
OBLAST DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU  

Prvořadým cílem policie ČR je potírání a odhalování organizátorů - výrobců - obchodníků - 
dealerů a distributorů. 

 

Ze Středočeského kraje 
 

Na úseku trestné činnosti v oblasti drog je negativním specifikem poloha Středočeského kraje, 
který obepíná hlavní město Prahu. V ní operuje rozsáhlá síť distributorů, kteří využívají blízkost, lehkou 
dostupnost, velkou fluktuaci osob a s tím spojenou anonymitu k páchání této trestné činnosti na 
.území našeho kraje, 

Nějvětší zastoupení drogových deliktů v teritoriu Středočeského kraje zaujímá nedovolená 
výroba a držení omamných psychotropních látek a jedů dle § 187 trestního zákona. Mládež jako 
pachatelé trestných činů s drogovou problematikou, je zastoupená v menším měřítku. Lze to 
odůvodnit tím, tato věková skupina je spíše uživatelem drog než jejich distributorem a výrobcem. 

Největší počet trestných činů drogové kriminality byl v roce 2002 zjištěn v okr. Kladno, Mladá 
Boleslav a Kutná Hora, nejnižší počet těchto trestných Činů v okresech Rakovník a Praha-západ. 
Podílí statistiky je nejvyšší nárůst této trestné činnosti oproti loňskému roku v okresech Nymburk 
(+77,8 %) a Kutná Hora (+75,0 %), nejvyšší pokles v okresech Rakovník (-86,5 %) a Prahám východ 
(-72,1 %). 

Přesný počet uživatelů, závislých osob a dealerů drog nelze objektivně posoudit, protože 
neexistují statistiky počtu těchto osob. Lze konstatovat, že v každém okrese jsou řádově desítky 
velmi závislých osob a stovky běžných víkendových uživatelů. Velká část těchto osob se zpravidla 
podílí na distribuci. Vzhledem k tomu, že je tato trestná činnost latentní může být počet těchto osob 
daleko vyšší. Jde téměř o masový jev, zvláště mezi mládeží, ale věková hranice osob zneužívajících a 
distribuujících omamné psychotropní látky není omezena (zastoupeni jsou nezletilci, mladiství i 
dospělí). Největší zastoupení mezi pravidelnými nebo občasnými uživateli omamných 
psychotropních látek jsou osoby ve věku 15-25 let. Distributoři drog se zejména rekrutují z řad 
samotných uživatelů nejčastěji ve věku mezi 20-30 lety. Speciálním odbytištěm jsou diskotéky a tzv. 
technopárty, kde je prodáno několik tisíc tablet extáze. Výrobci jsou většinou dospělé osoby ve 
věku 23-35 let se zkušeností s užíváním omamných a psychotropních látek. 

Pro získání finančních prostředků na nákup drogy páchají uživatelé drog majetkovou trestnou 
činnost vloupání do motorových vozidel, objektů firem, rekreačních chat, bytu a leasingových 
podvodů. Násilná TČ je zastoupena méně početně, ale její důsledky bývají o to závažnější. Jsou 
zaznamenány nejen případy loupežných přepadení, ale i vražd a mravnostní trestná činnost včetně 
prostituce. 

 
 
Trochu obecněji 

 
Problematika drog, jejích zneužívání, spotřeba, nelegální obchod, vliv mezinárodních 

zločineckých seskupení páchajících závažnou a organizovanou trestnou činnost v oblasti drog v ČR, 
aktivity na roli prevence, vývoj, strategie a realizace protidrogové politiky v ČR jsou oblasti, které 
Policie České republiky národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřováni a 
ostatní složky policie řeší každý den. 

V souvislosti s realizací protidrogové politiky státu došlo v mnoha případech nejen ze strany 
Policie ČR a MV k rozdílnému pohledu na protidrogové aktivity realizované Radou vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR. Rozdílný je i pohled na drogovou situaci v 



České republice a její hodnocení. Výhrady se týkají zejména kvality a validity předkládaných zpráv 
touto radou pro mezinárodní účely. Výstupy ve zprávách a celkové trendy této rady rozhodně 
nereprezentují názory a cíle všech odborníků a složek v oblasti protidrogové politiky, zkreslují 
skutečnou situaci v oblasti drog na území ČR ve prospěch legalizačních trendů a nejsou tedy 
reprezentativními oficiálními výstupy za Českou republiku. 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky zřídila Pracovní skupinu prevence zneužívání 
syntetických drog. Zástupci komise z řad Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva 
zdravotnictví a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky se zabývají zejména otázkou, zda 
systematicky na masových tanečních akcích mládeže provádět testování tablet extáze spojené s 
dalším preventivními aktivitami, jako program minimalizace dalších zdravotních rizik. Zástupce resortu 
MV (pracovník národní protidrogové centrály) reprezentuje jednoznačný názor centrály, že se 
nesmí jednat o systémové opatření a testováni tablet extáze nepodporuje, jako preventivní prvek v 
boji proti drogám. 

PČR národní protidrogová centrála SKPV poskytuje z pohledu represivního specializovaného útvaru 
hodnocení a validní informace o stavu a situaci v oblasti nelegálního obchodu s OPL v ČR, který je 
charakterizován a určován mnoha faktory: 

. 
1. dochází k častějším případům šíření OPL do menších měst, obcí ČR, 
2. zvyšuje se dovoz drog jinými státními příslušníky přes hraniční přechody mezi ČR a 

SR, což je dáno nižší ostrahou státních hranic, 
3. trestná činnost v oblasti obchodu s OPL v ČR páchána jednotlivými etniky a 

národnostními menšinami se vyznačuje značnými specifiky, 
4. dochází k dalšímu nárůstu ve spotřebě drog se stimulačními účinky, především 

metamfeaminového typu (PERVITIN) a amfetaminového typu (EXTÁZE), 
5. narůstají případy experimentování s těkavými látkami (oxidu dusného, plynu do 

zapalovačů BUTAN) a nitridy prodávanými v sexshopech pod obchodním názvem POPPERS 
6. zvýrazňují se, čím dál tím větší rozdíly ve kvalitě jednotlivých drog dle určité úrovně 

distribuční sítě, 
7. zůstává trend snižování váhového množství a koncentrace účinné látky v droze, 

8. u pravidelných uživatelů drog byl zjištěn trend větší spotřeby farmakologických prostředků typů 
benzodiazepinů, hypnotik, sedativ apod. a to i v různých kombinacích s jinou drogou, 

9. prohlubují se konspirativní opatření ze strany výrobců a distributorů OPL, dochází 
k dislokaci výroben OPL do menších obcí a opuštěných objektů, 

10. v rámci konspirace, možnosti odhalení apod. dochází stále k většímu využívání 
moderní techniky, komunikačních a informačních technologií (mobil, telefony, 
"INTERNET“), 

11. dealeři drog a celý mechanizmus prodeje OPL reagují na změny legislativy, dochází k držení 
minimální množství drogy, využívání nezletilých distributorů, 

12. v roce 2002 pokračovala spolupráce NPC s ostatními složkami PČR, zejména při zajišťování 
finančních toků a majetku u osob podezřelých z obchodu s návykovými látkami, 

13. v souvislostí s nárůstem uživatelů drog se zvyšuje podíl drogově závislých na páchání 
trestných činů v oblasti majetkové trestné činnosti (krádeže v obchodních domech, vloupání 
do motorových vozidel, krádeže mobilních telefonů apod.), 

14. v oblasti primární prevence stále přetrvávají značné problémy, preventivní programy 
nevykazují dostatečnou efektivitu a postup jednotlivých resortů zastřešujících tuto 
problematiku není jednotný a jejich aktivity jsou mnohdy dvoukolejné. 


