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OPERATION „SOUMAR“
LUKÁŠ NĚMEČEK
National Drug HQ Criminal Police and Investigation Service, the Czech Republic

Abstrakt: Článek Soumar má za cíl seznámit čtenáře se stejnojmenným trestním 
spisem, který zahájila NPC SKPV, expozitura České Budějovice. Autor popisuje 
činnost organizované skupiny dovážející z Rumunska léčiva s obsahem pseudo-
efedrinu, ze kterých následně vyráběla OPL metamfetamin a dále jej prodávala. 
Vzhledem k tomu, že trestná činnost probíhala na území dvou států EU, byl případ 
Soumar zahrnut do projektu Evropské unie  CO3DIL. 
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ÚVOD
„Soumar“, někdy též „soumař“ je z němčiny pochá
zející označení pro dopravce na starověkých a stře
dověkých obchodních cestách. Činnost pachatelů 
s  bydlištěm na bývalé středověké obchodní trase 
a  věnujícím se „obchodním“ cestám nemohl ani 
jiný název spisu dostat. 

Prvotní informace ve spise Soumar byly zjiště
ny v létě 2018 z kriminálního prostředí. Jednalo se 
o zjištění, že osoby Peter D. (1981, národnost slo
venská), Petr F. (1980) a Ronald K. (1969) nyní čile 
spolupracují na dovozu léčiv obsahujících pseudo
efedrin, na výrobě OPL metamfetamin a na násled
ném prodeji vyrobené drogy. Všichni tři muži měli 
drogovou trestní minulost. Operativním šetřením 
se informace o  jejich spolupráci potvrdila napří
klad tím, že muži byli v častém osobním kontaktu 
navzdory tomu, že každý z nich žil v jiném okrese 
Jihočeského kraje. Jejich životní styl byl okatě ná
kladný, a  to vysoko nad možnosti jejich legálních 
příjmů. 

Dne 21. září 2018 na základě výše zmíněných 
operativních šetření NPC SKPV, expozitury České 

Budějovice, byly podle § 158 odstavce 3 trestního 
řádu zahájeny úkony trestního řízení pro zvlášť 
závažný zločin Nedovolená výroba a  jiné na-
kládání s omamnými a psychotropními látkami 
a s jedy dle ustanovení § 283 odstavce 1, odstavce 
2 písmene a), b), odstavce  3 písmene c) a odstav-
ce 4 písmene b) trestního zákoníku.

Byly nasazeny operativně pátrací prostředky 
a  úkony, které postupně vedly ke zjištění, kdo je 
hlavním organizátorem celé skupiny. Touto osobou 
se ukázal být Peter D., který osobně nakupoval léčiva 
s obsahem pseudoefedrinu v Rumunsku, dohlížel na 
jejich skrytý převoz kurýrním vozidlem do České re
publiky, osobně dodával léčiva výrobcům pervitinu 
do varny a nakonec prodal vyrobenou drogu Petrovi 
F. a Ronaldovi K. k další distribuci. 

V  celé řadě předešlých kriminálních přípa
dů byla zdrojem nákupu léčiv určených k  výrobě 
metamfetaminu Polská republika. Fakt, že si pa
chatelé opatřují léčiva s  obsahem pseudoefedrinu 
z Rumunska, bylo překvapivým zjištěním. V Polské 
republice Petr D.  nakupoval pouze červený fosfor, 
jód a laboratorní sklo.
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Peter D. prováděl trestnou činnost sledovanou 
spisem Soumar v době, kdy byl za stejný drogový 
delikt odsouzený okresním soudem v Prachaticích 
na 3 roky nepodmíněně. Rozdíl oproti spisu Sou
mar byl v tom, že Peter D. si v předchozí trestní věci 
léčiva k výrobě opatřoval z Polské republiky. Z před
chozího trestního řízení byl již poučený a  choval 
se velmi obezřetně. Při páchání trestné činnosti 
nechával zapnutý mobilní telefon ležet doma i po 
několik dní, ve vozidle používal rušičku GSM a GPS 
signálu. Léčiva zakoupená v  Rumunsku nikdy 
nepřevážel ve vozidle osobně, ale využíval kurýra 
jedoucího v jiném voze a tohoto pouze doprovázel 
a kontroloval. Po příjezdu do ČR nechával kurýrní 
vozidlo s  ukrytými léčivy odstavené, například 
na parkovišti obchodního centra nebo jiných 
obdobných místech daleko od domova. Po 2 dnech 
Peter D. odstavené vozidlo již vyzvedl osobně. Na 
opuštěném místě léčiva z úkrytu ve vozidle vyjmul 
a odvezl je do varny výrobcům. V  tuto chvíli bylo 
evidentní, že se léčiva v kurýrním autě nachází, ale 
jejich přesné místo ukrytí ve vozidle nebylo známé.

Do vývoje případu zasáhla o silvestrovském ve
čeru náhoda. V domě, kde Peter D. žil, 31. 12. 2018 
hořel komín. K  požáru přijela mimo hasičů také 
místní hlídka PČR, která na místě zjistila, že Pe
ter D. má být dodán do výkonu trestu. Byl zadržen 
a okamžitě odvezen do věznice.

Peter D. s variantou, že dříve nebo později bude 
zadržen a dodán do výkonu trestu, počítal, a proto 
si poslední měsíce na svobodě připravoval Petra F. 
jako svého nástupce v  organizaci. Ukázal mu celý 
systém, kde a od koho se v Rumunsku léčiva kupu
jí, jakým způsobem je skrytě přepravit a  seznámil 
jej s  výrobci a  místem výroby OPL metamfetamin. 
Petr F. se ale rozhodl před kariérou narkobarona dát 
přednost kariéře hazardního hráče a  gamblera. Ač 
proškolen, po uvěznění Petera D. se ukázalo, že jeho 
manažerské schopnosti na řízení vybudované orga
nizace nestačí. Dalším adeptem na řízení byl Ronald 
K., ale ten byl se svojí úlohou distributora spokojený 
a se sháněním surovin a s výrobou OPL metamfeta
min nechtěl mít nic společného.

Úlohy hlavního organizátora obchodů s  OPL 
ve spise Soumar se namísto uvězněného Petera D. 
nečekaně ujala jeho přítelkyně Zuzana J. (1987, 
2 děti). Jako správná žena byla zděšená nepořád
kem v domě, kde probíhala výroba OPL, a proto její 
první kroky v nové roli vedly k novoročnímu úklidu. 
Zuzana J. za pomoci dalších dvou osob nashromáž
dila ve varně několik sudů odpadních zbytků po 
výrobě. Výsledek celodenního úklidu pak odvezli 
do lesa pár kilometrů od varny a zde jej volně vylili 
do přírody (viz. foto č.1). Místo vylití chemikálií se 
podařilo určit a věc si převzal k řešení Vodoprávní 
úřad a Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, 
laboratoř Třemošná. Ze vzorků odebraných na 
místě bylo zjištěno, že se vylitý odpad skládá ze 
směsi tabletoviny, fosforu, pseudoefedrinu, me
tamfetaminu, toluenu, jódu o celkovém hmotnosti 
0,97 tuny. Soukromá firma následně provedla sa
naci lesa odbagrováním zeminy. Plocha kontami
nované půdy činila 55 m2 o hmotnosti 12,38 tuny. 
Náklady na likvidaci ekologické havárie byly vy
čísleny na 350 tisíc Kč a  hradilo je město Horaž
ďovice. Událost přinesla do případu další světlo. 
Nález odpadních látek umožnil udělat si představu 
o velikosti varny a její kapacitě a bylo důvodné se 
domnívat, že se jedná o masivní produkci v řádu ki
logramů vyrobené drogy. Provedeným znaleckým 
posudkem z odvětví chemie Kriminalistickým ústa
vem v Praze bylo stanoveno, že odpadový materiál 
pocházel z  výroby hydrochloridu metamfetaminu 
v množství 19 kg. 

Zuzana J. měla o  organizaci trestné činnosti 
a o  lidech, kteří jsou do ní zapojeni, povědomí už 
z  doby společného života s  Peterem D. před jeho 
uvězněním. Svého přítele navštěvovala pravidelně 
ve věznici. Dá se předpokládat, že při návštěvách 
nemluvili pouze o dětech a Peter D. svou přítelky
ni musel instruovat o detailech obchodů tak, aby je 
byla schopná samostatně realizovat. 

Zuzana J. postupovala v organizaci trestné čin
nosti ve stejném modu operandi jako její přítel. 
Osobně, respektive s doprovodem kurýrního vozi
dla, odcestovala do Rumunska pro tablety s obsa
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hem pseudoefedrinu, po jejich dopravení do ČR ne
chala kurýrní vozidlo opět odstavené a pak tablety 
dopravila osobně do varny výrobcům. 

Od chvíle, kdy bylo známo, že se pro tablety 
s  obsahem pseudoefedrinu jezdí do Rumunska, 
byla navázána spolupráce s rumunskými krimina
listy z  jednotky I.G.P.R. Temešvár. Státní zástup
kyně Krajského státního zastupitelství v  Českých 
Budějovicích podala žádost o Evropský vyšetřovací 
příkaz, aby bylo možné použití operativně pátra
cích prostředků na území Rumunska. 

V  květnu 2019 se Zuzana J. spolu se dvěma 
„bodyguardy“ a doprovodným kurýrním vozidlem 
s  řidičem vydala na svou první cestu do Rumun
ska nakoupit tablety. Tuto návštěvu rumunští ko
legové velmi dobře zadokumentovali od příjezdu, 
přes ubytování a nákup tablet ve městě Arad až do 
odjezdu ze země. Sledování profesionálně odvedli, 
zdrojovou lékárnu i   konkrétního zaměstnance 
dokázali přesně ustanovit.

Fakt, že trestná činnost probíhala na území dvou 
státu Evropské unie, umožnilo spis Soumar zařa
dit do projektu Evropské unie „Collaboration for 
Dismantling Drugs Distribution and Illicit Labo-
ratories“ (CO3DIL). Společný projekt Evropské ko
mise a České republiky spolupráci států při potírání 

metamfetaminu přímo podporoval. Díky projektu 
bylo možné se s kolegy na konci května 2019 v Te
mešváru osobně setkat, a jak všichni víme, osobní 
setkání je nejlepší a spolupráce probíhala mnohem 
lépe, než by tomu bylo bývalo pouze přes email 
nebo telefon. Po seznámení s případem a s tím, že 
z  léků s obsahem pseudoefedrinu se na území ČR 
vyrábí metamfetamin, nám kolegové z Temešváru 
vyšli ve všem vstříc a  byli ochotní spolupracovat. 
V Rumunsku je možno tyto léky zakoupit de facto 
v  neomezeném množství, a  pokud lékárník jejich 
prodej řádně uvede v účetnictví a daňové evidenci, 
nejedná se o trestný čin. Rumunsko je pro českého 
výrobce pervitinu z tohoto pohledu ráj na zemi. Ru
munští kolegové situaci rychle pochopili a prokáza
li velké nasazení v operativně pátrací činnosti. Vel
mi jim záleželo na tom, aby i přes legálnost věci na 
jejich území, nebyli bráni v EU jako zdrojová země 
surovin pro výrobu drog. Od osobního setkání ru
munští kolegové zadokumentovali další 2 návštěvy 
Zuzany J. ve stejné lékárně. Léky dostala vyloupané 
z  blistrů, po nákupu vždy odjela za město na od
lehlé opuštěné místo, kde je ukryla do kurýrního 
vozidla, které je následně úspěšně dopravilo do ČR.

Další suroviny a vybavení nutné k výrobě drogy 
opatřovala Zuzana J. v Polské republice. Ve společ
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Obr. č. 1. a 2.  – nalezené chemikálie v lesním porostu (zdroj: archiv autora)
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nosti Ronalda K. dvakrát Polsko navštívila a zde ve 
městě Lubin zakoupila laboratorní sklo a  několik 
kilogramů červeného fosforu a jódu. 

Další organizace výroby už ale neprobíhala tak 
hladce. Zuzana J. se potýkala zejména s problémy 
s nespolehlivostí vařičů, kteří ji okrádali o část vy
robené drogy a  lhali jí například o  tom, že se var 
nepovedl. Neměla tak ostré lokty, vařiči z ní neměli 
strach a nechovali k ní takový respekt, jako k Pete
rovi D. Podváděl ji také jeden z bodyguardů, který 
sám metamfetamin užíval. Zuzana J. byla od Pete
ra D. naučená vyrobenou drogu nikdy nemít doma, 
a proto ji jeli společně ukrýt do lesa. 400 g perviti
nu bylo ale pro bodyguarda moc velké lákadlo, aby 
ho nechal jen tak ležet v  lese ladem a Zuzaně vše 
ukradl. V této době došlo také ke změně místa vý
roby drogy. Varna byla přesunuta z obce Bezděkov 
do domu v Plzni - Liticích, ze kterého bylo shodou 
náhod možné vidět borskou věznici, kde tou dobou 
vykonával trest odnětí svobody Peter D.

Navzdory všem provozním problémům a  niž
ším ziskům Zuzana J. v organizaci výroby drog ne
ustávala a do Rumunska se znovu vydala v červenci 
2019, a to opět podle stejného modu operandi jako 
v  květnu. Zuzana J. spolu s  bodyguardem odces
tovala do Rumunska v jednom vozidle, ve druhém 
vozidle stejně jako při první návštěvě samostatně 
odcestoval kurýr. Rumunští kolegové opět precizně 
odsledovali jejich činnost ve městě Arad. Zuzana 
J. zavítala do nám již známé lékárny DERYFARM 
2000 SRL, kde v  zadních prostorách převzala od 
lékárníka Igora H. vyloupané tablety v  igelitovém 
pytli. Zakoupenou surovinu ukryli v kurýrním vo
zidle a druhý řidič ji úspěšně dopravil do ČR, kde 
opět skončila ve varně a zde z ní byla vyrobena další 
várka OPL metamfetaminu.

V rámci úspor se na svůj poslední nákup tablet 
před zadržením v  říjnu 2019 vydala bez kurýrní
ho vozidla pouze s jedním „bodyguardem“. Nákup 
proběhl jako vždy na stejném místě, ve stejné lékár
ně a od stejného lékárníka, tablety opět ukryla do 
vozidla na odlehlém místě, a  to vše pod pečlivým 
dohledem našich rumunských kolegů (viz. Obrázek 

č. 3) Rozdíl v této cestě byl pouze v tom, že místo 
vařičů si tablety dne 15. října 2019 na rakousko – 
české hranici vyzvedli policisté NPC SKPV.

Bezprostředně po překročení státní hranice, 
Zuzana J. zastavila s vozidlem AUDI A6 na čerpa
cí stanici, kde byla společně s  jejím bodyguardem 
zadržena Zásahovou jednotkou Jihočeského kraje. 
Nalezení ukrytých léků neprobíhalo hladce, Zuzana 
J. se samozřejmě k dovozu léčiv s obsahem pseu
doefedrinu nepřiznávala a při standardní prohlídce 
vozidla tablety nalezeny nebyly. Zajímavou indicii 
ale představoval kufr vozidla, kde byla nalezena ru
šička mobilních a GPS signálů a mnoho prázdných 
igelitových sáčků s rychlouzávěrem.
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Obr. č. 3.  – Nákup tablet s obsahem pseudoefedrinu  
v Rumunsku (zdroj: archiv NPC)

Obr. č. 4.  – Rušička GPS signálu nalezená v kufru auta 
pachatelky Zuzany J. (zdroj: L. Kočka)
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Tyto sáčky, které se běžně používají pro zaba
lení samotné drogy nebo prekurzorů k  její výrobě 
napovídaly, že se ve vozidle tablety skutečně ukrý
vají. S vysvětlením Zuzany J., že igelitové sáčky po
užívá na zabalení svačiny svým dětem, se policisté 
nespokojili. Tablety se nakonec podařilo najít po
mocí ručního RTG prosvícením automobilu zven
čí. Skrýš byla umístěna v zadních pravých dveřích 
vozidla (viz. foto č. 5 – č. 6). Po odstranění vnitř
ního polstrování dveří bylo nalezeno 28 balíčků 
s tabletami léčivého přípravku Tedolfen o celkové 
hmotnosti 9,95 kg  a 10 balíčků s tabletami léčivé
ho přípravku Revigrip Sinus o celkové hmotnosti 
4,45 kg. Z uvedeného množství léků je teoreticky 
možno vyrobit cca 900 gramů metamfetaminu. 

Zadržením Zuzany J. byla odstartována sou
běžně se zásahem na čerpací stanici série domov
ních prohlídek a prohlídek jiných prostor v osmi 
lokalitách. Při domovních prohlídkách se podařilo 
nalézt tři kompletní varné soupravy. Úsměvnou 
záležitostí bylo nalezení zapomenutého sáčku 
s  0,5 kg léku Revigrip Sinus v  kurýrním vozidle 
použitého při některé z  předchozích cest do Ru
munska. Následně bylo sděleno obvinění celkem 
devíti lidem. V současné době je u všech devíti po
dezřelých podán návrh na podání obžaloby. Dva 
z  obviněných Zuzana J. a  Ronald K. aspirují na 
status spolupracujícího obviněného.  

V rámci finančního šetření byla dle § 79a odst. 
1 trestního řádu zajištěna nemovitost v obci Bez
děkov jako nástroj trestné činnosti, a to díky sku
tečnosti, že v  domě dlouhodobě docházelo k  vý
robě omamně psychotropní látky. Proti usnesení 
o zajištění ani nebylo majitelkou nemovitosti po
dáno odvolání.  

Po realizaci v České republice proběhly násled
ně za přítomnosti PČR také dvě domovní prohlíd
ky ve městě Arad v  Rumunsku. První v  samotné 
lékárně, kde byl dobrovolně vydán centralizovaný 
seznam prodeje léčiv s  obsahem pseudoefedrinu 
za období 2017 – 2019. Z  účetních dokladů bylo 
zřejmé, že veškeré prodeje léčiv Zuzaně J. a Pete
rovi D. byly řádně zaevidovány v účetnictví společ
nosti. Tím pádem se lékárna ani její zaměstnanec 
Igor H. nedopustili v Rumunsku ničeho nezákon
ného. Druhá domovní prohlídka byla provedena 
v bydlišti lékárníka Igora H. Při domovní prohlíd
ce jeho bytu bylo nalezeno 2,5 kg vyloupaných tab
let léčiva ParaSinus s  obsahem pseudoefedrinu, 
které měl také připraveny pro zákazníka z  ČR. 
Při rekognici Igor H. identifikoval z předložených 
fotografií Zuzanu J. a  Petera D. jako zákazníky 
z  Čech, kteří u  něj nakupovali značné množství 
léků. Jako důvod takto velkých nákupů léků s ob
sahem pseudoefedrinu prý uvedli, že léčiva mají 
pro závodní koně a dávají jim je před dostihy. Při 
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Obr. č. 5 – Skrýš tablet ve dveřích vozidla pachatelky 
(zdroj: L. Kočka)

Obr. č. 6 – 28 balíčků s tabletami léčivých přípravků  
Tedolfen a Revigrip Sinus (zdroj: L. Kočka)
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prvních prodejích prodával Igor H. léky originálně 
zabalené, ale následně se s odběrateli dohodl, že za 
vymačkání z blistrů mu odběratelé zaplatí 0,5 lei – 
1 lei za 1 krabičku. Tyto peníze prý byly jeho jediný 
zisk. Všechny ostatní dával do pokladny v lékárně 
a těmito velkými odběry léků jenom zvyšoval ob
chodní obrat svému zaměstnavateli. 

ZÁVĚR
Pokud jde o  shrnutí celého případu, výsledky ne
lze hodnotit, protože ve věci nebyl prozatím vydán 
pravomocný rozsudek. Celkem se obviněným klade 
za vinu, že v dotčeném období vyrobili 80 kg hyd
rochloridu metamfetaminu. 

Na tomto případu se potvrdila důležitá úloha 
informátorů, protože prvotní informace o aktivitě 
organizované skupiny pocházely z  kriminálního 
prostředí. 

Případ opět připomněl závažnost tématu likvi
dace odpadů po výrobě drog. Jedná se o značnou 
ekologickou zátěž a finanční problém pro subjekty, 
na jejichž území pachatelé odpad zanechají. 

Objasnění věci velmi pomohl postoj a  ochota 
rumunských kolegů angažovat se v případu. Dovo
lím si říci, že bez jejich nasazení by bylo rozkrytí 
činnosti organizované skupiny na území Rumun
ska velmi obtížné. Za hlavní přínos tohoto případu 
lze považovat zjištění, že si výrobci metamfetami
nu opatřují léčiva s obsahem pseudoefedrinu coby 
základní surovinu vedle Polské republiky nyní také 
v Rumunsku. Je zřejmé, že organizovaná skupina 
ve spise Soumar nebyla jediná, která si pro table
ty do Rumunska jezdila, a  dá se předpokládat, že 
nákupy Čechů v  Rumunsku jsou dnes již běžnou 
praxí. K tíži drogové situace v ČR svědčí, že v Ru
munsku není omezen prodej léků s obsahem pseu
doefedrinu co do množství prodaného zboží jedné 
osobě. Pozitivní na věci je, že tamní orgány mají na 
potírání drogové kriminality českých občanů zájem 
spolupracovat.

Úplným závěrem bych rád poděkoval 
styčnému důstojníkovi pro Rumunsko, Bulharsko, 
Moldavsko a Turecko pplk. Mgr. Davidu Jandovi, 

který zprostředkoval kontakt s rumunskými kolegy 
z Temešváru. Byl osobně přítomen řadě procesních 
úkonů a  celkově pomohl s  orientací v  policejním 
a  justičním prostředí Rumunska. Bez jeho pomoci 
by byla práce v Rumunsku o mnoho těžší. To samé 
poděkování patří i  styčnému důstojníkovi pro Slo
vensko a Maďarsko, pplk. Ing. Marianu Paštinské
mu, a  to za informace získané z  území Maďarska 
v průběhu prověřování trestné činnosti podezřelých.

Konflikt zájmů/Conflict of Interest:  
Autor prohlašuje, že v souvislosti s tímto článkem 
je bez konfliktu zájmů

Corresponding author: 
pplk. Mgr. Lukáš Němeček,  
e-mail: lukas.nemecek@pcr.cz 
Policejní prezidium ČR,  
poštovní schránka 62/NPC, 170 89 Praha 7

Abstract:
The article Soumar acquaints the reader with the 
criminal file of the same name, which was initia-
ted by the National Drug Headquarters of Crimi-
nal and Investigation Service, the branch office of 
České Budějovice. The author describes the activi-
ties of an organized group importing medicines 
containing pseudoephedrine from Romania. The 
offenders subsequently produced narcotic psy-
chotropic substance methamphetamine from the-
se medicines and sold them. Due to the fact the cri-
me took place on the territory of two EU states, the 
Soumar case was included in the European Union 
project CO3DIL.
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