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Organizace vymáhání práva v oblasti NNL  
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• NNL jako priorita Policie České republiky 
 

• Národní legislativní rámec nakládání s NNL  
 
• Věcná a místní příslušnost v oblasti NNL 

 
• Navyšování personálních kapacit SKPV linie toxi od roku 2015 

 
• Kvalitativní změny mezinárodní policejní a justiční spolupráce  

 
• Vnitrostátní spolupráce se státními i nestátními subjekty  

 
• Orientace na další odborné vzdělávání a zachycení nových trendů 
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Trendy produkce a distribuce 
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• Vysoká dostupnost metamfetaminu a marihuany z komunitní produkce i distribuce 
 

• Psychoaktivní léčivé přípravky jako součást nelegálních drogových trhů 
 

• Polyvalentní nabídka i užívání  
 

• Rostoucí význam virtuálního prostoru včetně darknetu  
 

• Vyšší dostupnost kokainu i mimo velké aglomerace 
 

• Výroba XTC a amfetaminu, kompletace NPS 
 

• Výskyt nepůvodního metamfetaminu  
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Postavení ČR a vliv nepůvodních  
kriminálních skupin 
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• ČR jako specifický drogový trh  
 

• ČR jako producentská země 
 

• ČR jako relativně významný hráč darknetových tržišť 
 

• ČR jako tranzitní země 
 
• Vietnamské kriminální skupiny   

 
• Albánsky hovořící kriminální skupiny  

 
• Srbské kriminální skupiny  

 
• Kriminální skupiny původem ze Západní Afriky 
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Aktuální výzvy vymáhání práva 
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• Nadprodukce kokainu, heroinu  
 

• Nárůst evropské produkce i dovozu metamfetaminu  
 

• Maloobjemové zásilky s obsahem NNL 
 

• Otevřený i skrytý internet a virtuální měny 
 

• Kryptované prostředky komunikace, bezkontaktní distribuce 
 

• Analýza velkých objemů dat 
 

• Nekompatibilita národních právních úprav  
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 Děkuji za pozornost 

 
 
 brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych  

   ředitel NPC SKPV PČR 
   Tel. : +420 974 836 531, jakub.frydrych@pcr.cz 
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