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ÚVOD
Není rozhodně třeba připomínat, že výzvy, souvisejí
cí s  drogovou kriminalitou, vykazují obvykle nadná
rodní, často i přímo globální přesahy. V následujícím 
textu bude touto optikou čtenářům přiblížen jeden 
z aktuálních dokumentů, který by neměl uniknout ex
pertní pozornosti.

VYHODNOCENÍ HROZEB Z PROSTŘEDÍ 
ZÁVAŽNÉHO A ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU
Dokument z  dílny Europolu, Vyhodnocení hrozeb 
z prostředí závažného a organizovaného zločinu (Se
rious and Organised Crime Threat Assessment, SO
CTA) jednak mapuje období dobu od ledna 2016 do 
prosince 2019, jednak usiluje o odhad trendů přinej
menším ve vztahu k příštím čtyřem letům. 1

Multidisciplinární dokument (k jehož vzniku při
spěly členské státy Unie, další státy, organizace a další 
instituce – například akademická obec) identifikuje 
klíčové zločinecké skupiny a  jednotlivce a  popisu
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je faktory v širším prostředí, které formují závažnou 
a organizovanou trestnou činnost.

Ambicí dokumentu je také poskytnout osobám 
s rozhodovací pravomocí pevný základ pro jejich rozho
dování. Pomocí kvalitativních a kvantitativních analy
tických technik a souboru jasně definovaných ukazatelů 
byly identifikovány nejzásadnější kriminální jevy (cel
kem 11 oblastí). Jsou zde zmíněny i průřezové aspekty 
(struktura a  trendy s  ohledem na fungování zločinec
kých sítí, korupce, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
přesun kriminálních aktivit do kyberprostoru). 2, 3

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ DOKUMENTU, 
S DŮRAZEM NA TÉMA OMAMNÝCH 
A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK
Kriminální struktury jsou pružnější, než se dříve my
slelo, a zároveň se zdá, že používání násilí organizo
vaným zločinem roste, stejně jako používání korupce 
a  zneužívání legálních obchodních struktur. Rovněž 
pandemie covid-19 vytvořila nové příležitosti pro 
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některé zločinecké sítě. Velkou otázkou je dopad dů
sledků potenciální ekonomické recese v návaznosti na 
pandemii – na společnost i na kriminalitu.
Obchod s nelegálními drogami nadále je zcela domi
nantní aktivitou, která generuje obrovské zisky a  se 
kterou souvisí množství násilného jednání. Jsme svěd
ky růstu objemu dovozu kokainu z Latinské Ameriky. 
Příslušné zisky zločineckých struktur mohou zásadní 
měrou přispět k  podkopání ekonomik, veřejných in
stitucí a  společnosti ve členských státech Unie. Sta
bilní pozici se těší nelegální obchod s konopím (kana
bioidy). Zločinecké sítě ve členských státech Unie (zde 
je výslovně uvedena Česká republika) zvyšují své kapa
city pro výrobu a distribuci syntetických drog. Evropa 
zde v celosvětovém měřítku dominuje.

Okolo 38 % zločineckých sítí je zapojeno do obchodu 
s  nelegálními drogami. Dalších zhruba 42 % zločinec
kých sítí se věnuje organizované majetkové trestné čin
nosti, podvodům, obchodu s lidmi a pašování migrantů.

Trhy v Unii jsou zásobovány širokou paletou drog, 
na vzestupu je zejména kokain a konopí. S drogami sou
visí značný počet násilných incidentů, které způsobuje 
rostoucí konkurence mezi dodavateli drog. Část zloči
neckých struktur dává před násilím přednost korupci. 4, 5

Drogová kriminalita je „průkopníkem inovací“. On
-line obchod s drogami (časté, ale malé jednotlivé zá
silky; vzhledem k  vysokému počtu malých zásilek je 
menší pravděpodobnost detekce jejich nelegálního ob
sahu) v posledních letech značně expanduje, tradiční 
off-line dodávky však stále dominují.  Nelegální drogy 
způsobují vážné poškození zdraví spotřebitelů. Výnosy 
z tohoto segmentu kriminality generují astronomické 
zisky, obrovskou černou ekonomiku podkopávající 
místní komunity a sociální hodnoty, oslabující právní 
stát a narušující životní prostředí (generování nebez
pečného odpadu).

Drogy se v  neposlední řadě někdy používají jako 
protihodnota k provádění částečných plateb za zbraně 
nebo jiné komodity či služby.

DOPAD PANDEMIE COVID-19 (NEJEN)  
NA DROGOVOU KRIMINALITU
Klíčovou charakteristikou zločineckých sítí je jejich 

přizpůsobování se změnám prostředí, ve kterém pů
sobí. Překážky se stávají příležitostmi. To platí i pro 
současnou koronavirovou situaci. Zločinci využili úz
kosti Evropanů a  nedostatku některých životně dů
ležitých statků během současné pandemie. Zatímco 
některé trestné činnosti se zřejmě vrátí do předpan
demického stavu, jiné budou současnou pandemií zá
sadně modifikovány.

Dopad situace na drogovou kriminalitu byl nicmé
ně relativně omezený. Kromě počátečních a lokálních 
narušení dodávek a  distribuce drog během prvních 
lockdownů obchod s drogami pokračoval. Po relativně 
krátké fázi kolísání cen a nabídky drog na evropském 
trhu v rané fázi pandemie se situace do značné míry 
vrátila na úroveň před pandemií.

Pandemie znamenala boom objemu on-line ob
jednávek realizovaných zásilkovými službami. V tom
to objemu se snáze ukryly zásilky nezákonného zboží, 
včetně drog a dalších nelegálních komodit. 6

ZÁVAŽNÝ A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN 
A SOUVISEJÍCÍ TYPOLOGIE
V  navazujícím textu jsou ve stručnosti popsány 
nejvíce relevantní oblasti kriminality – kterých 
bylo pro toto období identifikováno celkem 11. Tři 
z  nich přitom spadají pod drogovou kriminalitu 
plně a tři další s tématem drogové kriminality sou
visí částečně.

Zbývajících pět témat, které dokument akcentuje, 
jsou následující: Klíčové téma č. 1: Kybernetické úto
ky. Klíčové téma č. 3: On-line sexuální zneužívání dětí. 
Klíčové téma č. 4: Podvody, zejména on-line podvody. 
Klíčové téma č. 5: Organizované vloupání a krádeže. 
Klíčové téma č. 8: Obchod s nedovolenými tabákový
mi výrobky.

Klíčové téma č. 6: Výroba, obchodování a distri-
buce konopí
Konopí zůstává nejčastěji konzumovanou nele
gální drogou v  prostoru členských států Evropské 
unie.  Hlavním zdrojem bylinného konopí nelegálně 
dovezeného do členských států Evropské unie je delší 
dobu Albánie. Hlavním zdrojem konopné pryskyřice 
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obchodované do členských států Evropské unie je Ma
roko, s odstupem pak Afghánistán, Libanon a Sýrie.

Do dovozu a distribuce konopí jsou zejména zapo
jeny zločinecké skupiny z  Itálie, Španělska, Maroka, 
Nigérie a zemí Západního Balkánu. Většina členských 
států uvádí, že obchod s  konopím na jejich teritoriu 
roste nebo je stabilní.  Konopná pryskyřice a  bylinné 
konopí zůstávají dvěma hlavními produkty konopí 
obchodovanými v  prostoru členských států Evropské 
unie. 7

Zločinecké sítě zapojené do obchodování s  ko
nopím jsou jak vysoce organizované a  hierarchicky 
strukturované, tak naopak velmi volné, pouhé sítě 
jednotlivců zapojených do trestné činnosti.

Informace o  pěstování a  kultivaci konopí jsou 
snadno dostupné on-line a v pěstitelských obchodech. 
Zločinecké sítě z  Nizozemska a  Belgie jsou schopny 
kontrolovat celý dodavatelský řetězec nebo poskyto
vat odborné znalosti týkající se kultivačního procesu.

Pěstební zařízení, semena a  další suroviny jsou 
v řadě členských států legálně nebo snadno dostupné 
v zahradnictvích, železářstvích a on-line. Semena po
cházejí hlavně z Nizozemska, Belgie a Španělska nebo 
z místních zdrojů.

Vietnamské a čínské zločinecké sítě jsou zapojeny 
do in-door pěstování konopí v  některých členských 
státech. Jejich činnost někdy zahrnuje vykořisťování 
obětí obchodování s  lidmi, včetně nezletilých, jako 
pracovních sil na pěstebních místech. Některé členské 
státy zaznamenaly výrazné zvýšení míry násilí spojené 
s obchodem s konopím.

Technologický pokrok v  oblasti in-door pěstování 
zvyšuje výnosy a zároveň snižuje riziko odhalení. Pěsto
vání konopí nyní často zahrnuje nové metody, jako jsou 
hydroponické plantáže vybavené systémy distribuce oxi
du uhličitého, systémy regulace vytápění, ventilace a kli
matizace nebo sofistikované osvětlovací systémy. Rost
liny jsou efektivně distribuovány v různých místnostech 
podle fáze jejich růstu, což umožňuje dále optimalizovat 
produkci. Výjimkou nejsou kultivační a  monitorovací 
systémy dálkově ovládané mobilními aplikacemi.

Podíl účinných látek u konopné pryskyřice i u by
linného konopí se za poslední desetiletí zvýšil (kvůli 

zavedení nových odrůd a  kultivarů). Zdravotní pro
blémy spojené s užíváním konopí se v prostoru člen
ských států Evropské unie v posledních letech rovněž 
zvýšily. To souvisí do značné míry jak s diverzifikací 
konopných produktů, tak již zmíněným nástupem no
vých vyšlechtěných kultivarů s vyšším podílem účin
ných látek.

Pěstování konopí ve vnitřních prostorách generu
je odpadové chemikálie a další nebezpečné materiá
ly. Pěstování s vysokým výnosem navíc vyžaduje velmi 
velké množství vody a  energie a  vytváří velké emise 
oxidu uhličitého a toxické výpary.

Co se týče budoucího vývoje, očekává se, že trh 
s konopím zůstane největším trhem s drogami v pro
storu členských států Evropské unie.  Obchodování 
s konopím zůstane významným zdrojem příjmů pro 
širokou škálu zločineckých skupin. Pěstování konopí 
v prostoru členských států Evropské unie bude i na
dále inovativní, pokud se jedná o zavádění moderních 
metod, včetně laboratorních technologií pro extrakci 
účinných látek. Předpokládá se, že pěstování konopí 
probíhá a bude probíhat ve všech členských státech, 
i  když s  různou úrovní propracovanosti a  v  různých 
měřítkách. Místa pěstování se také rozšiřují. Distribu
ce konopí pomocí poštovních a balíkových služeb se 
bude dále zvyšovat, což přímo souvisí s rozšiřujícím se 
on-line obchodem s drogami.

Nejrelevantnější třetí státy v  této oblasti jsou: 
Austrálie, Kanada, Čínská lidová republika, Kolum
bie, Island, Indie, Libanon, Norsko, Srbsko, Turecko, 
Spojené státy americké, Vietnam.

Klíčové téma č. 7: Výroba, šíření a distribuce syn-
tetických drog a nových psychoaktivních látek
Obchod se syntetickými drogami je ve srovnání s ji
nými látkami jedinečný, protože výroba těchto drog 
se ve většině případů odehrává v prostoru členských 
států Unie a následně jsou tyto látky distribuovány 
na evropské trhy a do celého světa. Obchodování se 
syntetickými drogami, včetně amfetaminu a metam
fetaminu, je do značné míry doménou albánskoja
zyčných zločineckých skupin. V jihovýchodní Evropě 
pak v  této oblasti dominují turecké skupiny a v se
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verní Evropě skupiny operující ze základen v  Litvě 
a Lotyšsku. 8

Nizozemsko a  v  menší míře Belgie se jeví jako 
hlavní výrobce a dodavatel amfetaminu a metamfeta
minu do dalších členských států. Kromě těchto zemí 
probíhá (částečná) výroba amfetaminu také v  Pol
sku, Bulharsku, Německu, Švédsku a pravděpodobně 
i  v  Litvě. Zločinecké sítě z  Nizozemska dále šíří své 
know-how, což přispěje k rozšíření výrobních kapacit 
v prostoru členských států Evropské unie. Laboratoře 
používané k výrobě syntetických drog se stávají pro
fesionálnějšími a  univerzálnějšími, zvyšují produkci  
a  poskytují větší flexibilitu, pokud se jedná o  spekt
rum látek, které vyrábějí.

Zločinecké sítě poskytují integrovanou službu od 
zařízení a získávání prekurzorů a základních chemiká
lií až po zřízení výrobního místa, poskytování podvod
ných dokumentů, přepravu a praní peněz.

Problematické užívání amfetaminu se v  jednotli
vých zemích značně liší. Obzvláště škodlivé jsou syn
tetické opioidy.

Zločinecké sítě a  zločinci činní ve výrobě synte
tických drog vykazují obzvláště vysoký stupeň speci
alizace a  rozdělení úkolů.  Například zločinecké sítě 
pocházející z Polska se specializují na získávání a pře
pravu prekurzorů nebo základních chemikálií do stře
disek výroby v České republice, Nizozemsku a Belgii 
pro všechny druhy syntetických drog, zejména me
tamfetamin.

Vietnamské zločinecké sítě nadále provozují za
řízení na výrobu metamfetaminu v  České republice 
a zabývají se distribucí různých drog. Rovněž se podí
lejí na obchodování se širokým spektrem psychoaktiv
ních látek mezi Evropou a Asií.

I  když dostupnost nových psychoaktivních látek 
nadále vzbuzuje obavy, frekvence, s jakou se objevují 
na evropských trzích, se v posledních letech zpoma
lila. Zločinecké sítě jsou nicméně i nadále inovativní 
v reakci na legislativní, správní a donucovací opatření, 
jejichž cílem je omezit produkci syntetických drog.

Syntetické drogy jsou široce obchodovány pro
střednictvím internetových platforem a  v  návaznos
ti na to dodávány spotřebitelům pomocí poštovních 

a balíkových služeb. V roce 2019 tyto látky představo
valy druhou největší skupinu drog zadržených na ev
ropských letištích a v poštovních centrech po kokainu.

Výroba syntetických drog v  prostoru členských 
států Evropské unie vytváří značné množství chemic
kého odpadu, který vykazuje velmi negativní dopad 
na životní prostředí. 

Nejrelevantnější třetí státy v  této oblasti jsou: 
Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Ázerbájdžán, Bolívie, 
Bosna a  Hercegovina, Brazílie, Kolumbie, Domini
kánská republika, Egypt, Makedonie, Gruzie, Írán, Li
banon, Libye, Mexiko, Černá Hora, Maroko, Nigérie, 
Norsko, Pákistán, Panama, Peru, Srbsko, Švýcarsko, 
Sýrie, Turecko, Ukrajina, Spojené království.

Klíčové téma č. 9: Velkoobchodní aktivity souvi-
sející s kokainem
Do obchodu s  kokainem v  prostoru členských států 
Evropské unie je zapojeno více zločineckých sítí než do 
jakékoli jiné závažné a organizované trestné činnosti. 
Dodávky kokainu do členských států Evropské unie 
provádí velké množství jednotlivců, skupin a sítí. Zlo
činecké sítě zapojené do obchodování s kokainem jsou 
obvykle vysoce organizované a hierarchicky struktu
rované.

Kokain je do členských států Evropské unie ob
chodován v  nebývalém množství, jak dokládají re
kordní záchyty zásilek na některých klíčových vstup
ních místech do Unie. Celosvětová výroba kokainu je 
na historicky nejvyšší úrovni a dále roste. Čistota ko
kainu v maloobchodě je na nejvyšší úrovni, jaká kdy 
byla v Evropě zaznamenána.

Evropa se ve světovém měřítku stala pro obchod
níky s kokainem hlavní destinací. Tento vývoj je přičí
tán potenciálu dalšího růstu spotřeby kokainu, vyšším 
cenám kokainu ve srovnání se severoamerickým tr
hem a nižším obavám ze zabavení kontrabandu.

Zločinecké sítě se sídlem v  prostoru členských 
států Evropské unie, zapojené do obchodování s ko
kainem, rozšířily své operace tak, že jejich dosah je 
globální. Prostor členských států Evropské unie se 
stal překladištěm kokainu určeného pro trhy ve zbyt
ku Evropy a v Asii. 9
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Většina kokainu zachyceného v  prostoru člen
ských států Evropské unie se přepravuje za využití 
lodí, zejména v přepravních kontejnerech (především 
přímo z Latinské Ameriky). Touto výzvou jsou dotče
ny všechny členské státy, ať už v pozici země vstupní, 
tranzitní nebo cílové.

Kromě obchodních center v  prostoru členských 
států Evropské unie se jako klíčové místo pro klíčové 
organizátory a praní peněz spojené s obchodem s ko
kainem v Unii jeví Dubaj ve Spojených arabských emi
rátech. Stále více jsou do obchodu s kokainem v pro
storu členských států Evropské unie zapojeny osoby 
pocházející z Latinské Ameriky.

Metodou na vzestupu je klonování kontejne
rů. V důsledku rostoucí digitalizace přístavních infra
struktur se zvýšil počet incidentů zahrnujících mani
pulované počítačové systémy v přístavech. Rekreační 
jachty a  rybářské lodě se také často používají k pře
pravě velkého množství kokainu. V roce 2019 orgány 
ve Španělsku poprvé zachytily poloponorku pašující 
kokain z Brazílie do Evropy.

Po příjezdu do hlavních distribučních uzlů v rám
ci členských států Evropské unie jsou zásilky kokainu 
převáženy v osobních a nákladních automobilech na 
místní trhy.  Obchodování s  kokainem uvnitř člen
ských států Evropské unie může zahrnovat také ko
merční lety, lehká letadla a  vrtulníky, železnici, ná
mořní dopravu a poštovní a balíkové služby.

Zločinecké sítě, angažující se v  obchodu s  ko
kainem, používají složité až velmi sofistikované více
vrstvé systémy praní peněz. Miliardy eur generované 
zisky z tohoto druhu trestné činnosti jsou investová
ny do legální ekonomiky, kde uměle mění tržní ceny, 
poškozují konkurenční legitimní podniky, narušují 
hospodářskou soutěž a celkově brání hospodářskému 
růstu legálních aktérů. Zločinecké sítě se prostřed
nictvím výnosu z obchodování s kokainem pokouše
jí ovládnout celé regiony nebo odvětví hospodářství 
(stavebnictví, trh s  nemovitostmi, pohostinství, ces
tovní ruch, sítě supermarketů a  maloobchodů, další 
odvětví náročná na hotovostní investice).

Frekvence a  intenzita násilných incidentů souvi
sejících s kokainem roste. Mezi jejich oběti nyní patří 

novináři, členové bezpečnostní komunity, ale i  zcela 
nezúčastněné osoby. Jsme svědky zvýšení počtu vražd, 
bombových útoků, žhářství, únosů, mučení a zastra
šování v souvislosti s obchodem s kokainem. Rostoucí 
počet zločineckých sítí přitom zároveň používá násilí 
uvážlivějším způsobem.

Kriminalita a korupce spojené s obchodem s dro
gami snižuje kvalitu života a pocit bezpečí ve čtvrtích 
a komunitách, kde se vyskytuje. V některých oblastech 
je kriminální životní styl vnímán jako přijatelná příle
žitost pro mladé a jinak nekvalifikované lidi, což vede 
z jejich strany k odmítnutí vzdělání a legálních kariér 
jako celku.

Nelegální drogy způsobují vážné a  přímé poško
zení zdraví spotřebitele.  Částečně dostupné údaje 
o úmrtích souvisejících s kokainem a záznamy o léčbě 
poruch užívání drog naznačují, že související škody 
mohou narůstat.

Co se týče budoucího vývoje, v první řadě nic ne
nasvědčuje snížení produkce kokainu v hlavních pro
ducentských zemích Latinské Ameriky. V  prostoru 
členských států Evropské unie v  krátkodobém hori
zontu zůstane kokain vysoce dostupný, relativně lev
ný a s vysokou úrovní čistoty. Trasy obchodování s ko
kainem se budou v příštích letech dále diverzifikovat 
v důsledku měnících se dopravních infrastruktur. Ně
které zločinecké sítě pocházející z členských států Ev
ropské unie vidí perspektivu v některých dopravních 
uzlech v Africe.

Nejrelevantnější třetí státy v  této oblasti jsou: 
Albánie, Bolívie, Bosna a  Hercegovina, Brazílie, Ko
lumbie, Dominikánská republika, Mexiko, Černá 
Hora, Panama, Peru, Srbsko, Spojené království.

SEKUNDÁRNÍ TÉMATA, ZMÍNĚNÁ 
V DOKUMENTU
Sekundární témata, zmíněná v dokumentu, jsou ná
sledující:

Klíčové téma č. 2: Pašování migrantů:
Přibližně 50 % zločineckých skupin zapojených do pa
šování migrantů působilo výhradně v této oblasti kri
minality. Pašeráci migrantů jsou příležitostně také za
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ILUSTRACE A INFOGRAFIKA
Dokument „Vyhodnocení hrozeb z prostředí závažné
ho a organizovaného zločinu“. U každého jevu je na zá
kladě kvantitativních a kvalitativních aspektů (včetně 
škály, mapující výzvy primárně politické, ekonomické/
finanční, sociální/společenské, zdravotní, bezpečnost
ní a se životním prostředím souvisejícími dopady) od

hadován budoucí vývoj. Ten je barevně rozlišen (červe
ná – vysoký dopad, oranžová – střední dopad, modrá 
– nízký dopad). Vpravo nahoře je integrován celkový 
vývoj agendy. S  výjimkou organizovaných případů 
vloupání, kde je předpokládán nízký pokles, se ve všech 
ostatních případech jedná o mírný nebo vyšší růst. 1

ODBORNÝ RECENZOVANÝ ČLÁNEK | REVIEW ARTICLE

Kanabioidy.1

Obálka dokumentu „Vyhodnocení hrozeb z pro-
středí závažného a organizovaného zločinu“.1

Syntetické drogy atd. 1

Kokain.1
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pojeni do obchodování s lidmi, obchodu s drogami, 
obchodování se střelnými zbraněmi a praním peněz.

Klíčové téma č. 10: Obchodování s lidmi (pra-
covní a sexuální vykořisťování):
Ve srovnání s jinými formami obchodování s lidmi 
používají zločinci podílející se na pracovním vyko
řisťování častěji násilí proti svým obětem a jejich ro
dinám. Výjimkou není ani zneužití drog k dosažení 
poslušnosti obětí.

Klíčové téma č. 11: Trestná činnost související 
s odpady: 
Obchodování s odpady úzce souvisí s dalšími krimi
nálními aktivitami, jako je padělání dokumentů, da
ňové úniky, korupce, praní peněz a nakládání s od
padem z nelegální výroby drog. V rámci této oblasti 
jsou využívány zkušenosti (a kanály) získané obcho
dem s lidmi nebo s drogami.

Vyjádření o konfliktu zájmů/Conflict of In-
terest: 
Autoři prohlašují, že v  souvislosti s  článkem jsou 
bez konfliktu zájmu.
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Abstract:
The informative article aims to acquaint the reader 
in an integrated form with one of Europol‘s current 
documents, the Serious and Organised Crime Thre-

at Assessment, with an emphasis on the position of 
drug crime in its content.
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