá. V oblasti ostatních drog pozorujeme 
na scéně pervitinové produkce a distribuce významný 
odklon od komunitní malovýroby a naopak narůstání 
organizovaných forem komerčních producentských i 
distribučních struktur, které dumpingovými cenami a 
obchodní fl exibilitou pokrývají část tuzemské i zahra-
niční poptávky. Zjevná neúčinnost lokálních regulač-
ních opatření k omezení dostupnosti prekurzorů pro 
výrobu pervitinu i stále častější rizika plynoucí z ob-
chodu s novými syntetickými drogami a tzv. „pre-pre-
kurzory“ zesiluje smysluplnost pragmatických názorů, 
které v realitě sjednocené a globalizované Evropy volají 
po synergických regulačních opatřeních. Při zohledně-
ní absolutní mobility osob a zboží a realitě rozdílnosti 
národních právních úprav je nezbytné, aby v budoucnu 
sebezáchovný prvek solidarity všech zemí s lokálními 
drogovými problémy ostatních převýšil nad národními 
zájmy.

Základním úkolem orgánů vymáhajících právo v oblas-
ti nelegálních drog je ochrana společnosti před násled-
ky jejich zneužívání, a to zejména formou snižování na-
bídky. Česká republika je v tomto ohledu orientována 
zejména na odhalování drogové trestné činnosti, kte-
rá souvisí především s produkcí a distribucí. V tomto 
smyslu jsou nastaveny i síly a prostředky, které jsou pro 
tuto činnost vyčleněny, i legislativní rámec. V řeči čísel 
operuje Policie ČR a Celní správa stejnými personální-
mi kapacitami jako v roce 2000, ačkoliv většina měři-
telných parametrů nelegálních drogových trhů v  ČR 
narostla, mnohdy až několikanásobně. K současnému 
stavu přispívá významně medicínsky orientovaný cha-
rakter protidrogové politiky v ČR i společenská a čás-
tečně i mediální tolerance vůči užívání některých typů 
nelegálních drog. V důsledku i těchto vlivů je Česká 
republika vnímána z mezinárodní drogové perspektivy 
jako „user friendly – uživatelsky přívětivá“.
       Zkušenost z jiných zemí ukazuje, že podceňování 
rizikových sociálních jevů, které mají tendenci se ku-
mulovat ve velkých aglomeracích či vyloučených loka-
litách a komplementárně propojovat s ostatními ne-
žádoucími a kriminálními aktivitami, má za následek 
pouze zvyšování společenských nákladů, které se vy-
nakládají obvykle až ve chvíli, kdy je významnost jevu 
uchopena jako lokální či národní politikum. Věřím, že 
česká společnost si pro pochopení rizikovosti toleran-
ce vůči nelegálním drogám a jejich zneužívání nebude 
muset projít vlastní zkušeností „ztracené generace“.
  
                        
                              vrchní rada plk Mgr Jakub Frydrych
                                        ředitel NPC SKPV PČR
 

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

     Výroba, obchod a užívání metamfetaminu dlouho-
době představuje v České republice největší problém 
v oblasti drog. Produkce a obchod jsou rozprostřeny 
po celém území ČR, přičemž nejvýrazněji jsou zastou-
peny v příhraničních oblastech se SRN a Rakouskem, 
kde se projevuje sílící poptávka zahraničních uživatelů. 
Doménou ve výrobě metamfetaminu i nadále zůstá-
vají menší, snadno přenosné varny. V příhraničních 
oblastech však registrujeme příklon k velkoobjemové 
výrobě v řádu několika kilogramů na jeden výrobní cy-
klus. Blízko hranic se SRN, bylo v roce 2012 odhaleno 
několik větších varen, které svou produkční schopností 
několikanásobně přesahovaly průměr v ČR.

     Část vyrobeného metamfetaminu končí u uživatelů 
v SRN, kde poptávka po této droze v posledních letech 
narůstá. Stále více se na trhu objevuje velmi kvalitní 
pervitin, který není ředěn, a dále pervitin vyrobený ve 
formě čirých krystalů. O tento pervitin je značný zájem 
ze stran odběratelů z Německa a z Rakouska, kteří na-
kupují drogu řádově ve stovkách gramů. Hlavní faktor v 
příhraničním obchodu s metamfetaminem představují 
vietnamská tržiště umístěná v bezprostřední blízkosti 
státní hranice a stále masivnější zapojování organizova-
ných zločineckých uskupení původem především z Vi-
etnamu a Západního Balkánu. Významně dynamicky 
se v roce 2012 vyvíjela situace v tržnicích umístěných 
na bývalých hraničních přechodech v Rozvadově a ve 
Svatém Kříži.

      Oproti roku 2011 poklesl v ČR počet odhalených va-
ren metamfetaminu a zároveň došlo k i k významnému 
nárůstu množství zachyceného pervitinu, to souvisí s 
vyšší komercionalizací trhu a také zvýšením produkční 
schopnosti varen a nepřímo i s vzrůstajícím problémem 
v oblasti indoor pěstíren konopí, jejichž odhalování ci-
telně váže kapacity orgánů vymáhajících právo. 

     Přetrvávajícím trendem ve výrobě metamfetaminu 
je extrakce pseudoefedrinu z volně prodejných léčiv. Z 
hlediska způsobů výroby stále v ČR naprosto převládá 
konverze pseudoefedrinu na metamfetamin tzv. jodo-
-fosforovou “českou cestou”. 

     Nedostatek léků s obsahem pseudoefedrinu český 
drogový trh v podstatě nepociťuje, protože po zavede-
ní regulace v ČR v roce 2009 sice spotřeba těchto léčiv 
ČR razantně poklesla, ale byla plynule nahrazena léky 
z Polska, SRN a Maďarska, kde jsou ve volném prode-
ji dokonce i léky s vyšším obsahem pseudoefedrinu v 
jedné tabletě než je tomu v ČR. Pro příklad v ČR jsou 
historicky ve volném prodeji léky s obsahem pseudo-
efedrinu do 30mg v jedné tabletě, dnes s omezeným 
výdejem na osobu a měsíc. Oproti tomu v uvedených 
zemích jsou ve volném prodeji běžně dostupné léky s 
obsahem pseudoefedrinu 60 i 120mg v jedné tabletě. 
Pro bližší představu, 1 kg metamfetaminu/pervitinu lze 
vyrobit zhruba ze 17 000 tablet s obsahem 120mg pseu-
doefedrinu. 
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     Kromě pseudoefedrinu byly zaznamenány i pro-
dukce metamfetaminu přímo z efedrinu. Dovoz je or-
ganizován zejména vietnamskými zločineckými struk-
turami blíže nezjištěnými cestami z Asie a dále českými 
občany a dalšími etniky z Nizozemí. Také byl zazname-
nán dovoz efedrinu ze zemí Západního Balkánu, který 
organizují albánsky hovořící zločinecké skupiny. Další 
dovoz efedrinu probíhá z Ukrajiny přes Polsko, ten or-
ganizují ruskojazyčná etnika žijící na území ČR, Polska 
a Ukrajiny. Tyto případy souvisí hlavně s výrobou ve 
větším množství. Také byl prověřován jeden případ, 
kdy se pachatelé snažili efedrin přímo vyrobit pomocí  
technologie dovezené z jihovýchodní Asie.  

     Ostatní chemické látky potřebné pro výrobu me-
tamfetaminu jsou volně dostupné ve specializovaných 
prodejnách. 

     V roce 2012 byly opětovně zaznamenány aktivity 
Arabů, nejčastěji původem ze států Maghrebu, v oblasti 
distribuce metamfetaminu a dalších omamných a psy-
chotropních látek koncovým uživatelům. Arabská ko-
munita je v tomto směru znovu aktivní zejména v hl. m. 
Praze, kde byla z významných pozic na scéně pouliční a 
klubové distribuce historicky vytlačena západoafrický-
mi zločineckými skupinami.

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Efedrin (g) 7 649 825 27 301 1 201 1 185 1677 6 023 8 152 2 317 2 167,20 

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

Disophrol repetabs (tbl.) 0 0 0 0 0 0 0 104 16 0 

Cirrus (tbl.) 0 0 0 0 0 0 6 68 17 551 24 788 

Ibuprofen (tbl.) 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 

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

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

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

Panadol Plus Grip (tbl.) 0 0 0 0 72 17 021 1 224 0 0 0 

Paralen Plus (tbl.) 0 0 0 0 0 2 261 1 440 144 0 0 

Reactine Duo (tbl.) 0 0 0 0 0 0 0 11 284 10 940 0 

Sudafed (tbl.) 0 0 0 0 0 0 12 231 278 133 403 105 169 348 

Pseudoefedrin (g) 4 768 89 3 1 218 734 0 2 179 0 2 880 
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

metamfetamin 
(g) 9 630 3 423 5 310 5 249 5 978 3 799 3 596 21 301 18 476 31 900 
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Operace ARCH, ATACK, TLUSŤOCH a MOON

     V rámci těchto operací se detektivové Národní proti-
drogové centrály, ve spolupráci s českými a německými 
policejními orgány, zaměřili na organizované skupiny 
osob zabývající se výrobou metamfetaminu na území 
severních Čech a jeho následnou distribucí na území 
České republiky, SRN a Rakouska. Vzhledem k objemu 
vyrobených a zobchodovaných drog těmito pachateli, 
pohybujícímu se přes 100 kilogramů ročně, se jedna-
lo o největší zákrok proti výrobcům a distributorům 
omamných a psychotropních látek za posledních deset 
let.
     
     V rámci operací bylo obviněno ze zvlášť závažných 
zločinů celkem 22 osob.

Jednalo se o čtrnáct osob české státní příslušnosti, 
dvě osoby ukrajinské státní příslušnosti, dvě osoby 
vietnamské státní příslušnosti, tři osoby makedonské 
státní příslušnosti a jedna osoba původem z Bosny a 
Hercegoviny. Byly odhaleny a zajištěny dvě laboratoře 
na výrobu metamfetaminu, přičemž u jedné z nich se 
jednalo o profesionální velkoobjemovou varnu s ka-
pacitou až tři kilogramy metamfetaminu na jeden var. 
Dále policisté zajistili nejméně 10 kilogramů vyrobené-
ho metamfetaminu vysoké kvality. Během prověřování 
trestné činnosti pachatelů se podařilo zadokumentovat 
výrobu cca 100 kg metamfetaminu. Při domovních 
prohlídkách policisté zabavili finanční hotovost a maje-
tek v celkové minimální hodnotě cca 22 miliónů korun 
a pět krátkých střelných zbraní.
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Operace NAM

     Po ročním prověřování trestné činnosti byla ve Zno-
jmě, v Brně a v Praze zadržena organizovaná skupina 
8 pachatelů vietnamské národnosti a jednoho občana 
Makedonie, která se na území Jihomoravského kraje 
zabývala distribucí velice kvalitního metamfetaminu ve 
formě krystalů, nazývaného též „krystal“ a marihuany. 

     Detektivové NPC se zaměřili na distributory pervi-
tinu působící na území Znojma a okolí. Centrem dis-
tribuce drog byly převážně zdejší provozovny – herny 
a bary, které měli v pronájmu pachatelé původem z 
Vietnamu. Provozovny využívali místní drogově závislí 
též k aplikaci drogy. Ve veřejně přístupných prostorách 
provozoven byly policejními techniky zadokumentová-
ny volně ležící obaly se zbytky drogy a použité injekční 
stříkačky. 

     Pervitin byl pachateli prodáván převážně neředě-
ný, ve formě krystalů, což místní odběratele této dro-
gy vedlo k tomu, že používali označení „krystal“. Toto 
označení pervitinu se běžně užívá zejména v SRN a Ra-
kousku. Metamfetamin neboli pervitin bývá prodáván 
pod řadou dalších různých názvů, nicméně chemické 
složení těchto látek je totožné. Látka prodávaná ve Zno-
jmě ve formě krystalů a označovaná jako „krystal“ byla 
podrobena odbornému zkoumání a bylo potvrzeno, že 
se jedná o pervitin.

     Během prověřování této organizované skupiny   osob 
zadokumentovali policisté zobchodování cca 5 kg per-
vitinu.  Při domovních prohlídkách a prohlídkách ji-
ných prostor byly dále zajištěny metamfetamin a mari-
huana určené k přímému prodeji a finanční hotovost ve 
výši cca. 400.000,-Kč. 

     Všichni pachatelé jsou stíháni pro zvlášť závažný zlo-
čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a 
psychotropními látkami a s jedy dle § 283 odstavce 1, 
odst. 2, písm. a), odst. 3, písm. b), c) trestního zákoní-
ku, za což pachatelům hrozí v případě prokázání viny a 
pravomocného odsouzení trest odnětí svobody v délce 
trvání 8 až 12 let.
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Operace CEDR

Operace CEDR byla zahájena na podzim roku 2011 
proti dvěma občanům Libanonu, kteří si na živobytí v 
hl. m. Praze vydělávali zejména prodejem heroinu a ko-
kainu koncovým spotřebitelům. 

     Libanonští dealeři byli při své činnosti velmi opatr-
ní, prodávali jen těm toxikomanům, které osobně znali. 
Vzhledem k tomu, že jeden z Libanonců se dostal k lev-
nému polskému zdroji léčiv s obsahem pseudoefedri-
nu, začali přemýšlet o výrobě metamfetaminu. Jelikož 
žádný z Libanonců neměl odborné znalosti potřebné 
pro tuto nelegální činnost, spolčili se s českým toxiko-
manem, kriminálním recidivistou a bývalým strážní-
kem Městské policie Praha, který potřebnými znalost-
mi disponoval. Ten poté z chemikálií a léčiv, které mu 
Libanonci dodávali, vyráběl metamfetamin. 

     Místa varů pravidelně měnil, vyrobený metamfeta-
min odevzdával Libanoncům, kteří ho opět prodávali 
toxikomanům. V dubnu 2012 byl český výrobce me-
tamfetaminu zadržen společně s jedním z Libanonců v 
jeho libeňském bytě při výrobě cca 150 gramů metam-
fetaminu, druhý Libanonec ve svém bytě přechovával 
stejné množství již vyrobeného metamfetaminu připra-
veného k prodeji. 

Všem třem zločincům hrozí za spáchání zvlášť závaž-
ného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s 
omamnými a psychotropními látkami a s jedy trest od-
nětí svobody v délce dva roky až deset let.
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Operace ADARI a KAJI

     Obě tytu související operace vedly k zdržení šesti 
osob vietnamské a jedné osoby české národnosti, které 
se zabývaly výrobou metamfetaminu a „indoor“ pěs-
továním konopí. Vyrobené drogy byly distribuovány 
nejen na území Karlovarského kraje, ale část produkce 
byla určená pro nelegální trh v SRN. K zadržení uvede-
ných osob došlo na několika místech v Karlovarském 
kraji.

     Při zajištění výše uvedených osob, následných do-
movních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor 
bylo detektivy NPC mimo jiné zajištěno:

•   celkem 925 g metamfetaminu v krystalické 
     struktuře, 
•   celkem 18,1 kg sušeného konopí, 

•   jedna „indoor“ pěstírna konopí s 481 ks rostlin    
     konopí v různém stádiu růstu,
•   finanční hotovost v celkové výši 318 100,- Kč a 
     19.900,- Euro.

     Hodnota zajištěných drog by na nelegálním trhu 
dosahovala cca 3 miliony korun.

     Policejním radou NPC bylo proti výše uvedených 
obviněným osobám zahájeno trestní stíhání, přičemž 
pět osob je stíháno vazebně. V případě prokázání viny 
a pravomocného odsouzení hrozí pěti obviněným oso-
bám trest odnětí svobody v délce trvání od osmi do 
dvanácti let, a dvěma obviněným osobám trest odnětí 
svobody v délce trvání od dvou do deseti let.
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Operace BRACO

      Po ročním prověřování trestné činnosti byla v rámci 
této operace zadržena organizovaná skupina 12 pacha-
telů, která se zabývala výrobou metamfetaminu a „in-
door“ pěstováním netechnického konopí. Tyto drogy 
byly následně distribuovány ve Východočeském kraji a 
část produkce byla distribuována v Polsku.     

     Výchozí surovinou (prekurzorem) pro výrobu me-
tamfetaminu byl pseudoefedrin, který pachatelé extra-
hovali z volně prodejných léků dovážených z Polska.  

     Při dvanácti domovních prohlídkách byly zajištěny 
dvě kompletní zařízení k výrobě metamfetaminu (var-
ny) a 100 g pervitinu, ze kterých by bylo možno připra-
vit až 2000 základních dávek. Cena takovéhoto množ-
ství metamfetaminu by na černém trhu dosahovala cca 
100 000,- Kč. Dále se podařilo zajistit dvě „indoor“ 
pěstírny netechnického konopí, a 2 kg marihuany s 
18%  THC  a hotovost ve výši 100 000,- Kč

     Všichni pachatelé jsou vazebně stíháni pro zvlášť 
závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s 
omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 
odstavce 1, 3 písm. c) trestního zákoníku, za což pacha-
telům hrozí v případě prokázání viny a pravomocného 
odsouzení trest odnětí svobody na 8 až 12 let.  

Operace KORÁL

     Po více než půlročním prověřování byla v roce 2012 
příslušníky Národní protidrogové centrály služby kri-
minální policie a vyšetřování Policie ČR realizována 
akce s krycím názvem „KORÁL“.  Při této operaci byly 
zadrženy čtyři osoby české národnosti ve věku od 24 
do 40 let. 

     Jejich trestná činnost spočívala v tom, že byly hlav-
ními organizátory distribuce metamfetaminu na území 
Libereckého kraje. Celkově společně zobchodovali asi 
5 kg metamfetaminu. Při realizaci byly provedeny do-
movní prohlídky, při kterých bylo nalezeno 150 000,- 
Kč v hotovosti a 100 gramů metamfetaminu. A dále 
bylo zajištěno osobní motorové vozidlo zn. Audi A4 v 
hodnotě jeden milión Kč.

     Policejním komisařem Národní protidrogové centrá-
ly SKPV bylo zahájeno trestní stíhání ve věci trestného 
činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamný-
mi a psychotropními látkami a s jedy dle ustanovení 
§ 283 odst. 1,3 c/ trestního zákona. V případě prokázá-
ní trestné činnosti hrozí všem pachatelům trest odnětí 
svobody v rozmezí osm až dvanáct let. 
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Obchod marihuanou
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Obchod MARIHUANOU

     I v roce 2012 byl v České republice zaznamenán se-
trvalý významný nárůst odhalených nelegálních pěstí-
ren konopí. Z pohledu jejich produkční schopnosti se 
zločinecké skupiny zřetelně orientují směrem k zvýšení 
objemu produkce a velkoobjemové distribuci pokrýva-
jící vysokou poptávku v ČR i v zahraničí.     

     Oblast velkoobjemového nelegálního pěstování ko-
nopí, následné výroby a distribuce marihuany je i na-
dále hlavní doménou vietnamských zločineckých sku-
pin, které se na tuto trestnou činnost přeorientovaly z 
nelegální výroby a prodeje padělků cigaret a oblečení. 
Konopí je vietnamskými zločinci pěstováno nejčastěji 
„indoorovým“ způsobem a průmyslově (velikost pěstí-
ren 1000 ks rostlin a více). Následně vyrobená mari-
huana se vyznačuje vysokým obsahem THC – až 24% 
(průměrný obsah THC je 10 – 15 %). V roce 2012 byly 
zaznamenány také pokusy o „outdoorové“ pěstování 
konopí za využití velkokapacitních foliovníků. Takto 
pěstované konopí však obsahem THC v našich pod-
mínkách zdaleka nedosahuje kvalit konopí pěstované-
ho „indoor“. 

     Velkoobchodní ceny marihuany se i nadále pohybují 
v rozmezí od 70.000,- Kč do 100.000,- Kč za1 kg sušiny. 

     Byla zaznamenána určitá „dělba práce“ mezi jednot-
livými vietnamskými zločineckými skupinami. Existují 
skupiny, které neprovozují své vlastní velkokapacitní 
pěstírny, ale s marihuanou pouze obchodujía využívají 
zejména svých kontaktů na další vietnamské zločinecké 
skupiny působící v cizině (Slovensko, Maďarsko, Spol-
ková republika Německo, Polsko) a propracované ku-
rýrní sítě. 

     Většina z těchto „obchodníků“ pak neobchoduje 
pouze s marihuanou, ale i s pervitinem,  jehož výro-
bou se vietnamské zločinecké skupiny také významně 
zabývají.

     I nadále probíhá odhalování a dokumentace trestné 
činnosti obchodních společností založených vietnam-
skými zločinci, které se zabývají dovozem technologií 
potřebných k „indoorovému“ pěstování konopí prů-
myslovým způsobem. Tyto technologie jsou dováženy 
převážně z Číny, Nizozemí, Velké Británie a Kanady. 
Majitelé a jednatelé těchto firem jsou většinou rovněž 
zapojeni do nelegálního pěstování konopí a následného 
obchodu s marihuanou. 

     V oblasti boje proti vietnamským zločineckým sku-
pinám se osvědčila velmi úzká spolupráce s příslušníky 
Celní protidrogové jednotky Generálního ředitelství 
cel. Dochází k pravidelné výměně informací, některé 
případy jsou prověřovány v rámci společné pracov-
ní skupiny, případy prověřované samostatně CPJ jsou 
společně realizovány a následně vyšetřovány NPC. Tato 
příkladná spolupráce umožňuje efektivnější využívání 
sil a prostředků, které Česká republika vynakládá na 
drogovou represi.  

     V současné době se také vedou jednání směřující k 
legislativním opatřením ve vztahu k omezení prodeje 
komponentů k indoor pěstování netechnického konopí 
a opatření k omezení prodeje vysoce potentních semen 
konopí.
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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

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

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

pěstírna 2 14 11 17 34 79 84 145 165 199 
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 Odhalené pěstírny dle produkční schopnosti

 

Porovnání produkční schopnosti odhalených pěstíren a zapojení 
pachatelů dle státní příslušnosti
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Rozbor dat k pachatelům drogové trestné činnosti 
s ohledem na četnost zastoupení národnostní či státní příslušnosti
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 celkem 

Vietnam 33 29 119 131 204 192 283 991 

Slovensko 22 21 21 25 27 26 34 176 

Nigérie 5 12 8 20 13 23 11 92 

Polsko 4 3 4 4 12 9 17 53 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet zadržených 
pachatelů 2191 2031 2326 2340 2529 2763 3084 

Z toho vietnamské 
národnosti 33 29 119 131 204 192 283 

Tj. % z celkového počtu 
pachatelů 1,5 % 1,4 % 5,1 % 5,5 % 8,0 % 6,9 % 9,1 % 
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Operace GREEN

     Operace byla zahájena detektivy Národní protidro-
gové centrály v květnu 2011 a jejím cílem byla doku-
mentace trestné činnosti organizované skupiny osob 
vietnamské národnosti, které se zabývaly dovozem 
specifických technologií určených k „indoor“ pěstová-
ní konopí za účelem výroby marihuany s maximalizací 
zisku kanabinoidních látek, především tetrahydroca-
nnabinolu - THC. Za tímto účelem založili vietnamští 
zločinci, kteří s touto trestnou činností měli již bohaté 
zkušenosti z předchozího působení na území Kanady, 
společnost s ručením omezeným „GREEN FOREVER“, 
registrovanou v České republice v květnu 2009. Pro-
střednictvím této společnosti sídlící v Praze 4 – Libuši 
zločinci dováželi technologie k pěstování konopí z Ka-
nady, Nizozemí a Číny, které poté prodávali dalším vi-
etnamským zločineckým skupinám v ČR.  

     V září 2011 majitelé přetransformovali původní spo-
lečnost „GREEN FOREVER“ na společnost „LUCKY 
FOREVER“. Tuto následně převedli na své příbuzné, 
kteří pokračovali v páchání trestné činnosti. Nová spo-
lečnost nadále působila v sídle společnosti předchozí a 
ponechala si zavedenou zločineckou klientelu.

      V průběhu prověřování se detektivům podařilo 
zadokumentovat propojení společností dovážejících 
technologie k „indoor“ pěstování konopí se zločinec-
kými skupinami, zabývajícími se na území České re-
publiky zřizováním „indoor“ pěstíren konopí, výrobou 
marihuany s vysokým obsahem THC a její následnou 
distribucí jak na území České republiky, tak i do ostat-
ních zemí Evropské unie. 
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 Při realizaci policisté odhalili a zlikvidovali celkem 6 
velkokapacitních pěstíren konopí v obcích Osov (okres 
Beroun), Petrovice, Stadov (okres Ústí nad Labem), Vo-
tice, Mnichovice (okres Benešov) a Praha – Hostivař. V 
těchto pěstírnách, kde byla již většina úrody sklizena, 
zajistili cca 2.000 ks rostlin konopí, cca 40 kg sušené 
marihuany s vysokým obsahem THC (10 %) a techno-
logie potřebné k „indoor“ pěstování konopí v hodnotě 
1.500.000,- Kč. Při provedených domovních prohlíd-
kách a prohlídkách jiných prostor a pozemků dále po-
licisté zajistili finanční hotovost ve výši 2.750.000,- Kč, 
osobní automobily Audi A6, VW Passat, VW Caddy, 
BMW 530, pistole zn. Browning, 10 notebooků a 50 
mobilních telefonů. 

      Následnou prohlídkou dvou pražských velkoskla-
dů společnosti byla zajištěna finanční hotovost ve výši 
4.000.000,- Kč a technologie potřebné k „indoor“ pěs-
tování konopí v hodnotě 20.000.000,- Kč.

      Z celkového množství 2000 ks zajištěných rostlin 
konopí by bylo možné získat minimálně 
200 kg marihuany. Následným prodejem takovéhoto 
množství marihuany společně se zajištěnými 40 kg su-
šené marihuany mohli pachatelé v rámci velkoprodeje 
získat finanční prostředky v celkové výši cca 18 miliónů 
Kč. V případě pouličního prodaje by tato částka byla 
ještě vyšší.

     Celkem bylo zadrženo a obviněno 11 zločinců z Vi-
etnamu, kteří jsou vazebně stíhání pro zvlášť závažné 
zločiny nedovolená výroba a jiné nakládání s omamný-
mi a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 
1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) trestního zákoníku 
a účast na organizované zločinecké skupině podle usta-
novení § 361 odst. 1 trestního zákoníku, za které jim v 
případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce 8 
až 12 let.
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Operace DUKLA

     Po několikaměsíčním rozpracování a prověřování 
trestné činnosti byly v rámci operace Dukla odhaleny 
dosud nejrozsáhlejší indoor pěstírny netechnického 
konopí v ČR a zadržena organizovaná skupina 13 obvi-
něných pachatelů české a vietnamské státní příslušnos-
ti, která se zabývala indoor pěstováním netechnického 
konopí a následnou výrobou a distribucí marihuany 
převážně na území Karlovarského a Ústeckého kraje. 
Část produkce byla vyvážena do SRN.

     Specifikou tohoto případu je jednak zatím největší 
množství jednorázově zabavené marihuany v ČR a dále 
použití zcela ojedinělého způsobu dodávky energie pro 
pěstírny. 

     Organizovaná skupina pachatelů používala pro vý-
robu elektrické energie celkem tři naftové agregáty, 
hlavní a nejvýkonnější z nich pochází z Číny. Další tři 
agregáty stejného typu měli pachatelé objednány. Pro 
tyto agregáty měli zadržení pachatelé již připravenou 
a kompletně vybavenou další část indoor pěstírny ne-
technického konopí a čekali pouze na dovoz agregátů, 
aby mohli zahájit pěstovaní konopí v celé pěstírně. Tato 
pěstírna byla dosud největší zajištěnou i přesto, že za-
tím fungovala pouze na půlku svého výkonu. Zajištěný 
agregát zn. VOLVO byl schopen pokrýt spotřebu elek-
trické energie pro 200ks  800W výbojek v jedné indoor 
pěstírně netechnického konopí. Cena jednoho agregátu 
činí cca 800 000,- Kč. Zbylé dva agregáty s nižším výko-
nem sloužily taktéž k pokrytí nadměrné spotřeby ener-
gie pro indoor pěstování netechnického konopí. 
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     Hlavními organizátory této skupiny pachatelů byli 
dva muži české národnosti, kteří se velmi význam-
ným způsobem podíleli na fungování celého obchodu 
s marihuanou. Obstarávali objekty pro zřízení indoor 
pěstíren netechnického konopí včetně vybavení, zajis-
tili vytvoření odběratelské sítě nejen v ČR, ale také v 
SRN, kde se snažili získat strategického partnera a také 
rozhodovali o toku financí. Každou pěstírnu řídili jako 
samostatnou buňku a pouze oni znali celý rozsah or-
ganizované skupiny a postupovali podle podrobného 
plánu. O bezohlednosti jejich počínání svědčí zazděný 
vietnamský zahradník v jedné z pěstíren. Pachatelé byli 
zadrženi ve svých bydlištích v Karlových Varech a obci 
Dolní Žďár, okr. Karlovy Vary. 

     

     Při provedených domovních prohlídkách, prohlíd-
kách jiných prostor a pozemků byly zajištěny celkem 4 
kompletní velkokapacitní indoor pěstírny netechnické-
ho konopí včetně 5600 ks rostlin konopí v různých fá-
zích růstu, výše zmíněné agregáty, jeden vysokozdvižný 
vozík, 3 motorová vozidla, finanční prostředky ve výši 
700.000,- Kč a nádrže s obsahem cca 5.000 litrů nafty. 

   Z celkového množství 5600 ks zajištěných rostlin ko-
nopí by bylo možné získat minimálně 
500 kg marihuany. Následným prodejem takovéhoto 
množství marihuany mohli pachatelé získat finanční 
prostředky v celkové výši cca 40 milionů Kč. 

     Všech 13 zadržených pachatelů bylo policejním radou 
NPC obviněno ze zvlášť závažného zločinu nedovolená 
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropní-
mi látkami a jedy v souladu s ustanovením § 283 odst. 
1, odst. 2, písm. a), odst. 3, písm. c) trestního zákoní-
ku, kdy jim v případě prokázání viny a pravomocného 
odsouzení hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 8 
do 12 let. Okresním soudem v Karlových Varech bylo 
rozhodnuto, že 12 ze 13 zadržených pachatelů bude stí-
háno vazebně, jeden muž české národnosti bude stíhán 
na svobodě.
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Operace CUKROVAR

     Operace Cukrovar byla zahájena ve spolupráci s 
Centrální kriminální Inspekcí Oldenburg, Spolková 
republika Německo v červnu 2012. Cílem společného 
rozpracování byla dokumentace trestné činnosti mezi-
národní organizované skupiny osob vietnamské národ-
nosti, které se zdržovaly na území  Kanady, Spolkové 
republiky Německo a České republiky. Tato zločinecká 
skupina se zabývala „outdoor“ pěstováním konopí na 
území Spolkové republiky Německo a České republiky.

     Hlavním organizátorem trestné činnosti byl občan 
Vietnamu, žijící střídavě v Kanadě a Spolkové republice 
Německo, který společně s dalšími třemi občany Viet-
namu, žijícími na území Spolkové republiky Německo, 
zřídil a provozoval velkokapacitní „outdoor“ pěstírny 
konopí. 

     První z pěstíren pachatelé provozovali na území 
Spolkové republiky Německo, kde byla jejich inves-
tice do této nelegální činnosti zmařena díky souhře 
povětrnostních vlivů a opatření německých kolegů. Z 
tohoto důvodu přesunula skupina své kriminální akti-
vity na území České republiky, kde si prostřednictvím 
dalších spolupachatelů z řad občanů Vietnamu, žijících 
na území České republiky, pronajala cca pětihektarový 
pozemek v areálu bývalého cukrovaru v obci Klobuky, 
okr. Kladno. Ze Spolkové republiky Německo si násled-
ně pachatelé dovezli technologie potřebné k „outdoor“ 
pěstování konopí v hodnotě cca 1.500.000,- Kč.  V areá-
lu cukrovaru následně vybudovali 12 foliových pěsteb-
ních stanů o rozměrech cca 7 x 40 metrů, ve kterých 
mohlo být pěstováno najednou až cca 12.000 rostlin 
konopí. 
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     Další „outdoor“ pěstírnu konopí vybudovala cílová 
skupina pachatelů v obci Běleč, okres Prachatice, kde v 
areálu bývalého ranče vystavěla 5 foliových pěstebních 
stanů o rozměrech cca 7 x 40 metrů, kde mohlo být 
pěstováno 5.000 rostlin konopí a současně zde zřídila  
řízkovnu konopí. 

     Realizace operace probíhala koordinovaně jak na 
území České republiky, tak i na území Spolkové repub-
liky Německo. Ve Spolkové republice Německo byli za-
drženi všichni hlavní organizátoři popisované trestné 
činnosti, celkem čtyři osoby. V České republice byl za-
držen jeden občan Vietnamu, který koordinoval zřízení 
„outdoor“ pěstíren v obcích Klobuky a Běleč. 

     Tento pachatel si najímal pracovníky původem z Vi-
etnamu, kteří nejprve pěstírny postavili a poté se starali 
o rostliny konopí.  V České republice zajistili policisté i 
dvě „outdoor“ pěstírny konopí s celkovou kapacitou až 
17.000 rostlin a 5.000,- ks vzrostlých rostlin konopí, z 
nichž vyrobená marihuana by měla na nelegálním trhu 
v České republice hodnotu cca  50.000.000,- Kč.

     Obviněný občan Vietnamu je vazebně trestně stí-
hán pro zvlášť závažný zločin 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 který mu v případě odsouzení 
hrozí trest odnětí svobody v délce 10 až 18 let.
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Operace SEN

     Po téměř ročním rozpracování a prověřování trest-
né činnosti zatkli detektivové dva pachatele české státní 
příslušnosti, kteří se zabývali nelegálním pěstováním 
rostlin netechnického konopí a následnou výrobou a 
distribucí marihuany a dovozem a distribucí vysoce 
kvalitního hašiše. Policisté muže zatkli přímo při pře-
dání 6,5 kg hašiše, což představuje zajištění největšího 
množství hašiše v České republice za posledních 8 let.

     Při následných domovních prohlídkách u pachatelů 
detektivové nalezli a zajistili dalších 12 kg hašiše, ne-
legální pěstírnu konopí, 300 gramů sušiny marihuany 
připravené k následné distribuci, finanční hotovost ve 
výši 750.000,- Kč, 150 ks vltavínů, 6 ks mobilních te-
lefonů a 1 notebook. Policisté zajistili také podomácku 
vyrobené zařízení tzv. separátor pylu - bubnový odlu-
čovač, které se používá pro domácí výrobu hašiše z ne-
technického konopí. Dovoz dalších 10 kg hašiše pode-
zřelými do České republiky zadokumentovali policisté 
v průběhu prověřování. 

    Hašiš do České republiky dovážel jeden ze zatčených 
mužů, který tuto drogu s velmi vysokým obsahem THC 
nakupoval v Maroku a následně v úkrytu v obytném 
přívěsu převážel přes Španělsko, Francii a Německo. 
Ve skleníku u rodinného domu jednoho ze zadržených 
pěstovali pachatelé rostliny netechnického konopí. Po-
licisté zde zajistili celkem dvacet extrémně vzrostlých 
matečních rostlin, které byly určeny k dalšímu řízková-
ní. K těmto účelům měli pachatelé připraven zahradní 
materiál v podobě květináčů, zeminy a hnojiva.

      Prodejem zajištěných drog v rámci pouličního 
prodeje by pachatelé mohli získat finanční prostředky 
v celkové výši cca 3 miliony Kč. Oba zadržení pacha-
telé byli policejním radou NPC obviněni ze zvlášť zá-
važného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami a jedy v sou-
ladu s ustanovením § 283 odst. 1, odst. 3, písm. b), c) 
trestního zákoníku, kdy jim v případě prokázání viny 
a pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody 
v rozmezí od 8 do 12 let. Okresním soudem v Českých 
Budějovicích bylo rozhodnuto, že zadržení pachatelé 
budou stíháni vazebně.
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Operace AVANT

     Operace byla zahájena detektivy Národní protidro-
gové centrály a Celní protidrogové jednotky v srpnu 
2012. Cílem rozpracování byla mezinárodní organi-
zovaná skupina vietnamských zločinců, v jejichž čele 
stála šestačtyřicetiletá žena, která se v České republice 
zabývala obchodem se sušeným konopím s vysokým 
obsahem THC. Marihuanu skupina prodávala zejména 
odběratelům vietnamské národnosti, a to nejen v České 
republice, ale i v Maďarsku, Polsku a Spolkové republi-
ce Německo. 

     Jednotliví členové této vietnamské zločinecké sku-
piny působili v Praze, Ústí nad Labem a Teplicích. Zisk 
z  trestné činnosti byl částečně legalizován v hernách s 
výherními automaty, které někteří ze zločinců provo-
zovali. Během prověřování trestné činnosti pachatelů 
se policistům podařilo zadokumentovat zobchodování 
více jak 18 kg marihuany. 

     Prodej 3,3 kg marihuany v hodnotě 250.000,- Kč byl 
zadokumentován v Litvínově, kde policisté následně 
zadrželi vietnamského odběratele s povoleným poby-
tem na území ČR, který měl v úmyslu tuto drogu vyvézt 
do Polska.
 
     Dalším zadrženým kurýrem byl mongolský státní 
příslušník s povoleným pobytem na území Maďarska, 
který od skupiny zakoupil 4,9 kg marihuany v hodnotě 
370.000,- Kč a tuto drogu vezl vlakem odběratelům z 
řad vietnamské komunity do Maďarska. Mongolského 
kurýra se podařilo zadržet ve spolupráci s příslušníky 
Finanční správy Slovenské republiky poté, co meziná-
rodní rychlík, kterým cestoval, překročil hranici mezi 
Českou a Slovenskou republikou. 

     V Praze detektivové NPC zadokumentovali obchod 
s 10 kg marihuany v hodnotě 750.000,- Kč a zadrželi tři 
občany Spolkové republiky Německo kurdské národ-
nosti, kteří plánovali drogu vyvézt a prodat se značným 
ziskem v SRN. 

     Všichni zadržení zločinci jsou stíháni vazebně a za 
spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a 
jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami 
a s jedy dle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. c), odst. 4 písm. 
c) trestního zákoníku jim hrozí trest odnětí svobody v 
délce 10 až 18 let. 
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Operace HALOI

     Operace HALOI byla zahájena příslušníky Celní 
protidrogové jednotky Generálního ředitelství cel v 
září 2012 proti organizované skupině vietnamských pa-
chatelů, kteří se zabývali vývozem psychotropní látky 
metamfetamin z České republiky na Slovensko, do Ma-
ďarska a Rakouska. 

     Jednalo se o skupinu obchodníků, kteří metamfeta-
min nakupovali od různých výrobců a přes vietnamské 
prostředníky pak pervitin nabízeli ke koupi zejména 
občanům Slovenské republiky, kteří s ním dále obcho-
dovali. Policistům se podařilo v Praze zadokumentovat 
nákup metamfetaminu občanem Slovenské republiky, 
který byl s celkem 1,2 kg této drogy zadržen slovenský-
mi celními orgány na hraničním přechodu Brodské. 

     Všechny tři hlavní členy této organizované skupiny, 
včetně jejich dodavatele metamfetaminu a dalších dvou 
Slovenských odběratelů, se podařilo zadržet na jedné 
z benzínových čerpacích stanic na dálnici D1 při pro-
deji dalších 0,8 kg pervitinu. Celkem bylo při realizaci, 
na které se podíleli i příslušníci Národní protidrogové 
centrály, zadrženo 7 zločinců (4 občané VSR, 3 obča-
né SR), cca 2 kg metamfetaminu, 20.500,- Euro (cca 
512.500,- Kč), 10 mobilních telefonů, 3 digitální váhy, 
osobní automobil zn. MINI COOPER v hodnotě cca 
500.000,- Kč. 

     Všem sedmi zločincům hrozí za spáchání zvlášť zá-
važného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s 
omamnými a psychotropními látkami a s jedy trest od-
nětí svobody v délce deset až osmnáct let.
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Obchod kokainem
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Obchod KOKAINEM

     Na pašování a distribuci kokainu se na území ČR i 
nadále významnou měrou podílí západoafrické zloči-
necké skupiny, zejména nigerijští zločinci. Vzhledem k 
vysoké ekonomické migraci Nigerijců do vyspělejších 
států mají tito zločinci vybudované vzájemně celosvě-
tově propojené zločinecké sítě a tím pádem i přímé 
kontakty v jihoamerických zemích, kde se kokain vy-
rábí, i v tranzitních zemích a jsou zapojeni do organi-
zace jeho nelegální přepravy do zemí Evropské unie.  V 
evropských zemích rovněž zčásti ovládají kokainové 
distribuční sítě. 

     K přepravě kokainu ze zemí Jižní Ameriky do Ev-
ropské unie a dále i v rámci Evropské unie využívají 
nejčastěji kurýry, kteří kokain přepravují buď v trávi-
cím traktu, genitáliích nebo v cestovních zavazadlech v 
množstvích od 0,5 do 5,0 kg. Jako kurýři kokainu jsou 
najímaní jedinci ze zemí střední a východní Evropy, z 
Balkánu a pobaltských zemí, kteří většinou patří mezi 
sociálně slabší a nabízená odměna v řádu jednotek tisíc 
euro je pro ně lákavým příjmem. 

     Nadále pokračují aktivity západoafrických zločinec-
kých skupin v oblasti dovozu kokainu do ČR prostřed-
nictvím poštovních zásilek, kdy kokain bývá zpravidla 
sofistikovaně ukrytý v jiném zboží, což znemožňuje 
jeho odhalení běžnými prostředky.

     

     Značným problémem je nárůst aktivit zločineckých 
skupin ze zemí Západního Balkánu (Srbsko, Chorvat-
sko, Bosna a Hercegovina) na území ČR. Tyto skupiny 
se převážně věnují dovozu kokainu ze zemí jižní Ame-
riky přes západoevropské nebo jihoevropské země. 

     Jednotliví členové těchto zločineckých skupin jsou 
často spojeni rodovými (klanovými) vazbami, případ-
ně mají stejné místo narození (pochází z určité oblasti, 
města nebo vesnice). Tyto skupiny využívají velmi rády 
Českou republiku jako logistickou základnu, neboť 
jejich členové zde velmi snadno získají pobyt. Velmi 
jednoduše zde rovněž zakládají obchodní společnosti, 
které bez hrozby jakékoli sankce či kontroly nemusí vy-
kazovat žádnou faktickou obchodní činnost, ale slouží 
jako zástěrka skutečné činnosti či jako nenápadná ad-
resa pro dodání zboží. Členové těchto skupin dále vy-
užívají jen velmi malé jazykové bariéry a také výhodné 
polohy České republiky ve středu Evropy s kvalitním 
leteckým i dálničním spojením jak na Balkán, tak i 
do západních zemí Evropské unie. Byly zaznamenány 
případy, kdy tyto zločinecké skupiny prodávaly kokain 
dovezený do České republiky zde již etablovaným zlo-
čineckým skupinám etnických Albánců.
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Operace ICEBERG

     V rámci dílčích opatření operace ICEBERG, která 
byla zahájena v květnu 2012, byl na Islandu zadržen ku-
rýr, občan ČR, který v cestovním zavazadle pašoval cca 
400 gramů kokainu. Provedeným šetřením se podařilo 
odhalit skupinu osob, která tohoto kurýra k pašování 
najala. 

    V České republice stál v jejím čele občan ČR, který 
společně se svojí ukrajinskou přítelkyní verboval po-
tenciální kurýry kokainu na Ukrajině a v České repub-
lice pro Nigerijce působící v rakouském hlavním městě 
Vídni, odkud kurýři většinou odlétali do Jižní Ameriky.

     

Byla navázána spolupráce s rakouskými kolegy, kterým 
se podařilo tyto Nigerijce ztotožnit. V září 2012 byli 
příslušníky Celního úřadu na letišti ve Frankfurtu nad 
Mohanem ve Spolkové republice Německo zadržení 
další dva kurýři, občané České republiky, kteří pašova-
li ve svých cestovních zavazadlech 3 kg kokainu, který 
byl sofistikovaně ukryt do podrážek několika párů bot. 
Aby působili dojmem skutečných turistů, zapojili do 
tohoto riskantního podniku i svého tříletého syna. Ve 
Spolkové republice Německo jim za tento zločin hro-
zí až 10 let odnětí svobody. Rakouskými kolegy byl ve 
Vídni na letišti následně zadržen občan ČR, který je k 
pašování kokainu najal, jejich příletu se však již nedo-
čkal. Společně s ním byli zadrženi i dva Nigerijci, kteří 
vše organizovali. Všem hrozí rovněž trest odnětí svo-
body až na deset let.
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Operace FENIX

     Operace Fenix byla zahájena detektivy NPC v pro-
sinci 2009. Cílem operace bylo rozkrytí mezinárodní 
organizované skupiny osob zabývající se prodejem a 
distribucí kokainu nejen na území ČR.

     Na základě informací získaných detektivy NPC byl 
za významné podpory EUROPOLu ustanoven společ-
ný operativní tým složený ze zástupců policejních pro-
tidrogových jednotek: PČR NPC SKPV, Drug Enforce-
ment Administration USA, Serious Organized Crime 
Agency Velké Británie, policií Slovinska, Španělska, 
Švédska, Bulharska a Uruguaye. 

     V rámci této mezinárodní spolupráce byly v led-
nu 2012 v oblasti Martiniku, ve výsostných vodách 
Francie, zadrženy fregatou francouzského válečného 
námořnictva VENTOSA, za podpory francouzské pro-
tidrogové jednotky OCRTIS, 2 plachetnice plující pod 
britskou a španělskou vlajkou. Na palubě jedné z lodí 
byly zajištěny 1,2 tuny kokainu, které byly určeny pro 
evropský trh. S ohledem na zemi původu se jednalo o 
drogu velmi vysoké čistoty, která by pro potřeby evrop-
ského trhu byla dále ředěna. Na těchto lodích bylo za-
drženo 7 osob. 

V České republice bylo v rámci mezinárodní operace 
„FENIX“ zadrženo celkem 8 osob. K zadržení pachate-
lů došlo v Praze a Ostravě. 
     Při následných domovních prohlídkách a prohlíd-
kách jiných prostor bylo celkem zajištěno 400 gramů 
kokainu vysoké kvality, výpočetní a komunikační tech-
nika, velké množství šperků z barevných kovů, pistole 
ČZ vz. 52 ráže 7,65 mm, revolver KORA, lovecká puška 
s optickým zaměřovačem a finanční hotovost ve výši 
700 000,- Kč v různých měnách. Dále se podařilo za-
jistit dva osobní automobily značky Hyundai HQ 1 a 
Mercedes Benz 320.

     Všichni pachatelé zadržení v České republice jsou 
stíháni pro zvlášť závažný zločin Nedovolená výroba a 
jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami 
a s jedy dle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. c) odst. 
3 písm. c) trestního zákoníku, za což jim v případě pro-
kázáni viny a pravomocného odsouzení hrozí trest od-
nětí svobody v délce 2 roky až 12 let. 
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Operace TETA a PTÁK

     V rámci těchto sovisejících operací pod krycími ná-
zvy TETA a PTÁK byly zadrženy čtyři osoby české ná-
rodnosti pro podezření ze spáchání zločinu nedovolená 
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy dle ustanovení § 283 odst. 1, odst. 2 
písm. c) trestního zákoníku, za což jim hrozí trest od-
nětí svobody od 2 do 10 let.  

     Při realizaci operace TETA byly zadrženy dvě osoby, 
u nichž byly následně provedeny domovní prohlídky a 
prohlídka jiných prostor (vozidla). V rámci těchto pro-
hlídek  se podařilo zajistit celkem 120 g kokainu, který 
byl rozdělen na dvě části. První část kokainu byla v čis-
totě 53% učinné báze, druhá část kokainu byla určena 
pro pouliční dealing v rámci města Plzně a čistota toho-
to kokainu byla 34% učinné báze.  

     Při provádění chemické expertizy bylo zjištěno, že 
kokain byl tzv. „naředěn“ látkou „Phenacetin“ (analge-
tikum velmi podobné „Paracetamolu“), a to za účelem 
zvýšení zisku z prodeje. Prodejem takového množství 
„naředěného“ kokainu mohli pachatelé v rámci poulič-
ní a klubové distribuce získat finanční částku ve výši 
cca 240 000,- Kč. Dále policisté zajistili jednu indoor 
pěstírnu netechnického konopí se 146 rostlinami kono-
pí v různém stádiu růstu a další komponety pro zřízení 
dvou indoor pěstíren obdobné velikosti.

     V rámci operace PTÁK byly zadrženy celkem dvě 
osoby. Při domovních prohlídkách bylo u těchto osob 
zajištěno celkem 120 g metamfetaminu v čistotě 70% 
učinné báze, což se rovná téměř 100% čistotě. Vzhle-
dem k tomu, že se v rámci pouliční distribuce kon-
covým uživatelům takto kvalitní pervitin neprodává, 
došlo by s největší pravděpodobností k jeho tzv. „na-
ředění“ a tím ke zvýšení hmotnosti minimálně o 100%. 
Finanční zisk z prodeje tohoto pervitinu by pro pacha-
tele činil cca 240 000,-Kč. Dále byly zajištěny 4 kusy ne-
legálně držených střelných zbraní, konkrétně dvě bro-
kovnice a dvě kulovnice opatřené optickými miřidly a 
tlumiči hluku.
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Obchod heroinem
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Obchod HEROINEM

     V oblasti pašování a distribuce heroinu na území 
České republiky i nadále dominují zločinecké skupiny 
etnických Albánců, zejména z Kosova a Makedonie. 
Přetrvávají tendence v zásobování českého heroino-
vého trhu prostřednictvím menších zásilek, v množ-
ství do 10 kilogramů, které jsou v České republice dále 
ředěny. Část heroinu je následně pašována do dalších 
zemí Evropské unie.  Etničtí Albánci naředěný heroin, 
jehož čistota se v pouliční distribuci pohybuje do 5% 
diacetylmorfinu, dodávají do distribuční sítě tvořené 
převážně osobami ze sociálně slabších vrstev, romský-
mi zločineckými skupinami a ve větších aglomeracích 
zejména místními toxikomany. 

     Bylo potvrzeno také zapojení tureckých zločineckých 
skupin do dovozu heroinu jak do ČR, tak přes ČR i do 
dalších zemí Evropské unie. Heroin je nejčastěji pašo-
ván v kamionech s textilním zbožím, po celní kontrole 
a proclení zboží je heroin z textilu vyndán a prodán buď 
na českém trhu, nebo v jiné zemi Evropské unie. 

     Rovněž byly zaznamenány aktivity nigerijských zlo-
čineckých skupin v oblasti pašování heroinu z Turecka 
do zemí Evropské unie.

     Především z důvodů velmi nízké kvality pouličního 
heroinu se čím dál častěji mezi jeho uživateli setkáváme 
se zneužíváním léčivých přípravků na bázi opiátu. 

     V Praze a některých větších městech to jsou pře-
devším přípravky určené k substituční léčbě s účinnou 
látkou buprenorfin. Bohužel již není výjimkou ani zne-
užívání fentanylu, nově ve formě transdermálních ná-
plastí, především v západních Čechách. 

     K úniku transdermálních náplastí na černý trh do-
chází především cestou příbuzných vážně nemocných 
- onkologických pacientů.  Na černém trhu se tyto ná-
plasti prodávají kolem 3.000,- Kč za kus a jednu náplast 
lze využít na cca devět dávek.  Způsob užití je obdobný 
jako u heroinu, vyluhovaná účinná látka se aplikuje in-
travenózně. 

     Druhým způsobem úniku náplastí s obsahem fen-
tanylu na černý trh byl jejich dovoz SRN, kde použité 
náplasti od pacientů z hospiců nebyly řádně likvidová-
ny a buď personálem či dalšími osobami distribuován 
mezi toxikomany. V současné době došlo ke zpřísnění 
nakládání s těmito použitými náplastmi a tím pádem i 
omezení jejich úniků.    

     Současně byly v poslední době zaznamenány případy 
zneužívání dalších léků k tlumení bolesti při léčbě on-
kologických onemocnění, především na bázi morfinu. 
Jedná se především o tablety, které jsou následně zpra-
covávány a aplikovány intravenózně, stejně jako heroin. 
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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

     Operace Bond byla zahájena detektivy Národní pro-
tidrogové centrály v dubnu 2010. Cílem této operace 
byla organizovaná skupina osob zabývající se dovozem 
heroinu do České republiky a jeho následnou distribucí 
i na území České republiky a Spolkové republiky Ně-
mecko. Celá operace probíhala ve spolupráci s policej-
ními orgány SRN.

     Hlavním organizátorm skupiny byl muž albánské 
národnosti, vystupující pod jménem „Lui“. Skupina na-
kupovala heroin v Turecku, odkud jej letecky, ve svých 
tělních dutinách pašovaly tři ženy české státní přísluš-
nosti. Celkové množství heroinu, které kurýrky v prů-
běhu šetření a prověřování do ČR dovezly a které je jim 
prokazováno, činí nejméně 3.465 gramů. 

     Dalšími členy skupiny byli tři muži albánské národ-
nosti, kteří jednak pomáhali „Luiovi“ s organizováním 
obchodu s heroinem, zejména jeho prodejem, a jednak 
jsou na základě výslechů svědků a provedených reko-
gnic, prováděných jako neodkladné a neopakovatelné 
úkony před zahájením trestního stíhání, usvědčováni z 
pokusu získat heroin za účelem jeho dalšího prodeje, a 
to v množství 780,14 gramů s obsahem 316,34 gramů 
heroin báze. Trestná činnost, resp. pokus o ni, spočíval 
ve snaze vyzvednout z bytu „Luie“ po jeho zadržení v 
SRN odpadkový koš, v jehož dvojitém dně se nachá-
zel heroin v uvedeném množství, včetně ředící látky v 
množství cca 780 gramů. 

 

    Pro shora popsanou trestnou činnost jsou ženy, ku-
rýrky, společně s jedním 
z mužů, stíháni pro zločin nedovolená výroba a jiné na-
kládání s omamnými 
a psychotropními látkami a s jedy dle ustanovení § 283 
odst. 1, odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. c) trestního záko-
níku, kdy jim v případě prokázání viny a pravomocné-
ho odsouzení hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 
10 do 18 let. 

     Všichni tři muži jsou pak stíháni pro zločin nedo-
volená výroba a jiné nakládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a s jedy dle ustanovení § 283 odst. 1, 
odst. 3 písm. c), spáchaného formou spolupachatelství 
dle ustanovení § 23 tr. zákoníku ve stádiu pokusu dle 
ustanovení § 21 tr. zákoníku, kdy jim v případě proká-
zání viny a pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí 
svobody v rozmezí od 8 do 12 let.
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Obchod s designer drugs
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Obchod s DESIGNER DRUGS

     Nové psychoaktivní látky - NPS, z nichž drtivá většina 
jsou tzv. Nové syntetické drogy, někdy také označované 
jako designer drugs, zůstávají fenoménem posledních 
let.  Z informačních zdrojů Evropského monitorovací-
ho centra pro drogy a drogovou závislost - EMCDDA 
vyplývá, že tato problematika je na vzestupu a množství 
nových drog, které se poprvé objevují na trhu, neustále 
stoupá. Například v roce 2009 bylo hlášeno 24 nových 
psychoaktivních látek, v roce 2010 – 31, v roce 2011 – 
44 a v roce 2012 (k 3Q) 56. Tyto látky, na rozdíl od kla-
sických syntetik (MDMA, amfetamin, metamfetamin), 
jsou syntetizovány v asijských manufakturách, odkud 
se dováží ve velkém množství do EU. 
     V roce 2012 se v Evropě objevila celá řada exotických 
látek, především ze skupiny syntetických kanabinoidů, 
dále jsou na vzestupu syntetické tryptaminy a deriváty 
fenethylaminů (skupina ATS). Během roku 2012 byla 
hlášena řada úmrtí ve spojení s užitím NSD (například 
4-methylamfetaminu, 5-(2-aminopropyl)indol). Na 
základě zvýšeného výskytu NPS, ale i klasických syn-
tetických drog se NPC aktivně účastní Evropského pro-
jektu EMPACT (Eurepean Multidisciplinary Platform 
Agains Criminal Threats) v prioritě D Syntetické drogy 
(„omezit výrobu a distribuci syntetických drog v EU, 
včetně nových psychoaktivních látek“), která je jednou 
z osmi priorit v boji proti organizované trestné činnos-
ti, jak je stanovila Rada JHA v dok. 11050/11. 
     K tzv. boomu designer drugs došlo v České republ  
ice na přelomu let 2010 – 2011, po jejich vytlačení z 
Polska. Nejen internetové obchody (tzv. Smart shops, 
Amsterdam-shops, apod.), ale také jejich ka menné po-
bočky byly otvírané po celém území republiky.

     Následnou novelou zákona č. 167/1998 Sb. o návy-
kových látkách se v rekordním čase podařilo na seznam 
kontrolovaných látek zařadit 33 nových substancí. 
     V uplynulém roce 2012 lze situaci hodnotit jako 
stabilizovanou. Bylo identifikováno již jen několik ka-
menných obchodů spíše s etno produkty a podpulto-
vým prodejem „legal highs“. Bohužel stále ve velkém 
však jsou tyto látky nabízeny formou internetového 
prodeje, často z území mimo ČR. Přes veškerou snahu 
postihnout legislativními opatřeními nejvíce rizikové 
látky jsou tyto nahrazovány stále novými substancemi, 
které zákonné kontrole nepodléhají. 
     Problematika „legal highs“ má i další aspekty, a to 
především zdravotní. U většiny nových syntetických 
drog nejsou známy farmakologické a toxikologické 
účinky na lidský organismus. Vedle toho je dalším rizi-
kovým faktorem především pro mladou generaci mo-
tto prodejců, že se jedná o legální drogy. 
     Z těchto důvodů věnuje tomuto problému Policie 
ČR zvýšenou pozornost. Postupně se podařilo rozbít 
několik sítí distributorů a zahájit trestní stíhání jejich 
majitelů, především pro trestný čin „Šíření toxikoma-
nie“ podle ust. § 287 trestního zákoníku. 
     V rámci této problematiky je ve spolupráci s Národní 
protidrogovou centrálou řešen projekt Nové syntetické 
drogy – NSD, který byl schválen Ministerstvem vnitra 
ČR pod číslem grantu VG20122015075 a na kterém se 
podílí také Vysoká škola chemicko-technologická, 1. 
lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Kriminalistický 
ústav Praha a Psychiatrické centrum Praha.
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Obchod s anabolickými steroidy
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Obchod s ANABOLICKÝMI STEROIDY

     V mezinárodním měřítku se na organizaci obchodu 
s anabolickými steroidy nepodílí klasická etnicky pod-
míněná kriminální uskupení. Tato skutečnost pravdě-
podobně souvisí s velikostí trhu, poptávky a se speci-
fickým okruhem zákazníků, kteří v převážné většině 
nepocházejí z okruhu kriminálně závadových osob a 
zároveň disponují dobrou úrovní znalostí užívání těch-
to látek. Při nákupu zakázaných látek pak tito zákazníci 
trvají především na anonymitě a zároveň na možnosti 
výběru nakupovaných látek, aby si je následně mohli 
aplikovat v kůrách specificky poskládaných z různých 
látek tak, aby výsledný „mix“ odpovídal jejich potře-
bám. Této skutečnosti využívají organizátoři obchodu s 
anabolickými steroidy při organizaci prodeje prostřed-
nictvím sítě Internet. 

     Jednotnou etnickou příslušnost zpravidla mívají 
nejnižší články ochodu s anabolickými steroidy, které 
organizují prodej zpravidla lokálně dostupných látek 
(Bulharsko – fa. Spofa, Srbsko – fa. Galenika atd.) buď 
koncovým uživatelům, nebo případně mezinárodním 
obchodníkům. Ti pak si zpravidla zajišťují „zboží“ z 
více národních zdrojů, případně nakupují účinné lát-
ky a sami organizují výrobu padělků zneužívaných lé-
čivých přípravků v oblasti EU.  Specifickou oblastí se 
v tomto ohledu jeví Slovensko, protože zdejší právní 
úprava umožňuje distribuci těchto látek osobám star-
ším 15 let bez trestněprávního postihu.

     

     Na území ČR lze stav obchodu s anabolickými ste-
roidy charakterizovat jako stagnující, či mírně rostoucí, 
ale velmi latentní. Z operativních zdrojů lze zazname-
nat jistý posun v oblasti uživatelů od aktivních spor-
tovců po stále se rozšiřující okruh osob uživatelů, kteří 
si svůj vzhled spojují se sociálním statusem, případně 
udržením lukrativního zaměstnání. Užívání AS je fi-
nančně poměrně náročné a mnohdy přináší nepříjem-
né zdravotní komplikace. Spektrum osob, které tyto 
látky zneužívají, je velmi různorodé. Z těchto důvodů 
nelze predikovat další vývoj v této oblasti v ČR, ale zku-
šenosti ze zahraničí ukazují stoupající trend právě ve 
společnosti zaměřené na výkon a vzhled.

      V oblasti nových trendů v páchání trestné činnosti 
související s distribucí AS lze konstatovat, že dochází 
k neustálému zlepšování distribučních mechanizmů v 
rámci sítě Internet. Stále častěji lze pozorovat zdokona-
lení v oblasti anonymizace nabídkových platforem a to 
jak pomocí faktického umístění serverových prostorů 
na území států mimo dosah orgánů činných v trestním 
řízení, tak využívání virtuálních prostředků – např. 
Toor sítí apod. Odpovědná pracoviště PČR v součas-
né době bohužel nejsou schopna na tyto nové trendy 
adekvátně reagovat obdobně jako je tomu u designer 
drugs. Při samotné realizaci trestné činnosti je také 
obtížné získávání potřebných důkazů pomocí krimi-
nalisticko-znalecké činnosti, neboť odborná pracoviště 
zpravidla nedisponují vhodným softwarem, který by 
umožnil dešifrovat komunikaci pachatelů a kryptogra-
ficky uzamčených HDD zajištěných počítačů.
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Operace ROID

     Po více jak dvouletém rozpracování a prověřová-
ní trestné činnosti ve spolupráci s Celním ředitelstvím 
Praha a Celním pátracím úřadem Essen SRN zadrželi 
detektivové NPC skupinu 8 pachatelů české státní pří-
slušnosti, kteří se zabývali nelegálním prodejem látek s 
anabolickým a jiným hormonálním účinkem. Jednalo 
se o první operaci zaměřenou na distributory látek s 
anabolickým a jiným hormonálním účinkem realizo-
vanou v takovémto rozsahu, a to co do množství zachy-
cených látek, tak i počtu dotčených zemí.

     Skutkovou podstatu trestného činu „výroba a jiné 
nakládání s látkami s hormonálním účinkem“ zaved-
la novela trestního zákoníku v roce 2010, do této doby 
bylo trestné pouze podávání anabolických látek mláde-
ži. Nová právní úprava reagovala na potřebu zajištění 
omezení dostupnosti látek s dopingovým účinkem, a 
to jednak vzhledem k jejich nebezpečným účinkům na 
zdraví člověka a dále v souvislosti s tendencí harmoni-
zovat právní normy v rámci Evropského společenství.

     Členové organizované skupiny působili na území 
České republiky, Španělska, Ukrajiny, SRN a Kypru. 
Během prověřování trestné činnosti se detektivům po-
dařilo zadokumentovat, že ve sledovaném období byly 
zaslány na účty pachatelů ze zahraničí finanční pro-
středky ve výši cca 180.000,- EUR a 1.000.000,-Kč.  

     Samotná trestná činnost probíhala tak, že pachate-
lé nakoupili zakázané látky na černém trhu na území 
Thajského království, odkud je zasílali přímo na území 
České republiky. Další variantou bylo zasílání přes úze-
mí Ukrajiny, kdy ve většině zdokumentovaných přípa-
dů byly dopingové látky baleny do obalů od „legálních“ 
přípravků, např. od potravinových doplňků, a takto byl 
jejich dovoz na území České republiky deklarován. Zde 
pak byly tyto látky dále přebalovány, označovány padě-
lanými etiketami a sofistikovaným způsobem rozesílá-
ny na základě objednávek z internetových obchodů celé 
síti zákazníků po západní Evropě. 
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     Hlavní organizátoři této skupiny jsou stíháni pro 
zvlášť závažný zločin „výroba a jiné nakládání s látkami 
s hormonálním účinkem“ podle § 288 odst. 1, odst. 3 
písm. b), odst. 4 písm. c) trestního zákoníku a zločinu 
podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 3 trestního zákoní-
ku, za což jim v případě pravomocného odsouzení hro-
zí trest odnětí svobody v délce trvání až 12 let.Ostatní 
členové  skupiny pachatelů jsou stíháni podle § 24 odst. 
1, písm. c) tr. zákoníku pro účastenství formou pomoci 
na spáchání zvlášť závažného zločinu výroba a jiné na-
kládání s látkami s hormonálním účinkem podle § 288 
odst. 1, odst. 3 písm. b), odst. 4 písm. c) tr. zákoníku, za 
což jim v případě odsouzení hrozí rovněž trest odnětí 
svobody v délce trvání až 12 let. Někteří ze zadržených 
pachatelů organizované skupiny jsou na základě roz-
hodnutí soudu stíháni vazebně.

     Vyšetřování případu probíhá paralelně též na území 
SRN, kde jsou samostatně stíhány další osoby. V jed-
nom případě se jedná o občana České republiky, který 
zde byl zadržen při přepravě zakázaných přípravků v 
podobě ampulí k nitrosvalové aplikaci a dále tablet k 
perorálnímu podání. Jednalo se o cca 700 ampulí a 160 
000 tablet s obsahem látek s anabolickým a jiným hor-
monálním účinkem, vše v hodnotě cca 25 000 EUR. Za 
toto nezákonné jednání byl v SRN pravomocně odsou-
zen na 2 roky a 9 měsíců nepodmíněně.
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Oddělení prekurzorů 
a chemických látek
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ODDĚLENÍ PREKURSORŮ 
A CHEMICKÝCH LÁTEK

     V souvislosti s trendem posledních let, především 
se vzrůstajícím zájmem o metamfetamin v sousedních 
státech, zvláště v Německu a Rakousku, vrůstá význam 
omezení dostupnosti prekursorů drog a dalších chemi-
kálií, které jsou při výrobě zneužívány. Hlavním pre-
kursorem pro nelegální výrobu metamfetaminu v ČR 
stále zůstávají léky s obsahem pseudoefedrinu. Výde-
je těchto léků v českých lékárnách v posledních letech 
jsou oproti období před rokem 2009 víceméně stabili-
zovány, přesto i zde jsou lokálně zaznamenány případy 
jejich zvýšených výdejů. Díky nastavenému monitorin-
gu ze strany jak distributorů, tak i Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv a NPC, se daří tyto případy odhalovat 
a řešit. Bohužel zásadním problémem zůstává dovoz 
těchto léků především z Polska a Maďarska. Přes veš-
keré snahy různých národních i mezinárodních úrovní 
se zatím nepodařilo prosadit regulaci dostupnosti léčiv 
s obsahem pseudoefedrinu v Polsku. Naopak, Národní 
protidrogová centrála v posledním roce identifikovala 
nárůst počtu druhů volně prodejných léků s obsahem 
pseudoefedrinu na polském trhu. V současné době je 
na polském trhu celkem 26 druhů léčiv s obsahem účin-
né látky pseudoefedrinu v rozmezí od 30 do 120 mg v 
tabletě. (Pro zajímavost v Německu pouze 3 druhy a v 
ČR 5 druhů). Jako smysluplné se jeví snahy o regulaci 
volné dostupnosti těchto léčiv na úrovni celé Evropské 
unie, ať již formou nařízení závazných pro její členy či 
regulačními prostředky Evropské lékové agentury. 

     Dalším opatřením, které by po více jak šesti letech 
upozorňování na potřebu řešit problematiku volné do-
stupnosti dalších chemikálií zneužívaných k výrobě 
drog mohlo přinést úspěch, je připravovaný nový zá-
kon o prekursorech drog, na jehož přípravě se Národ-
ní protidrogová centrála také podílela. Tento zákon by 
mohl být účinný v druhé polovině roku 2013 a zásad-
ním způsobem omezí volnou dostupnost kromě jiných 
látek i červeného fosforu, jedné z klíčových chemikálií 
k nelegální výrobě metamfetaminu.  
     Novu hrozbou v oblasti prekursorů a to především 
v obcházení legislativy, jsou novým fenoménem tzv. 
pre-prekursory, tedy látky, z kterých lze konverzí po-
žadovaný prekursor vyrobit. Na tyto pre-prekursory se 
žádná legislativní omezení nevztahují. Vzhledem k le-
galitě obchodování s těmito látkami je i cena na trhu v 
porovnání s kontrolovaným prekursorem velmi nízká. 
Tyto látky jsou opět vyráběny a do Evropy dováženy z 
Asie, především z Číny. Asi nejvýznamnějším pre-pre-
kursorem současnosti je látka APAAN, která slouží k 
výrobě prekursoru BMK zneužívaného k výrobě amfe-
taminu i metamfetaminu.  Tyto látky jsou problémem 
celé Evropy, a proto se ho snaží velmi aktivně řešit EU 
připravovanou změnou Evropských nařízení o prekur-
sorech drog. Podnět ke komplexnímu řešení problema-
tiky pre-prekursorů drog na evropské úrovni vzešel ze 
společné spolupráce Národní protidrogové centrály a 
Inspektorátu OPL (Min. zdravotnictví ČR).
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     Situace na trhu s tabletami XTC (extáze) byla v po-
sledních letech značně proměnlivá, především co do 
druhu i množství účinné látky, kterou obsahovaly. Ne-
jenže v posledních 10 letech klesal obsah původních 
účinných látek MDMA, MDA popř. dalších, což mohlo 
být zapříčiněno i nedostatkem prekursorů pro jejich 
výrobu na černém trhu ve světě, ale stále častěji  byly 
nahrazovány jinými látkami, především těmi, které 
nebyly pod legislativní kontrolou, např. piperaziny. V 
Evropě byly první tablety s touto látkou zachyceny již 
koncem roku 2004, v České republice tomu bylo popr-
vé  v květnu 2005. Pod legislativní kontrolu se však jen 
některé piperaziny dostaly až v roce 2011.  V té době 
již postupně docházelo opět ke změně a návratu k pů-
vodním látkám a navyšování obsahu účinných látek, i v 
kombinaci s jinými skupinami látek. V roce 2012 byly 
v analyzovaných tabletách zjištěny značné rozdíly v 
množství účinné látky až o jeden řád, což pro uživatele 
může mít závažné následky. 
     Od roku 2002 je Česká republika zapojena v evrop-
ském systému včasného varování EWS, který zahrnuje 
výměnu informací nejen k novým syntetickým dro-
gám, ale i dalším omamným a psychotropním látkám, 
při posuzování jejich rizik a v případě potřeby i podání 
návrhů na legislativní změny v členských státech. V ČR  
byla RVKPP zřízena pracovní skupina koordinovaná 
Národním monitorovacím střediskem pro drogy a dro-
gové závislosti, jejímž  členem je i Národní protidrogo-
vá centrála. 

     

     V internetové nabídce tzv. smartshopů a etnobo-
tanických obchodů se stále častěji objevují  produkty 
rostlinného původu s omamnými či psychoaktivními  
účinky. Pro určitou skupinu osob, které hledají alterna-
tivu v přírodě, je to únik od „chemických látek“. Mnoho 
z těchto látek je známo z lidového léčitelství, šamanis-
mu, apod.  Může se jednat například o kratom neboli 
mitragynu speciosu, což je strom původem z Thajska, 
jehož listy mají psychoaktivní účinky a v některých čás-
tech světa slouží jako náhrada  opia. Naopak keř zva-
ný kosmatec má pro změnu účinky obdobné kokainu. 
Některé rostliny se konzumují čerstvé, jako např. kata 
jedlá (výhonky a listy), nebo jsou nabízeny i  sazeničky 
rostlin. Často se experimentuje také s různými houba-
mi, které jsou nabízeny i na zvláštních internetových  
stránkách. Své zkušenosti uživatelé následně sdílejí na 
různých fórech a v internetových diskuzích. Nabídky 
těchto obchodů se zaměřují především na prodej částí 
rostlin, které obsahují nejvíce účinné látky a ve formě 
sušiny či prášku, popř. ve směsi s dalšími rostlinami. 
Pro zvýšení psychoaktivního účinku jsou speciálně při-
pravované extrakty  rostlin, např. z šalvěje divotvorné. 
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Mezinárodní spolupráce
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

     Rok 2012 byl v oblasti mezinárodní spolupráce cha-
rakterizován především určitou stabilitou. Ta je dána 
jednak tím, že  NPC považuje oblast mezinárodní 
spolupráce dlouhodobě za svoji prioritu a věnuje jí vý-
znamnou pozornost a jednak tím, že pokračovaly ně-
které pozitivní trendy z předchozích let.

    Za přínosnou můžeme označit spolupráci s Národní 
jednotkou Europolu. Komunikace je vedena méně by-
rokraticky, rychle a efektivně a nepůsobí žádné zásadní 
problémy.  Stejně tak oceňujeme možnost navázat pří-
mý kontakt s kolegy odpovědnými za případ v zájmové 
zemi.

    Tradičně úspěšně probíhala spolupráce se zahranič-
ními styčnými důstojníky odpovědnými za ČR.  S poli-
továním jsme zaznamenali, že Nizozemsko zrušilo bez 
náhrady kancelář svého styčného důstojníka, sídlícího 
ve Varšavě. Ve vztahu k Nizozemsku to představuje 
citelné zhoršení situace možností kooperace, protože 
kancelář nizozemského styčného důstojníka představo-
vala v oblasti mezinárodní spolupráce velmi dobře fun-
gující „spojovací uzel“. Co se týče styčných důstojníků 
Policie ČR v zahraničí, využívali jsme zejména podpory 
styčných důstojníků v Bělehradu a v Bukurešti. 

     V roce 2012 byly i nadále rozvíjeny doposud získané 
přímé kontakty v zahraničních orgánech vymáhajících 
právo. Pokračovala rovněž užitečná spolupráce na jus-
tiční úrovni s Eurojustem, zejména v oblasti žádostí o 
právní pomoc. 

     Specifický problém v oblasti mezinárodní spolupráce 
představoval vývoz drog vyrobených v ČR, marihuany 
a metamfetaminu, do Německa. Ten i nadále probí-
há jednak formou tak zvané drogové turistiky, kdy si 
němečtí zákazníci odvážejí z bezprostřední blízkosti 
hranic buď menší množství drog převážně pro vlastní 
potřebu nebo pro nevelkou komunitu známých, nebo 
větší kurýrní zásilky, za kterými stojí organizované sku-
piny. Analýza hlášení o zadržení drog pocházejících z 
ČR v německém příhraničí ukázala následující trendy: 
O 20% vzrostlo množství metamfetaminu převáženého 
osobami s pobytem v SRN oproti předchozímu roku. 
Toto množství představuje více než 35% množství me-
tamfetaminu zabaveného za stejnou dobu na území 
ČR. Zdaleka nejdůležitějšími zdroji metamfetaminu 
se jeví vietnamské tržnice v bezprostřední blízkosti 
hranice na české straně. Nejčastěji se takovým způso-
bem projevily tržnice v Chebu, Folmavě, Rozvadově a 
Aši. Rovněž množství marihuany převážené osobami s 
pobytem v SRN významně vzrostlo o více než 80% ve 
srovnání s rokem 2011. Ve srovnání s množstvím mari-
huany zabaveným za stejné období v ČR jde o více než 
10% tohoto objemu. I zde hlavní zdroj drogy pro osoby 
s pobytem v SRN představují vietnamské tržnice. Jme-
novitě se nejčastěji objevily tržnice v Chebu, Folmavě a 
Rozvadově, což koresponduje do značné míry s údaji 
o metamfetaminu. Osoby s pobytem v ČR převážely 
dříve tradičně na německou stranu menší množství jak 
metamfetaminu, tak marihuany určené převážně pro 
vlastní spotřebu. 
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     To sice obecně platí i nadále, ale v  roce 2012 vět-
šinu ročního zabaveného množství metamfetaminu 
i marihuany pašoval velmi malý počet pachatelů. Ku-
rýrní přeprava větších množství obou drog z ČR do 
SRN tedy nabyla silně na významu. I zde je souvislost 
s vietnamskou komunitou zřejmá. U všech skupin pa-
chatelů se projevila kombinace současného pašování 
metamfetaminu a marihuany ve významném rozsahu, 
což nasvědčuje určité propojenosti nelegálních trhů s 
těmito drogami, zejména pak u vietnamských výrobců 
a distributorů.

     V příhraničních oblastech Saska a Bavorska byl 
zaznamenán ze strany osob užívajících metamfeta-
min značný nárůst počtu žádostí o poradenství a léč-
bu.  Tento specifický problém se ve Spolkové republice 
Německo stal i silným politickým tématem. Při řešení 
tohoto fenoménu spolupracují příhraniční expozitury 
NPC s příslušnými orgány na německé straně. V této 
souvislosti je třeba i v roce 2012 zmínit velmi dobrou 
spolupráci se společným centrem policejní a celní spo-
lupráce ve Schwandorfu.  

     Pracovníci NPC se rozhodující měrou podílí na 
činnosti česko-německé pracovní skupiny „Crystal“. 
Mezinárodní pracovní skupina „Crystal“ byla založe-
na z iniciativy pracovníků NPC v roce 2000. Členové 
této mezinárodní pracovní skupiny se rekrutují jak z 
policejních, tak celních složek ČR a SRN na centrální 
úrovni. Hlavním cílem činnosti PS „Crystal“ bylo a je 
potlačování výroby, pašování a distribuce metamfeta-
minu zejména v krystalické podobě v česko-německém 
pohraničí. 

     Další z velmi důležitých aktivit pracovní skupiny 
je výměna informací vážících se nejen ke konkrétním 
trestným činům, pachatelům a způsobům páchání 
trestné činnosti, ale i identifikace nejpalčivějších pro-
blémů a vypracování návrhů jejich řešení v několika 
časových úrovních.

     Na základě iniciativy spolkového ministra vnit-
ra Spolkové republiky Německo byl setkáním dne 13. 
února 2012 zahájen proces tzv. „Hofského dialogu“. Po-
dle dohody ministrů vnitra ČR a SRN byla na minister-
ské úrovni založena mezinárodní „Česko německá pra-
covní skupina pro další řízení spolupráce policejních 
a celních orgánů“. V rámci této pracovní skupiny byla 
založena pracovní podskupina „Crystal – boj proti dro-
gové kriminalitě“, která je vlastně institucionalizova-
ným pokračováním výše uvedené mezinárodní pracov-
ní skupiny „Crystal“. V období let 2013 - 2014 by mělo 
dojít v česko-německém pohraničí k zintenzivnění a 
zefektivnění spolupráce českých a německých orgánů 
vymáhajících právo při potírání zejména drogové, ale i 
jiných druhů kriminality. Výsledkem činnosti pracov-
ní skupiny „Hofského dialogu“ by měla být také novela 
česko-německé smlouvy o policejní spolupráci.

     Pracovní podskupina „Crystal“ schválila v červnu 
2012 rozsáhlý soubor opatření, která byla v následu-
jících měsících uváděna do praxe. Jedním z klíčových 
cílů bylo zlepšení výměny informací mezi českými a 
německými policejními orgány.  Proto např. Zemský 
kriminální úřad Sasko a česká Národní protidrogová 
centrála NPC jmenovaly kontaktní úředníky pro pří-
slušný partnerský úřad. 
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     Bylo zintenzivněno také řízení toku informací mezi 
českou a bavorskou policií prostřednictvím Společného 
centra policejní spolupráce Petrovice – Schwandorf.
 
     Kromě výše uvedených aktivit je nutno zmínit i 
činnost policistů zařazených ve strukturách Krajských 
ředitelství Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kra-
je, tj. těch, která bezprostředně sousedí se Spolkovými 
zeměmi Sasko a Bavorsko. Tito se velkou měrou podílí 
na potírání drogové kriminality na regionální úrovni.

     V roce 2012 se spolupráce s policejními a celními 
orgány SRN konkrétně týkala např. společné opera-
ce „SPEEDWAY II“, výměny informací k záchytům 
omamných a psychotropních látek v SRN, které po-
cházely zejména z vietnamských tržnic v českém po-
hraničí a operací „ARCH“, „ATACK“, „TLUSŤOCH“ a 
„MOON“.  V rámci těchto akcí spolupracovali detekti-
vové NPC kromě orgánů policie SRN také s policejní-
mi orgány Nizozemí a Rakouska.  Jednalo se zejména 
o spolupráci při provádění právních pomocí, zadržení 
kurýrů s omamnými a psychotropními látkami a nasa-
zení monitorovacího přístroje v rámci trestního řízení 
na území ČR.

     V roce 2012 byl zahájen twinningový projekt EU v 
Srbsku, na jehož činnosti v oblasti potlačování drogové 
kriminality se náš útvar aktivně podílí. Příslušníci útva-
ru se zúčastnili zahajovací mise v Srbsku, která měla za 
cíl nastavit parametry celého projektu. Aktivity v rámci 
tohoto projektu budou pokračovat i v roce 2013. 

     Národní protidrogová centrála Služby kriminální 
policie se v rámci své činnosti dlouhodobě zaměřuje na 
trestnou činnost zločineckých struktur tvořených al-
bánsky hovořícími osobami působícími na území ČR, 
kteří se zabývají mezinárodním obchodem s omamný-
mi a psychotropními látkami a dovozem drog do České 
republiky a dalších států EU i po tzv. „BALKÁNSKÉ 
TRASE“. V rámci Programu rozvoje spolupráce se státy 
Západního Balkánu byla v roce 2012 k expertní stáži na 
NPC SKPV PČR pozvána delegace albánské a kosovské 
policie.

     Územím České republiky probíhá jedna z větví „Bal-
kánské cesty“, trasy překupníků omamných a psycho-
tropních látek, po které se z jihovýchodní Evropy pa-
šují do Evropy severozápadní omamné a psychotropní 
látky takřka všech druhů. Jedná se o trasu, kterou se 
do severozápadní Evropy dostává většina heroinu, jež 
je na zdejších nelegálních trzích nabízen a spotřebo-
váván. Podle poznatků z posledních let se „Balkánská 
cesta“ stále aktivněji využívá i ve směru severozápad - 
jihovýchod, přičemž v tomto směru dochází k pašování 
prekurzorů pro výrobu omamných a psychotropních 
látek, hotových syntetických drog nebo i drog přírod-
ních, např. konopných produktů.

     Ke zlepšení vzájemné výměny informací a také 
možností spolupráce jak na taktické, tak na strategické 
úrovni, byla počátkem 70. let ve střední Evropě založe-
na z iniciativy orgánů USA stálá mezinárodní pracovní 
skupina „Jihovýchod“ jako první a doposud jediné gré-
mium svého druhu.
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     Jednalo se o reakci na stoupající dovoz heroinu do 
USA přes francouzské přístavy za využití tzv. „French-
-connection“. Této pracovní skupině předsedá od jejího 
založení Bavorský zemský kriminální úřad Mnichov. 
Zástupce Policie ČR se stal stálým členem skupiny v 
roce 1991, pracovník Národní protidrogové centrály 
potom zastupuje ve skupině Policii ČR od roku 1992.

     Řádné zasedání pracovní skupiny „Jihovýchod“ pro-
běhlo v roce 2012 ve Spolkové republice Německo v 
Drážďanech/ a hlavními body programu byly: 
- oblast výměny informací a zkušeností s prací meziná-
rodních vyšetřovacích týmů,
- problematika výroby metamfetaminu, distribuce a 
obchodu s ním v příhraničních oblastech ČR a SRN, 
zejména v krystalické podobě,
- vyhodnocení několika konkrétních případů mezi-
národní spolupráce při potírání přeshraniční drogové 
kriminality.

     Dále v rámci pracovní skupiny „Jihovýchod“ v tomto 
roce probíhaly přípravy na zahájení společného projek-
tu Bavorsko – ČR – Rakousko, tzv. „Cooperation Sou-
theast – Danube Region“, který by měl být zahájen v 
roce 2014 a měl by trvat dva roky.

     Národní protidrogová centrála je dále zastoupena 
ve stálé pracovní skupině „STAR“, která je odborným 
grémiem kriminální policie pro potírání drogové kri-
minality a přispívá k řešení policejních problémů a ke 
zlepšení mezinárodní spolupráce. Zástupce Policie ČR 
se stal stálým členem pracovní skupiny v roce 1991, 
pracovník NPC potom zastupuje v pracovní skupině 
Policii ČR od roku 1993.   

     V roce 2012 proběhlo ve Švýcarsku 111. pravidelné 
zasedání této pracovní skupiny, kde hlavními okruhy 
projednávané problematiky byly:
- stav drogové kriminality v jednotlivých účastnických 
zemích, zejména se zaměřením na zvláštní poznatky a 
aktuální trendy, 
- nástup nových psychoaktivně působících substancí 
tzv „designer drugs“ nebo „legal highs“,
- obchod s omamnými a psychotropními látkami na 
Internetu,
- informace o jednáních mezinárodních grémií, regi-
onálních pracovních skupin nebo jiných akcí, zaměře-
ných na drogovou problematiku,
- výměna informací k problematice mezinárodní spo-
lupráce.

     V roce 2012 probíhaly další administrativní kroky a 
mezinárodní jednání vedoucí k realizaci projektu Reli-
éf, jehož hlavním významem je získání informací o jed-
nání pachatelů na území jednotlivých států a o směrech 
a intenzitě mezinárodních obchodů s drogami. 

     I nadále pokračuje zapojení Národní protidrogové 
centrály do analytických pracovních souborů - Analy-
tic Work Files (AWF). Přes AWF se vyměňují v rámci 
Europolu konkrétnější informace k jednotlivým i pří-
padům. Členy jsou i některé země mimo Evropskou 
unii.  V rámci AWF lze zakládat i společné vyšetřovací 
týmy - JIT (Joint Investigation Team).
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Odbor metodiky a prevence



Národní protidrogová centrála / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

ODBOR METODIKY A PREVENCE

     Odbor metodiky a prevence (dále jen OMP) zastupu-
je NPC v rámci Policie České republiky a na veřejnosti 
prostřednictvím lektorské, vzdělávací, metodické a pu-
blikační činnosti. Další, prakticky každodenní činností 
OMP, je zajištění styku NPC s veřejností a se sdělovací-
mi prostředky. 

     OMP v rámci své trvalé gesce uvnitř NPC organizač-
ně zajišťoval konání instrukčně metodických zaměst-
nání pro příslušníky NPC a také významné výroční dny 
jednotky. Dále pak instrukčně metodická zaměstnání 
pro policisty zařazené na úseku odhalování drogové 
kriminality v rámci Policie ČR. 

     V rámci vzdělávacího systému MV ČR a Policie ČR 
se OMP podílel v roce 2012 na vzdělávání policistů vý-
ukou v průběhu specializačních kurzů. 

     Mimo resort MV a Policie ČR se pracovníci OMP 
podíleli na vzdělávání soudních a právních čekatelů na 
Justiční akademii v Kroměříži, příslušníků Městských 
a Obecních policií, Armády České republiky, Vězeňské 
služby ČR a také participovali na vzdělávacích progra-
mech pro školní metodiky prevence. Kromě toho se 
pravidelně pracovníci OMP účastnili besed pořádaných 
Muzeem Policie ČR. S Muzeem Policie ČR OMP spo-
lupracovali i na kulturně-preventivních akcích Ledová 
Praha a Muzejní noc. V rámci preventivních aktivit byl 
na dvou školách ze strany OMP zajišťován komplexní 
projekt Malá policejní akademie. 

     Celkově pracovníci OMP v roce 2012 realizovali 87 
vzdělávacích aktivit pro celkem 4000 účastníků. 

     Již třetím rokem organizoval OMP v souladu s na-
plňováním 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.  

  OMP také jako každý rok spolupracoval s Národním 
monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závis-
losti v oblasti podkladů a konzultací pro Výroční zprá-
vu o stavu ve věcech drog v ČR, která je každoročně 
vydávána sekretariátem Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky. 

     OMP se v závěru roku 2012 organizačně podílel 
na setkání policistů a zástupců z vrchních, krajských 
a okresních státních zastupitelství s cílem vzájemné 
výměny informací a zkušeností v souvislosti s vymá-
háním práva v oblasti potlačování nabídky drog se za-
měřením na aktuální problémy objasňování drogové 
trestné činnosti.  
Mezi další výrazné aktivity OMP v roce 2012 patřila 
také publikační činnost s těžištěm v odpovědnosti za 
přípravu a vydávání 18. ročníku Bul¬letinu NPC, od-
borného čtvrtletníku určeného především pro přísluš-
níky Policie České republiky, justici a další odbornou 
veřejnost.  
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Preventivní projekt „SPRÁVNÝM SMĚREM“

     U příležitosti dvacátého výročí založení Národní 
protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšet-
řování Policie ČR byla vytvořena stálá expozice výstavy 
„ Boj policie proti drogám“ v Muzeu Policie ČR v Praze, 
Ke Karlovu 1, která zdokumentovala jednotlivé etapy 
vývoje boje proti drogám v České republice. 

     V rámci výstavy byla vyhlášena soutěž o nejlepší pro-
tidrogový plakát, jejímž mottem bylo heslo „ Správným 
směrem “. Soutěž byla určena především pro střední 
školy, v jejichž osnovách je zařazen výukový předmět 
výtvarná grafika. Studenti středních škol měli možnost 
touto cestou vyjádřit svůj životní postoj k problemati-
ce nelegálních drog. Jimi zpracovaný plakát měl vysti-
hovat zadání, to znamená, že musel být jednoznačně 
zaměřen proti zneužívání nelegálních návykových lá-
tek. K vytvoření možnosti kvalitního hodnocení byly 
stanoveny konkrétní technické parametry jednotlivých 
děl. Hlavními kritérii hodnocení byla fantazie, origina-
lita tématu, náročnost zpracování v grafické technice a 
to vše s ohledem na věk soutěžících. Tato soutěž byla 
úspěšná a setkala se s velmi pozitivním ohlasem. 

     V roce 2012 jsme na započatý projekt navázali a 
rozšířili jej o oblast prevence rizikového chování v ob-
lasti návykových látek. Časový harmonogram projektu 
je rozvržen na dobu tří let a bude realizován ve vybra-
ných čtrnácti městech ČR, vždy v průběhu měsíců září 
až červen, tedy v období školního roku. 
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Zajišťování majetku
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ZAJIŠŤOVÁNÍ MAJETKU 
POCHÁZEJÍCÍHO Z TRESNÉ ČINNOSTI

     Pachatelé drogových trestných činů ve většině přípa-
dů výnosy z trestné činnosti „utratí“ za svůj styl života 
(nákladná prezentace své osoby v prostředí, návštěvy 
heren, barů, restaurací a nočních podniků, vydržování 
milenek, služby prostitutek, výnosy je hrazen leasing za 
užívání vozidel, atd.) nebo je užijí k řešení aktuální tíži-
vé finanční situace. 

     Finanční prostředky vygenerované jako výnos z trest-
né činnosti jsou taktéž opětovně vkládány do nákupu 
nových omamných a psychotropních látek (technologií 
k výrobě a pěstování apod.), k dalšímu obchodu, tj. k 
pokračování trestné činnosti. 

     V omezené míře se pachatelé snaží svůj zisk z této 
trestné činnosti legalizovat a zajistit sebe nebo rodinu 
pro další život. Aktuálně sledovaným trendem v naklá-
dání s prostředky získanými z trestné činnosti předsta-
vuje „přeposílání“ finančních prostředků souvisejících 
s touto trestnou činností zejména ze strany cizojazyč-
ných pachatelů za využívání nebankovních nástrojů. 

     Národní protidrogové centrále se v roce 2012 také 
podařilo zadokumentovat případ legalizace výnosu z 
trestné činnosti, který byl uskutečněn formou nákupu 
stavební parcely.

     Poměrně zásadním problémem při zajišťování ma-
jetku pocházejícího z drogové trestné činnosti je sku-
tečnost, že v rámci drogové trestné činnosti nelze zajiš-
ťovat majetek dle § 47 trestního řádu (zajištění nároku 
poškozeného), neboť v drogové trestné činnosti je po-
škozeným veřejný zájem a náklady státu spojené s bo-
jem proti drogám nelze uplatnit v trestním řízení. 

     Další specifikum při zajišťování majetku pocházejí-
cího z drogové trestné činnosti vyplývá z národnostní-
ho složení pachatelů. Více jak polovina je z řad cizinců, 
v převážné míře původem ze zemí, kde nejsou běžné 
evropské standardy života (shromažďování majetku, 
vlastnictví účtů apod.), proto mají pachatelé zpravidla 
majetek na leasing nebo v nájmu, a tím jsou možnosti, 
rozsah a okruh prováděného finančního šetření velmi 
omezeny. 

     V roce 2012 bylo v rámci trestního řízení vedeného 
Národní protidrogovou centrálou provedeno 21 finanč-
ních šetření a byl zajištěn majetek a finanční prostředky 
v celkové výši 86.901.661,- Kč. 

     Hodnota zadržených omamných a psychotropních 
látek za rok 2012 částku cca 153,4 mil. Kč. 
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Statistické údaje 
o drogové trestné činnosti

Česká republika 2012

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)ČESKÁ REPUBLIKA - 2012

kraj realizace pachatelé NP státní příslušnost státní příslušnost
Jihočeský 141 188 0 Afgánistán 1 Makedonie 9

Jihomoravský 126 171 0 Albánie 3 Maďarsko 2

Karlovarský 106 126 0 Alžírsko 1 Německo 13

Královéhradecký 100 120 0 Arménie 1 Nigérie 11

Liberecký 91 105 0 Bělorusko 2 Polsko 17

Moravskoslezský 202 256 4 Bosna a Hercegovina 2 Rakousko 1

Olomoucký 135 152 0 Bulharsko 4 Rumunsko 2

Pardubický 62 68 2 Česká republika 2 657 Rusko 5

Plzeňský 127 151 5 Egypt 3 Slovensko 34

Praha 296 346 5 Ghana 1 Srbsko 3

Středočeský 325 451 8 Island 2 Sýrie 1

Ústecký 218 265 4 Itálie 2 Španělsko 1

Vysočina 128 141 0 Kamerun 1 Thajsko 1

Zlínský 92 100 0 Kosovo 2 Turecko 1

NPC [1] 42 184 0 Libanon 1 Tunis 1

OOZOK [2] 16 27 1 Libérie 1 Ukrajina 10

ÚOOZ 1 1 0 Litva 3 Velká Británie 1

Celní správa [3] 255 232 91 Lotyšsko 1 Vietnam 283

CELKEM 2 463 3 084 120

pohlaví počet
muži 2 648

ženy 436

ČR 2 657

ostatní 427

 

muži
86%

ženy
14%

ČR 
86%

ostatní
14%

realizace 16
pachatelé 36

    z toho ve spolupráci PČR a CS

dospělí 
96%

mladiství 
3% nezletilí  

1%

dospělí 2 946

mladiství 104

nezletilí  34

  [1] NPC SKPV se podílela na dalších  realizacích v rámci celé ČR.  Z důvodu vyloučení duplicity jsou tyto údaje započítány u příslušných    
        okresů, s nimiž realizace proběhla
  [2] pouze samostatné realizace po linii TOXI, ostatní realizace, které proběhly ve spolupráci, jsou z důvodu vyloučení duplicity 
        započítány u  příslušných okresů, s nimiž realizace proběhla
  [3] pouze samostatné realizace, na kterých se nepodílela PČR
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Celkové množství zajištěných drog
(s ohledem na předchozí léta)

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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

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

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

pěstírna 2 14 11 17 34 79 84 145 165 199 

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

varna 188 248 261 418 388 434 342 307 338 235 

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

heroin (g) 9 135 35 904 36 340 27 877 20 333 46 302 31 258 30 453 4 730 7 576 
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Množství zadržených OPL v ČR  (dle jednotlivých krajů)

 

látka NPC + OOZOK + ÚOOZ Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký 

Amfetamin (g) 500               

Anabolika (ampule)                 

Anabolika (g)                 

Anabolika (tbl.)                 

Cannabis (g) 135 110,0 48 875,2 52 566,2 8 119,1 6 663,5 2 301,9 9 513,6 5 686,6 

Cannabis - rostliny 15 056 5 107 512 4 045 996 558 3 817 1 511 

Cannabis - pěstírna 21 8 5 5 6 4 17 17 

Cannabis - fóliovník 17   1           

Diazepam (tbl.)             10   

Efedrin (g) 500         172,7   199,1 

Hašiš (g) 18 200       5,7       

Hašišový olej (g)                 

Heroin (g) 5 767,38   25,0         0,2 

Khata jedlá (g)                 

Kokain (g) 375,1           1,4   

LSD (trip)           25     

Lysohlávky (g)     30,8           

Metamfetamin (g) 11 974,6 17,7 199,1 3 036,3 92,0 213,2 712,6 489,2 

Pseudoefedrin (g) 2 000 92,20           214,70 

VARNA - metamfetamin 8 12 29 6 7 3 26 23 

"nová syntetika" (g)           150     

Acatar (tbl.)                 

Apselan (tbl.)                 

Cirrus (tbl.)         1 855 753     

Claritine Active (tbl.)     2 959   810 230     

GX EX3 (tbl.)                 

Modafen (tbl.)         600       

Neoafrin (tbl.)         1 170       

Nurofen Stop grip (tbl.)               84 

Rhinopront (tbl.)                 

Sudafed (tbl.) 6 912   600   2 940   1 116 2 736 

Vednal Retard (tbl.)                 

Rivotril (tbl.)                 

Subutex (tbl.)                 

Subuxone (tbl.)         2,00       

Xanax (tbl.)                 

XTC/MDMA (tbl.) 1 544   104     33     

XTC/MDMA (g)     0           



Národní protidrogová centrála / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

látka Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský Celní správa CELKEM 

Amfetamin (g)     4,60           504,6 

Anabolika (ampule)               260 260 

Anabolika (g)               3 099,3 3 099,3 

Anabolika (tbl.)         275,0     13 174 13 449 

Cannabis (g) 26 136,3 30 290,0 44 214,3 7 554,7 33 020,8 3 355,9 67 453,0 82 473,8 563 334,9 

Cannabis - rostliny 4 903 17 110 8 366 11 538 12 645 819 2 102 1 006 90 091 

Cannabis - pěstírna 10 19 27 23 22 7 7 1 199 

Cannabis - fóliovník       1         19 

Diazepam (tbl.)     43           53 

Efedrin (g)       880,0       415,4 2 167,2 

Hašiš (g)   53,2 145,6 8,6     1,6 2 117,1 20 531,7 

Hašišový olej (g)                 0,0 

Heroin (g)   1,00 129,58 20,14 97,3 17,41   1 518,1 7 576,1 

Khata jedlá (g)               79 137 79 137,0 

Kokain (g)   1,4 229,5       0,03 7 442,0 8 049,5 

LSD (trip)   12         7   44 

Lysohlávky (g)     73,2   21,4       125,4 

Metamfetamin (g) 82,3 5 866,4 762,8 870,2 4 940,3 169,8 15,7 2 458,5 31 900,7 

Pseudoefedrin (g)                 2 880 

VARNA - metamfetamin 3 9 23 25 22 5 34   235 

"nová syntetika" (g)                 150 

Acatar (tbl.)               168 168 

Apselan (tbl.)               160 160 

Cirrus (tbl.) 3 808             18 372 24 788 

Claritine Active (tbl.) 3 501             13 481 20 981 

GX EX3 (tbl.) 282               282 

Modafen (tbl.)               1 608 2 208 

Neoafrin (tbl.) 200             1 122 2 492 

Nurofen Stop grip (tbl.)         144       228 

Rhinopront (tbl.)         588       588 

Sudafed (tbl.) 1 738   622 132 000       20 684 169 348 

Vednal Retard (tbl.)   9             9 

Rivotril (tbl.)     125 100 25       250 

Subutex (tbl.)     54,25 10         64 

Subuxone (tbl.)     7,25           9 

Xanax (tbl.)               3 780 3 780 

XTC/MDMA (tbl.) 4 10 8         79 1 782 

XTC/MDMA (g)   0,3 65,29           65,8 
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Přehled stíhaných trestných činů
(rozloženo dle jednotlivých paragrafů trestního zákoníku 
č. 40/2009Sb.)
Paragrafy dle jednotlivých krajů /zahájeno TŘ

kraj 283 284 285 286 287 288

Jihočeský 167 20 12 10 1 0

Jihomoravský 151 25 16 13 0 2

Karlovarský 106 17 9 3 0 0

Královéhradecký 136 14 7 2 9 0

Liberecký 109 25 10 2 0 0

Moravskoslezský 238 14 21 7 1 1

Olomoucký 131 15 9 6 0 0

Pardubický 68 8 7 0 0 0

Plzeňský 113 51 25 10 1 0

Praha 299 100 18 18 1 34

Středočeský 392 48 25 21 0 0

Ústecký 260 27 19 10 1 0

Vysočina 133 3 5 1 3 0

Zlínský 74 15 9 9 1 0

NPC + OOZOK + ÚOKFK + ÚOOZ 215 3 4 0 0 4

CELKEM 2592 385 196 112 18 41
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Národní protidrogová centrála
Odbor odhalování závažné obecné kriminality
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu

útvar realizace pachatelé NP pohlaví počet státní příslušnost počet

NPC [1] 42 184 0 muži 187 Albánie 3

OOZOK [2] 16 27 1 ženy 33 Bosna a Hercegovina 2

ÚOOZ 1 1 0 Bulharsko 1
CELKEM 59 212 1 Česká republika 107

realizace 7 Kosovo 2
Celní správa 1 8 0 pachatelé 22 Libanon 1

Makedonie 1
dospělí 220 Německo 3

tr. činy Celní správa CELKEM mladiství 0 Polsko 2
Amfetamin (g) 500 0 1 500 nezletilí  0 Rakousko 1
Cannabis (g) 135 110 4 759 139 869 Slovensko 5

Cannabis - rostliny (ks) 15 056 478 15 534 § Srbsko 1
Pěstírna 21 0 21 283 215 Thajsko 1
Fóliovník 17 0 17 284 3 Tunis 1
Hašiš (g) 18 200 0 18 200 285 4 Ukrajina 3

Heroin (g) 5 767,38 0 5 767,38 288 4 Vietnam 86

Kokain 375,12 0 375,12

Metamfetamin (g) 11 975,6 0 11 975,6

Varna 8 0 8

Efedrin (g) 500 0 500

Sudafed (tbl.) 6 912 0 6 912

Rivotril (tbl.) 2 000 0 2 000

XTC (tbl.) 1 544 0 1 544

z toho ve spolupráci PČR a CS

OPL
zadrženo
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JIHOČESKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 

České Budějovice 46 50 0 
 

muži 163 

Český Krumlov 14 14 0 
 

ženy 31 

Jindřichův Hradec 8 12 0 
   

Písek 17 21 0 
 

dospělí  182 

Prachatice 9 13 0 
 

mladiství  11 

Strakonice 5 7 0 
 

nezletilí   1 

Tábor 37 57 0 
   

KŘ 5 14 0 
   

CELKEM 141 188 0   z toho ve spolupráci PČR a CS 

     
realizace 0 

Celní správa 8 6 3 
 

pachatelé 0 

       
OPL 

zadrženo 
 

§ počet 

tr. činy Celní správa CELKEM 
 

283 167 

Cannabis (g) 48 875,2 5 326,6 54 201,8 
 

284 20 

Cannabis - rostliny 
(ks) 

5 107 0 5 107 
 

285 12 

Pěstírna 8 0 8 
 

286 10 

Metamfetamin (g) 17,71 5,5 23,21 
 

287 1 

Varna 12 0 12 
   

Pseudoefedrin (g) 92,2 0 92,2 
   

       OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  
státní příslušnost   

  pouliční prodej  pouliční prodej  

  
ČR 184 

Cannabis 120 - 200 Kč 200 Kč 
  

Slovensko 2 

Hašiš - - 
  

Ukrajina 1 

Extáze - - 
  

Vietnam 7 

Heroin - - 
    Kokain - - 
    LSD 200 Kč/trip - 
    Metamfetamin 700 - 2500 Kč 1 500 Kč 
    Subutex 8 mg - - 
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 
 

státní příslušnost   

Blansko 13 20 0 
 

muži 162 
 

ČR 182 

Brno - město 43 64 0 
 

ženy 29 
 

Německo 1 

Brno - venkov 11 12 0 
    

Rumunsko 2 

Břeclav 16 21 0 
 

dospělí  184 
 

Slovensko 4 

Hodonín 9 17 0 
 

mladiství  7 
 

Vietnam 2 

Vyškov 17 17 0 
 

nezletilí   0 
   Znojmo 14 16 0 

 
     KŘ 3 4 0 

 
  

 
  

CELKEM 126 171 0   z toho ve spolupráci PČR a CS 

   

    
 

realizace 1 
   Celní správa 15 20 2 

 
pachatelé 1 

   

     
  

   
OPL 

zadrženo 
 

§ počet 
   tr. činy Celní správa CELKEM 

 
283 151 

   Anabolika (tbl.) 0 5 198 5 198 
 

284 25 
   Cannabis (g) 52 566,2 8 901,7 61 467,9 

 
285 16 

   Cannabis - rostliny 
(ks) 

512 528 1 040 

 

286 13 

   Pěstírna 5 1 6 
 

287 0 
   Fóliovník 1 0 1 

 
288 2 

   Heroin (g) 25 337 362 
 

  
   Lysohlávky (g) 30,78 0 31 

 
  

   Metamfetamin (g) 199,1 1,2 200,3 
 

  
   Varna 29 0 29 

 
  

   Claritine Active (tbl.) 2 959 0 2 959 
 

  
   Modafen (tbl.) 0 636 636 

 
  

   Sudafed (tbl.) 600 0 600 
 

  
   XTC (tbl.) 104 0 104 

 
  

   XTC (g) 0,3 0,0 0,3 
      Xanax (tbl.) 0 3 780 3 780 
       

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 60 - 600 Kč 150 Kč 

Hašiš - - 

Extáze 200 Kč/g - 

Heroin - - 

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  126 

Cheb 34 39 0 
 

muži 111 
 

mladiství  0 

Karlovy Vary 44 53 0 
 

ženy 18 
 

nezletilí   3 

Sokolov 28 34 0 
      Celkem 106 126 0 z toho ve spolupráci PČR a CS 

 
státní příslušnost   

     
realizace 0 

 
Česká republika 92 

Celní správa 3 3 1 
 

pachatelé 0 
 

Ukrajina 1 

        
Vietnam 36 

          
          

OPL 
zadrženo 

 
§ počet 

   
tr. činy 

Celní 
správa 

CELKEM 

 

283 106 

   Cannabis (g) 8 119,1 27,4 8 146,5 
 

284 17 
   Cannabis - rostliny (ks) 4 045 0 4 045 

 
285 9 

   Pěstírna 5 0 5 
 

286 3 
   Heroin (g) 0 3,1 3,1 

      Metamfetamin (g) 3 036,3 1,6 3 037,9 
      Varna 6 0 6 
       

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 100 - 200 Kč 200 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin - - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 
800 - 1000 

Kč 
1 000 Kč 

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

okres realizace pachatelé NP 
 

dospělí  145 
 

pohlaví počet 

Hradec Králové 21 24 0 
 

mladiství  8 
 

muži 136 

Jičín 14 14 0 
 

nezletilí   8 
 

ženy 25 

Náchod 21 27 0 
      Rychnov nad 

Kněžnou 
11 15 0 

    

státní příslušnost   

Trutnov 33 40 0 

    

Česká 
republika 

150 

CELKEM 100 120 0   z toho ve spolupráci PČR a CS 

 
Polsko 7 

    
 

realizace 4 
 

Rusko 1 

Celní správa 24 41 0 
 

pachatelé 8 
 

Slovensko 1 

     
  

 
Vietnam 2 

          

OPL 
zadrženo 

 
§ počet 

   
tr. činy 

Celní 
správa 

CELKEM 

 

283 136 

   Cannabis (g) 6 663,5 159,5 6 823,04 
 

284 14 
   Cannabis - rostliny 

(ks) 
996 0 996 

 

285 7 

   Pěstírna 6 0 6 
 

286 2 
   Hašiš (g) 5,72 12,1 17,82 

 
287 9 

   Metamfetamin (g) 91,96 0 91,96 
      Varna 7 0 7 
      Claritine Active (tbl.) 810 5 825 5 825 
      Cirrus (tbl.) 1 855 8 634 8 634 
      Modafen (tbl.) 600 0 600 
      Neoafrin (tbl.) 1170 706 706 
      Sudafed (tbl.) 2940 6 930 6 930 
      Subuxone (tbl.) 2 0 2 
       

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 50 - 250 Kč 200 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin - - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 1000 - 5000 Kč 1 000 Kč 

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

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 
 

dospělí  138 

Česká Lípa 43 46 0 
 

muži 125 
 

mladiství  0 

Jablonec nad Nisou 11 11 0 
 

ženy 16 
 

nezletilí   3 

Liberec 28 35 0 
 

  
 

  Semily 9 13 0 
    

státní příslušnost   

CELKEM 91 105 0  z toho ve spolupráci PČR a CS 
 

ČR 137 

     
realizace 0 

 
Polsko 1 

Celní správa 28 36 0 
 

pachatelé 0 
 

Ukrajina 2 

     
  

 
Vietnam 1 

OPL 
zadrženo 

 
§ počet 

   
tr. činy 

Celní 
správa 

CELKEM 
 

283 109 

   Cannabis (g) 2 301,9 42,5 2 344,4 
 

284 25 
   Cannabis - rostliny (ks) 558 0 558 

 
285 10 

   Pěstírna 4 0 4 
 

286 2 
   Kokain (g) 0 1,3 1,3 

    
  Metamfetamin (g) 213,2 20,8 234,0 

    
  Varna 3 0 3 

    
  Cirrus (tbl.) 753 8 037 8 790 

    
  Claritine Active (tbl.) 230 2127 2357 

    
  Efedrin (g) 172,7 0 172,7 

    
  Neoafrin (tbl.) 0 416 416 

    
  Sudafed (tbl.) 0 9 602 9 602 

    
  "nová syntetika" (g) 150 0 150 

    
  XTC (tbl.) 33 75 108 

    
   

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 50 - 250 Kč 200 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin - - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 550 - 2000 Kč 1 000 Kč 

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

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 
 

státní příslušnost   

Bruntál 30 39 0 
 

muži 240 
 

Bulharsko 1 

Frýdek Místek 51 56 1 
 

ženy 31 
 

Česká 
republika 

258 

Karviná 42 56 0 
    

Rusko 1 

Nový Jičín 12 16 0 
 

dospělí  257 
 

Ukrajina 1 

Opava 22 33 0 
 

mladiství  13 
 

Vietnam 10 

Ostrava 41 48 3 
 

nezletilí   1 
   

KŘ 4 8 0 
      

CELKEM 202 256 4 z toho ve spolupráci PČR a CS 
   

     
realizace 0 

   
Celní správa 8 15 0 

 
pachatelé 0 

   

          

OPL 
zadrženo 

 
§ počet 

   

tr. činy 
Celní 

správa 
CELKEM 

 
283 238 

   

Cannabis (g) 9 513,6 20 068 29 581,6 
 

284 14 
   

Cannabis - rostliny (ks) 3 817 0 3 817 
 

285 21 
   

Pěstírna 17 0 16 
 

286 7 
   

Diazepam (tbl.) 10 0 10 
 

287 1 
   

Kokain (g) 1,4 0 1,4 
 

288 1 
   

Metamfetamin (g) 712,6 21,0 733,6 
      

Varna 26 0 26 
      

Modafen (tbl.) 0 972 972 
      

Sudafed (tbl.) 1 116 0 1 116 
      

 

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 50 - 500 Kč 100 - 150 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin - - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 800 - 1600 Kč 1 500 Kč 

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

okres realizace pachatelé NP 
 

 státní příslušnost   
 

pohlaví počet 

Jeseník 19 26 0 
 

ČR 152 
 

muži 141 

Olomouc 24 25 0 
 

Itálie 1 
 

ženy 16 

Prostějov 21 22 0 
 

Maďarsko 2 
   

Přerov 36 40 0 
 

Slovensko 1 
 

dospělí  147 

Šumperk 33 35 0 
 

Vietnam 1 
 

mladiství  9 

KŘ 2 4 0 
 

  
 

nezletilí   1 

CELKEM 135 152 0    z toho ve spolupráci PČR a CS 
 

  
     

realizace 0 
 

  Celní správa 5 5 1 
 

pachatelé 0 
   

          
          

OPL 
zadrženo 

 
§ počet 

   
tr. činy 

Celní 
správa 

CELKEM 

 

283 131 

   Cannabis (g) 5 686,6 7 661 13 347,6 
 

284 15 
   Cannabis - rostliny (ks) 1 511 0 1 511 

 
285 9 

   Pěstírna 17 0 17 
 

286 6 
   Hašiš (g) 0 5 5 

      Heroin (g) 0,21 0 0,21 
      Metamfetamin (g) 489,2 0 489,2 
      Varna 23 0 23 
      Efedrin (g) 199,1 0 199,1 
      Nurofen (tbl.) 84 0 84 
      Pseudoefedrin (g) 214,7 0 214,7 
      Sudafed (tbl.) 2 736 1 100 3 836 
       

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 100 - 1000 Kč 250 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin - - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 1000 - 3000 Kč 1 500 Kč 

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

okres realizace pachatelé NP 
 

dospělí  73 
 

pohlaví počet 

Chrudim 9 10 0 
 

mladiství  3 
 

muži 71 

Pardubice 25 27 2 
 

nezletilí   3 
 

ženy 8 

Svitavy 11 11 0 
      Ústí nad Orlicí 17 20 0 
    

státní příslušnost   

CELKEM 62 68 2    z toho ve spolupráci PČR a CS 

 
ČR 71 

     
realizace 0 

 
Polsko 3 

Celní správa 11 11 0 
 

pachatelé 0 
 

Slovensko 2 

        
Vietnam 3 

     
  

   

OPL 
zadrženo 

 
§ počet 

   
tr. činy 

Celní 
správa 

CELKEM 

 

283 68 

   Cannabis (g) 26 136,4 0 26 136,4 
 

284 8 
   Cannabis - rostliny (ks) 4 903 0 4 903 

 
285 7 

   Pěstírna 10 0 9 
 

286 0 
   Metamfetamin (g) 82,3 0 82,3 

      Varna 3 0 2 
      Acatar (tbl.) 0 168 168 
      Apselan (tbl.) 0 160 160 
      Cirrus (tbl.) 3 808 1 701 5 509 
      Claritin Active (tbl.) 3 501 4 829 8 330 
      GX EX3 282 0 282 
      Neoafrin (tbl.) 200 0 200 
      Sudafed (tbl.) 1 738 1 748 3 486 
      XTC (tbl.) 4 0 4 
       

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 250 Kč 250 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin - - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 1000 - 2000 Kč 2 000 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 13 15 1 
 

muži 148 
 

ČR 134 

Klatovy 17 20 0 
 

ženy 16 
 

Německo 5 

Plzeň - jih 11 19 1 
    

Slovensko 1 

Plzeň - město 41 46 0 
 

dospělí  163 
 

Vietnam 24 

Plzeň - sever 17 19 2 
 

mladiství  1 
   

Rokycany 8 10 0 
 

nezletilí   0 
   

Tachov 17 18 0 
      

KŘ 3 4 1 
      

CELKEM 127 151 5    z toho ve spolupráci PČR a CS 
   

     
realizace 0 

   
Celní správa 20 13 8 

 
pachatelé 0 

   

          

OPL 
zadrženo 

 
§ počet 

   

tr. činy 
Celní 

správa 
CELKEM 

 
283 113 

   

Cannabis (g) 30 290,0 1 688,8 
31 

978,7  
284 50 

   

Cannabis - rostliny (ks) 17 110 0 17 110 
 

285 25 
   

Pěstírna 19 0,0 19 
 

286 10 
   

Hašiš (g) 53,15 1 941,0 1 994,2 
 

287 1 
   

Heroin (g) 1 1 074,5 1 075,5 
      

Kokain (g) 1,44 0,66 2,1 
      

LSD (trip) 12 0 12 
      

Metamfetamin (g) 5 866,4 1 249 7 115,7 
      

Varna 9 0 9 
      Vendal Retard (tbl.) 9 0 9 
      XTC (tbl.) 10 0 10 
      XTC (g) 0,3 0 0,3 
       

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 100 - 200 Kč 200 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin - - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 1000 - 2000 Kč 1 000 Kč 

Subutex 8 mg - - 
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

 
okres realizace pachatelé NP 

 
pohlaví počet 

 
dospělí  369 

Praha I 109 131 2 
 

muži 329 
 

mladiství  8 

Praha II 66 76 1 
 

ženy 49 
 

nezletilí   1 

Praha III 62 72 1 
      

Praha IV 59 67 1 

    

        státní 
příslušnost 

  

CELKEM 296 346 5  z toho ve spolupráci PČR a CS 

 
Alžírsko 1 

     
realizace 2 

 
Bělorusko 2 

Celní správa 97 32 71 
 

pachatelé 2 
 

Bulharsko 2 

        
Česká rep. 286 

     
§ počet 

 
Egypt 3 

     
283 299 

 
Ghana 1 

     
284 100 

 
Island 2 

     
285 18 

 
Itálie 1 

     
286 18 

 
Kamerun 1 

     
287 1 

 
Libérie 1 

     
288 34 

 
Litva 3 

        
Lotyšsko 1 

        
Makedonie 7 

        
Německo 1 

        
Nigérie 11 

        
Polsko 1 

        
Rusko 2 

        
Slovensko 9 

        
Srbsko 2 

        
Sýrie 1 

        
Španělsko 1 

        
Turecko 1 

        
Velká Británie 1 

        
Vietnam 37 
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OPL 
zadrženo 

 

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

tr. činy Celní správa CELKEM 
 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Amfetamin (g) 4,64 0 4,64 
 

Cannabis 150 - 250 Kč 200 Kč 

Anabolika (ampule) 0 260 260 
 

Hašiš - - 

Anabolika (g) 0 3 099,3 3 099,3 
 

Extáze 250 Kč/tbl. - 

Anabolika (tbl.) 0 7 976 7 976 
 

Heroin 800 - 1500 Kč 1 000 Kč 

Cannabis (g) 44 214,3 2 873,1 47 087,4 
 

Kokain 1000 - 2600 Kč - 

Cannabis - rostliny (ks) 8 366 0 8 366 
 

LSD - - 

Pěstírna 27 0 27 
 

Metamfetamin 600 - 3000 Kč 1 000 Kč 

Diazepam (tbl.) 43 0 43 
 

Subutex 8 mg 400 - 800 Kč 400 Kč 

Hašiš (g) 145,6 159,0 304,7 
    Heroin (g) 129,6 2 131,3 
    Khata jedlá (g) 0 79 137 79 137 
    Kokain (g) 229,5 7 422,5 7 652 
    Lysohlávky (g) 73,2 0 73,2 
    Metamfetamin (g) 762,8 710,3 1 473,1 
    metamfetamin - varna 23 0 23 
    Sudafed (tbl.) 622 0 622 
    Rivotril (tbl.) 125 0 125 
    Subutex (tbl.) 54,25 0 54,25 
    Subuxone (tbl. 7,25 0 7,25 
    XTC (g) 65,3 0 65,3 
    XTC (tbl.) 8 4 12 
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STŘEDOČESKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 
 

dospělí  438 

Benešov 28 34 0 
 

muži 377 
 

mladiství  14 

Beroun 31 51 0 
 

ženy 79 
 

nezletilí   4 

Kladno 31 38 3 
      Kolín 18 25 1 
 

státní příslušnost   
   Kutná Hora 6 6 0 

 
Afgánistán 1 

   Mělník 24 42 0 
 

Česká rep. 426 
   Mladá Boleslav 47 51 0 

 
Polsko 2 

   Nymburk 35 41 2 
 

Slovensko 4 
   Praha venkov - jih 11 10 2 

 
Ukrajina 1 

   Praha venkov - východ 39 56 0 
 

Vietnam 22 
   Praha venkov - západ 8 10 0 

      Příbram 29 42 0 
      Rakovník 18 25 0 
      

KŘ 9 20 0 
      

CELKEM 325 451 8    z toho ve spolupráci PČR a CS 

   
     

realizace 0 
   Celní správa 5 5 1 

 
pachatelé 0 

             

OPL 
zadrženo 

 
§ počet 

   
tr. činy 

Celní 
správa 

CELKEM 

 

283 392 

   Cannabis (g) 7 554,7 30 106,1 37 660,8 
 

284 48 
   Cannabis - rostliny (ks) 11 538 0 11 538 

 
285 25 

   Pěstírna 23 0 23 
 

286 21 
   Fóliovník 1 0 1 

      Hašiš (g) 8,6 0 8,6 
      Heroin (g) 20,1 0 20,1 
      Metamfetamin (g) 870,2 0 870,2 
      Varna 25 0 25 
      Efedrin (g) 880 0 880 
      Sudafed (tbl.) 132 000 0 132 000 
      Subutex (tbl.) 10 0 10 
      Rivotril (tbl.) 100 0 100 
      

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 100 - 500 Kč 200 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin 1000 - 1400 Kč - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 1000 - 3000 Kč 1 000 Kč 

Subutex 8 mg 350 Kč - 
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ÚSTECKÝ KRAJ
(statistické údaje o drogové trestné činnosti)

okres realizace pachatelé NP 

 

pohlaví počet 

 

 státní 
příslušnost   

Děčín 35 48 3 
 

muži 253 
 

Arménie 1 

Chomutov 28 34 0 
 

ženy 47 
 

Česká rep. 246 

Litoměřice 19 20 1 
    

Německo 3 

Louny 20 27 0 
 

dospělí  287 
 

Polsko 1 

Most 44 50 0 
 

mladiství  11 
 

Rusko 1 

Teplice 50 61 0 
 

nezletilí   2 
 

Vietnam 48 

Ústí nad Labem 22 25 0 
   

   CELKEM 218 265 4  z toho ve spolupráci PČR a CS 

   
     

realizace 2 
   Celní správa 28 35 4 

 
pachatelé 3 

             

OPL 
zadrženo 

      
tr. činy 

Celní 
správa 

CELKEM 

 

§ počet 

   Anabolika (tbl.) 275 0 275 
 

283 260 
   Cannabis (g) 33 020,8 850,2 33 871,0 

 
284 27 

   Cannabis - rostliny (ks) 12 645 0 12 645 
 

285 19 
   Pěstírna 22 0 22 

 
286 10 

   Heroin (g) 97,3 102,5 199,8 
 

287 1 
   Lysohlávky (g) 21,43 0 21,43 

      Metamfetamin (g) 4 940,3 449,2 5 389,5 
  

 
   Varna 22 0 22 

      Claritine Active (tbl.) 0 700 700 
      Efedrin (g) 0 415,4 415,4 
      Neoafrin (tbl.) 0 416 416 
      Nurofen (tbl.) 144 0 144 
      Rhinopront (tbl.) 588 0 588 
      Sudafed (tbl.) 0 1 304 1 304 
      Rivotril (tbl.) 25 0 25 
       

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 50 - 200 Kč 100 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin - - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 600 - 2000 Kč 1 000 Kč 

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

okres realizace pachatelé NP 
 

pohlaví počet 
 

dospělí  127 

Havlíčkův Brod 13 15 0 
 

muži 116 
 

mladiství  12 

Jihlava 27 37 0 
 

ženy 26 
 

nezletilí   3 

Pelhřimov 61 62 0 
      

Třebíč 6 6 0 
    

   státní 
příslušnost 

  

Žďár nad Sázavou 21 21 0 
    

ČR 137 

CELKEM 128 141 0 z toho ve spolupráci PČR a CS 
 

Makedonie 1 

     
realizace 0 

 
Slovensko 3 

Celní správa 1 1 0 
 

pachatelé 0 
 

Vietnam 1 

          

OPL 
zadrženo 

      
tr. činy 

Celní 
správa 

CELKEM 
 

§ počet 
 

  Cannabis (g) 3 355,9 0 3 355,9 
 

283 133 
 

  Cannabis - rostliny (ks) 819 0 819 
 

284 3 
 

  Pěstírna 7 0 7 
 

285 5 
 

  Heroin (g) 17,4 0 17,4 
 

286 1 
   Kokain (g) 0 17 17 

 
287 3 

   Metamfetamin (g) 169,8 0 169,8 
      Varna 5 0 5 
       

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 50 - 200 Kč 200 Kč 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin 1 200 Kč - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 800 - 2000 Kč 1 500 Kč 

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

okres realizace pachatelé NP 
 

dospělí  90 
 

pohlaví počet 

Kroměříž 18 20 0 
 

mladiství  7 
 

muži 89 

Uherské Hradiště 14 14 0 
 

nezletilí   4 
 

ženy 12 

Vsetín 10 13 0 
      

Zlín 50 53 0 
    

státní příslušnost   

CELKEM 92 100 0    z toho ve spolupráci PČR a CS 
 

ČR 95 

    
 

realizace 0 
 

Slovensko 2 

Celní správa 1 1 0 
 

pachatelé 0 
 

Ukrajina 1 

        
Vietnam 3 

OPL 
zadrženo 

 
§ počet 

   

tr. činy 
Celní 

správa 
CELKEM 

 
283 74 

   

Cannabis (g) 67 453 10 67 463 
 

284 15 
   

Cannabis - rostliny (ks) 2 102 0 2 102 
 

285 9 
   Pěstírna 7 0 7 

 
286 9 

   Hašiš (g) 1,55 0 1,55 
 

287 1 
   Kokain (g) 0,03 0 0,03 

      LSD (trip) 7 0 7 
      Metamfetamin (g) 15,7 0 15,7 
      Varna 34 0 34 
       

OPL cena/gram nejčastější výskyt 

  pouliční prodej  pouliční prodej  

Cannabis 140 Kč - 

Hašiš - - 

Extáze - - 

Heroin - - 

Kokain - - 

LSD - - 

Metamfetamin 1000 - 1300 Kč 1000 - 1300 Kč 

Subutex 8 mg - - 

 




