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NNoovvéé  ppoolliicceejjnníí  uunniiffoorrmmyy  
 

Letní počasí přineslo policistům příjemné překvapení. Do sluţby si mohli obléci nové 
uniformy, které byly do výstrojních norem zavedeny začátkem letošního roku. Jsou to 
polokošile určené právě pro letní období.   

                 

Důvodem k doplnění výstroje bylo především bezpečí a pohodlí policistů. Nové 
polokošile jsou vyrobeny ve třech barevných provedeních, modrá, ţlutá a bílá, podle toho, 
jaké sluţbě jsou určeny. 

 

Modré polokošile se stříbrnými reflexními nápisy oblékají zejména policisté pořádkové 
či cizinecké policie, můţeme je vidět ale i na příslušnících ochranné sluţby, kteří střeţí 
vybrané objekty zvláštního významu. Pro dopravní policisty je určena ţlutá varianta 
s výraznou převahou reflexních prvků, aby byl kaţdý příslušník na silnici dobře viditelný, a to 
i za sníţené viditelnosti. Barevné provedení je velmi podobné reflexním vestám, které jsou 
veřejnosti známé z policejních silničních kontrol.  



Poslední bílá varianta je určena pilotům a palubnímu personálu Letecké sluţby 
Policie ČR. Reflexní prvky jsou v tomto případě minimální, hlavním kritériem bylo především 
pohodlí pilotů. 

 

Materiál polokošil je podobný těm, které vyuţívají například sportovci. Je lehký, 
odolný a má vysokou paropropustnost z důvodu bezproblémového odvodu potu od těla. Po 
úspěšném zkušebním zavedení v některých krajích přistoupilo vedení Policie ČR k plošnému 
zavedení těchto výstrojních součástí pro všechny policisty. 

 

 

                      Zdroj:www.policie.cz 

Autor: kpt. Mgr. Jan Melša



SSttaattiissttiikkaa  ddoopprraavvnníícchh  nneehhoodd  ddoo  kkoonnccee  ččeerrvvnnaa  22001111  

 

Do konce června letošního roku bylo novojičínským policistům nahlášeno celkem 350 
dopravních nehod. Při těchto dopravních nehodách 1 osoba utrpěla smrtelné zranění, 28 jich 
bylo zraněno těţce a 93 lehce. 

 

Dopravní nehody šetřené policií 

 2011 2010 +/- % 

Počet nehod 436 393 43 11 
Usmrceno 1 8 -7 -600 
Těţká zranění 28 29 -1  -3 
Lehká zranění 93 87 6 7 

 
 
Příčiny dopravních nehod 
 

 2011 2010 +/- % 

způsob jízdy 223 218 5 2 
rychlost 85 79 6 8 
přednost 35 22 13 59 
předjíţdění 7 10 -3 -30 
alkohol 33 31 2 6 

Činnost dopravních policistů za prvních šest měsíců roku 2011 a porovnání s rokem 

předešlým: 

 2011 2010 

Alkohol 169 97 

Zadrţeno řidičských průkazů 69 63 

Řízení bez řidičského průkazu 21 18 

Odebrání vozidla 0 0 

V měsíci červnu za spáchané přestupky v dopravě uloţili novojičínští dopravní 
policisté blokové pokuty za téměř 800 tisíc korun. Celkově bylo spácháno přes sedm set 
dopravních přestupků. Nejčastěji přestupci překročili povolenou rychlost, a to v 517 
zjištěných případech. 

 

ZZddrroojj::  DDII  NNoovvýý  JJiiččíínn  ddoo  3300..66..220011  



MMeecchhaanniissmmuuss  ppááttrráánníí  ppoo  ppoohhřřeeššoovvaannýýcchh  dděětteecchh  

ffuunngguujjee  jjiižž  rrookk  

 

Dne 25. května si kaţdoročně připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí.  

Symbolem tohoto dne je kvítek pomněnky. Vyjadřuje podporu ztraceným a uneseným dětem 

a jejich rodinám.   

 

   



 Od spuštění Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech 
uplynul rok. Za tu dobu ho policie aktivovala ve 32 případech. Z toho v deseti případech bylo 
dítě nalezeno díky informacím veřejnosti, ve všech ostatních případech ho vypátrala policie. 
Zkušenosti získané přibliţně ročním fungováním projektu tedy ukazují, ţe systém je efektivní 
a splňuje účel, pro který byl zřízen. 

 "Od projektu nadále očekáváme sníţení počtu trestných činů ohroţujících ţivot a 
zdraví dětí, posílení citlivosti veřejnosti k problematice pohřešovaných dětí a zvýšení 
povědomí veřejnosti o způsobech bezpečného chování a prevence v souvislosti se zmizením 
dítěte," uvedla Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. 

 Ministerstvo vnitra se problematice pohřešovaných dětí věnuje jiţ několik let. 
Mezinárodní ochrana dětí se stala jednou z našich priorit během předsednictví České 
republiky v Radě EU, tedy v první polovině roku 2009. V zájmu zvýšení rychlosti a efektivity 
pátrání po pohřešovaných dětech začala svůj výstraţný systém budovat Česká republika 
pod názvem Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. 

 Projekt byl oficiálně spuštěn 11. května 2010, kdy podepsal minstr vnitra a zástupci 
médií memorandum o spolupráci při zveřejňování informací o pátrání po dětech, které se 
ocitnou v moţném ohroţení ţivota. Jedna ze zásadních součástí projektu totiţ spočívá ve 
vytváření systému aktivního zapojení veřejnosti do pátrání po pohřešovaných dětech 
prostřednictvím médií a elektronického komunikačního systému. Vedle důsledného 
policejního pátrání je důleţitou součástí projektu také zajištění potřebné psychologické 
podpory rodinám pohřešovaných dětí. Základem systému je pátrací činnost Policie ČR, 
přičemţ se na rozsáhlých pátracích akcích v terénu účastní celý integrovaný záchranný 
systém. 

 V současné době probíhají jednání o rozšíření tohoto systému pomocí SMS zpráv 
rozesílaných v některých případech v lokalitě, kde se dítě ztratilo. 

 Policie České republiky kaţdoročně vyhlašuje stovky pátrání po pohřešovaných 
dětech. Nejčastěji jde o svěřence výchovných ústavů, často o děti, které se bály vrátit domů 
třeba kvůli problémům ve škole, nebo o děti, které se prostě zatoulaly. Naprostá většina 
těchto případů končí šťastně, účinnost pátrání se přibliţuje 100 %. Národní koordinační 
mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech se aktivuje v těch případech, kdy je dítě 
bezprostředně ohroţeno na zdraví, nebo dokonce na ţivotě. V roce 2010 bylo z celkového 
počtu 1506 pohřešovaných dětí 28 takových případů. 

 "Snahou policistů je minimalizovat nebezpečí hrozící pohřešovanému dítěti, v 
případech, kdy takové riziko nastává. Pomoc veřejnosti je v takových situacích 
nenahraditelná a velmi si jí váţíme," shrnuje základní myšlenku celého projektu policejní 
prezident plk. Petr Lessy. 

 

 

Zdroje:www.policie.cz  

            www.mvcr.cz 

  

  

  



PPááttrráánníí  ppoo  ppoohhřřeeššoovvaannýýcchh  dděětteecchh 

 
Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech 

 
1 Informace o projektu 
2 Jak předejít situaci, že se dítě ztratí či se stane obětí trestného činu? 
 

Informace o projektu 

 

 Pohřešované děti jsou jednou ze skupin ohroţených dětí. Ve většině případů se jedná o 
děti, které samovolně utečou od rodiny nebo ze zařízení pro výkon ústavní/ochranné 
výchovy, nebo o děti, které jsou „uneseny“ jedním z rodičů. Se zvláštním zřetelem jsou 
především řešeny případy zmizení dětí, při kterých je bezprostředně ohroţeno zdraví nebo 
ţivot dítěte. V těchto situacích je velice důleţitý rychlý přenos informací jak mezi jednotlivými 
subjekty pátrání, tak i směrem k veřejnosti, která můţe v době bezprostředně po zmizení 
dítěte poskytnout relevantní informace.  
    

 V zájmu zvýšení rychlosti a efektivity pátrání spustilo Ministerstvo vnitra projekt 
Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech. Jedná se o systém 
včasného varování v případech, kdy ţivot nebo zdraví pohřešovaného dítěte je v ohroţení 
(cca 10 případů ročně). O aktivaci mechanismu a zařazení dítěte do něj rozhoduje Policie 
ČR. Systém je zaloţen na rychlém přenosu informací o pohřešovaném dítěti od policie 
k veřejnosti, zejména prostřednictvím médií. Rodinám pohřešovaných dětí je ze strany 
policejních psychologů poskytována profesionální psychologická pomoc, obrátit se mohou 
rovněţ na linky důvěry a neziskové organizace poskytující pomoc v obtíţných ţivotních 
situacích. Kontaktní údaje by jim měla předat policie.  
    

 Pomoci při pátrání po pohřešovaném dítěti můţe kaţdý z nás. Stačí se přihlásit 
k odběru upozornění o vyhlášeném pátrání po dítěti v ohroţení. Budete-li chtít, aby vás 
zpráva o vyhlášeném/odvolaném pátrání zastihla vţdy, i kdyţ právě nemáte přístup do své 
e-mailové schránky, stačí si nastavit ve své e-mailové schránce zasílání upozornění na nový 
e-mail SMSkou na váš mobilní telefon.  
    

 Tento systém včasného varování fungující v některých evropských i mimoevropských 
státech jiţ pomohl zachránit mnohé dětské ţivoty. Pro stejný účel byl vytvořen také v ČR. 
Informujte o tomto projektu a o způsobu, jak se do něj zapojit členy své rodiny, přátele, 
kolegy, ... Čím více lidí se dozví o vyhlášeném pátrání, tím větší je šance, ţe pohřešované 
dítě bude nalezeno. 
 
 
Jak předejít situaci, že se dítě ztratí či se stane obětí trestného činu? 

 

Rady pro rodiče 

 komunikujte se svým dítětem, zajímejte se o jeho problémy, naslouchejte mu, vnímejte 
změny v jeho chování 

 mějte vţdy přehled o tom, kde a s kým se vaše dítě nachází, mějte přehled o jeho 
denních aktivitách 

 vysvětlete dítěti klidným a přiměřeným způsobem (v závislosti na jeho věku), jaká 
nebezpečí ho mohou potkat a jak jim můţe čelit, na koho se můţe obrátit s ţádostí o pomoc 

 dítě by mělo znát základní linky tísňového volání (112, 158, 155, 150, 156) 

clanek/narodni-koordinacni-mechanismus-patrani-po-pohresovanych-detech.aspx?q=Y2hudW09Mg==
http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/DiteVOhrozeni.aspx
http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/DiteVOhrozeni.aspx
http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/DiteVOhrozeni.aspx


 učte děti, aby věřili svým vlastním pocitům, ujistěte je, ţe mají právo říct kdykoliv „NE“, 
jestliţe cítí, ţe není něco v pořádku 

 vţdy velmi dobře zvaţte, komu své dítě svěřujete a tyto osoby si náleţitě prověřte (např. 
chůva) 

 pro případ zmizení dítěte mějte k dispozici (nejlépe vždy při sobě) aktuální 
fotografii vašeho dítěte 

  
Dojde-li ke zmizení vašeho dítěte... 

 kontaktujte policii na kterékoliv policejní služebně nebo na lince tísňového volání 
158 ihned, jakmile zjistíte, že se vaše dítě ztratilo, vyvarujte se pozdního oznámení, 
rozhodovat mohou i minuty 

 v závislosti na věku dítěte prohledejte všechna místa, kde by si dítě mohlo hrát nebo 
kde by mohlo usnout, uvědomte si, kdy a kde jste jej viděli naposledy, i malé dítě je schopno 
ujít několik kilometrů 

 poskytněte policii detailní popis vašeho dítěte včetně oblečení a zvláštních znamení 
(jizvy, tetování, mateřská znaménka), předejte policii aktuální fotografii vašeho dítěte 
v odpovídající kvalitě, informace o jeho zdravotním stavu a uţívaných lécích 

 informujte policii o okolnostech zmizení dítěte, kdy a kde, popř. s kým jste jej naposledy 
viděli 

 policii uveďte jen pravdivé a nezkreslené informace, v žádném případě informace 
nezatajujte, i sebemenší detail může být významný pro pátrání včetně změn v chování 
dítěte před jeho zmizením 

 zamezte přístupu sousedů, známých a dalších osob mimo rodinu do domu nebo bytu, 
odkud se dítě ztratilo do doby, neţ policie provede šetření na těchto místech 

 buďte neustále na příjmu, aby vás policie mohla bez problémů kontaktovat 

 pohřešování dítěte představuje pro kaţdou rodinu velké psychické trauma, máte proto 
moţnost vyuţít sluţeb policejního psychologa, nebojte se také kontaktovat neziskové 
organizace pomáhající lidem v obtíţných ţivotních situacích, k dispozici jsou vám také linky 
důvěry 
  
Základní pravidla bezpečného chování pro děti  

 měl bys vţdy informovat rodiče o tom, kam jdeš a s kým a poţádat je o svolení 

 neměl by ses venku pohybovat sám, vţdy je lepší mít doprovod kamaráda nebo 
dospělé osoby 

 neměl bys přeceňovat své síly, zbytečně riskovat, nechat se „vyhecovat“ kamarády 
k tomu, abys podstoupil něco, co by mohlo skončit nešťastnou náhodou, ohrozit tvé zdraví 
nebo ţivot 

 jestliţe se někdo pokusí tě odvést někam proti tvé vůli, snaţ se dostat se od něj pryč, ať 
uţ za pouţití křiku, kopání nebo jiných metod 

 pokud si tě někdo bude chtít vyfotografovat, máš právo říct „NE“ a informovat o tom své 
rodiče nebo jinou důvěryhodnou dospělou osobu 

 nikdy nestopuj, nenastupuj do auta k ţádné osobě (ať uţ známé či neznámé), nemáš-li 
předem daný souhlas rodičů 

 v případě, ţe se ztratíš rodičům na veřejně přístupném místě, nepátrej  po  nich sám a 
co nejdříve vyhledej uniformovaného policistu či stráţníka nebo jinou důvěryhodnou osobu  
(prodavačka  v obchodě, maminka s dětmi,...) a řekni  jim, ţe jsi  se ztratil a potřebuješ 
pomoct najít rodiče 

 zapamatuj si základní bezplatné linky tísňového volání, na které se můţeš obrátit 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu (158 – Policie ČR, 155 – Zdravotnická záchranná sluţba, 150 – 
Hasičský záchranný sbor ČR, 156 – Obecní policie, 112 – Jednotné evropské číslo 
tísňového volání) 
 
 



KKrrááddeežžee  nnaa  kkoouuppaalliiššttíícchh  
  

Ke krádeţím můţe docházet kaţdodenně, zejména v dopravních prostředcích, 
supermarketech, nepřehledných davech lidí a rovněţ také na koupalištích. Před krádeţemi 
se můţete preventivně chránit podle následných doporučujících opatření: 

 

Na koupališti:  

- omezte na minimum mnoţství cenností nošených na koupaliště,  

- nikdy neodkládejte bez moţného dozoru osobní předměty ani na krátkou dobu,  

- pokud jdete do vody, poţádejte osobu v blízkosti, které můţete důvěřovat, aby vaše věci 
sledovala a nespoléhejte na to, ţe vhodnou skrýší je batoh, obuv nebo sbalený ručník,  

- uzamykatelná šatní skříňka není vţdy bezpečným úkrytem pro cenné věci,  

- ani vozidlo zaparkované před koupalištěm není bezpečným úkrytem pro cennosti, hrozí 
riziko vloupání,  

- provozovatelé často nabízejí úschovu cenných věcí v bezpečnostní schránce nebo trezoru, 
nepodceňujte riziko okradení a vyuţijte této sluţby 

 

Pokud se však bohuţel stanete obětí trestného činu krádeţe, obraťte se na tísňovou 
linku 158 Policie České republiky. 

(Převzato z materiálů Policie ČR) 



PPoolliicciiee  vvee  šškkoollccee 

Novojičínská policie nabádala děti k opatrnosti. 

 

 

Na konci června dopoledne strávily děti z mateřské školky v Kopřivnici na ulici České 
ve společnosti policie. Spolu s policistou nadpraporčíkem Zbyňkem Tomšíkem z novojičínské 
policie si děti povídaly, co je správné a co naopak není. Policista hlavně varoval děti před 
nebezpečím, které číhá na silnicích. 

„Jak se správně chovat na silnici“? Tak na tuto otázku a spoustu dalších se přišel 
zeptat přímo policista. S dětmi si povídal o přechodu pro chodce, na které straně mají chodit 
po silnici a co znamenají některé dopravní značky. Neméně důleţitá byla i upozornění, ţe 
mají mít na kole přilbu a chrániče. 

 

 Mimo to si děti mohly prohlédnout policejní auto a také prostředky, které policisté 
vyuţívají při sluţbě – pouta, obušek, vesty a podobně. Děti si mohly vše prohlédnout, a kdo 
chtěl i vyzkoušet. Připravený byl také kriminalistický kufřík, ve kterém bylo mnoho záhadných 
předmětů. Malí předškoláci si například vyzkoušeli otisky prstů a také se dozvěděli mnoho 
zajímavých věcí. Na závěr dostaly děti drobné dárečky a propagační materiály, převáţně 
s dopravní a policejní tématikou. 

 

 



NNoovvoojjiiččíínnššttíí  ppoolliicceejjnníí  ppssoovvooddii  bbyyllii  ooppěětt  nneejjlleeppššíí 

Na Mistrovství ve výkonu služebních psů na Slovensku se v mezinárodní konkurenci 
moravskoslezští psovodi probojovali na druhé místo. 

 V polovině června se vydala výprava sluţebních psovodů KŘP MSK ve sloţení mjr. 
Bc. Petr Kozák a prap. Bronislav Valenta se sluţební fenkou Arankou a pprap. Robert 
Houdek (oba ze skupiny základních kynologických činností Nový Jičín) se sluţebním 
psem Adirem z Fouskova dvora na Mistrovství Krajského ředitelství PZ SR Ţilina ve výkonu 
sluţebních psů. Po čtyřech dnech překonávání náročných nástrah tohoto mistrovství se díky 
mnoţství získaných bodů umístili na velmi cenných pozicích. 
 

   Na fotu: prap. Bronislav Valenta se sl. fenkou Arankou   
 
 

Přesto, ţe je Aranka psí slečna, ukázala, ţe si dokáţe poradit s těţkými disciplínami 
stejně bravurně jako statní psi a v mnoha případech i lépe. Na stupních vítězů tak Aranka 
před sebe pustila pouze jediného psa a tím byl nejostřílenější slovenský pes, který je 
drţitelem mnoha titulů v mistrovských soutěţích jak na Slovesku tak i u nás v České 
republice. Dobře si mjr. Antona Nogu a jeho Erda zvaného Atom pamatujeme z účasti na 
našich krajských přeborech. Celkově dobrý dojem podpořil svým výkonem také Adir, který se 
umístil na 5. místě. 
 

   Na fotu: pprap. Robert Houdek se služebním psem Adirem  

  
Psovodi našeho ředitelství tak odpovědně reprezentovali na mezinárodním poli naše 

ředitelství a také skupinu základních kynologických činností Nový Jičín, kde oba zdárně 

slouţí. Podpořili tak nedávný úspěch dalšího našeho psovoda prap. Jiřího Valoška a jeho 
sluţebního psa specialistu na vyhledávání drog Kapitána. Na republikovém přeboru 
sluţebních psů Vězeňské sluţby byl jmenován k reprezentaci celé Policie České republiky. 
Na tomto přeboru tento kynologický tým obsadil skvělé 2. místo! 
 

Zdroj: www.policie.cz 
Autor: mjr.  Bc. Petr Kozák  

 

http://www.policie.cz/
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Obyvatelé Česka jsou opět v něčem mistři. Tentokrát ovšem není jasné, zda je to 

důvod k radosti. Česká republika totiţ patří mezi přední světové výrobce amfetaminových 
drog, především metamfetaminu, jehoţ spotřeba je u nás nejvyšší v Evropě.  
 
 
Šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych 
 

KDO JE PLK. MGR. JAKUB FRYDRYCH 

 

- Narodil se v roce 1973 v Praze. 
- Po maturitě v roce 1991vstoupil 
do řad policie, kde působil nejprve 
u pořádkové policie, později na 
kriminálce. 
- Členem týmu Národní 
protidrogové centrály se stal v roce 
2000. 
- V roce 2002 dokončil studium na 
univerzitě v Hradci Králové, obor 
sociální pedagogika. 
- V únoru 2009 převzal funkci 
ředitele NPC po svém předchůdci 
Jiřím Komorousovi. 
 
  

Ani v ostatních drogách nezůstávají Češi pozadu. Podle zprávy, kterou vydala OSN, 
si natolik oblíbili extázi, ţe je ve spotřebě předhonili jen Australané. A v uţívání konopí je 
podíl Čechů opět nejvyšší v celé Evropě. Šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych 
tento stav přičítá značné dostupnosti drog na českém trhu. Frydrychova jednotka, čítající asi 
170 lidí, uţ 20 let honí drogové gangy po celé České republice. 

 
  
Národní protidrogová centrála funguje už 20 let. Co se za tu dobu změnilo? 

Změnilo se úplně všechno. Změnil se charakter drogové scény, ale právní prostředí, 
dokonce několikrát. 
  
Vaše jednotka ze své podstaty vystupuje tvrdě proti drogám. Ale Globální komise pro 
drogovou politiku, v níž jsou zastoupeni významní lidé z celého světa, tvrdí, že válka 
proti drogám skončila neúspěchem a navrhuje naopak legalizaci některých drog. To je 
přímo v rozporu s vaším postojem… 

Ta zpráva popisuje stav, ke kterému vývoj dospěl v konkrétních regionech, například 
v Mexiku. Vymáhání práva se tam blíţí vojenským operacím. To je vlastně válka, kdy 
dochází k obrovským obětem na obou stranách i na nezúčastněných osobách. Rozumím 
tomu, ţe mají potřebu hledat i nějaká neobvyklá řešení. Ale co se týká Evropy, respektive 
schengenského prostoru jsou úvahy o zmírnění zákonů naprosto nadbytečné. Převáţná část 
evropských států nestíhá uţívání jako protiprávní. Výlučně se zaměřuje na výrobce, 
dovozcea  distributory drog. 
  

http://www.denik.cz/z_domova/jakub-frydrych-20110624.html


Se zprávou zmíněné globální komise tedy nesouhlasíte? 

Nesouhlasím, protoţe se nedomnívám, ţe problém s drogami je jen plodem represe. 
Nedomnívám se, ţe kdyţ zlegalizujeme nějaké jednání, které bylo doposud trestné, ţe toto 
jednání zmizí. Tento názor opírám o svoji zkušenost, ţe obchod s drogami má jednoznačně 
kriminální podstatu a má ji primárně kriminální. Prostě si to ani nedokáţu analogicky 
představit u jiných typů trestné činnosti. S nějakou mírou tolerance bychom mohli přistupovat 
třeba k drobným krádeţím, které také můţeme jen minimálně ovlivňovat, a říct si, ţe to 
nebudou krádeţe. To bychom se však smiřovali s nějakým stavem, který společnosti 
neprospívá. 
  
Čím si vysvětlujete volání po legalizaci některých drog? 

V médiích zaznívá velmi často. Z pohledu médií a některých závislostních odborníků 
je marihuana droga, která nemá negativní důsledek na zdravý vývoj jedince. Jenomţe tento 
názor a praktikování této reality nás dovedlo na přední místo v Evropě v konzumaci této 
drogy. Ale co povaţuji za horší, intenzivní uţivatelé marihuany jsou dnes v České republice 
druzí nejčastější ţadatelé o léčbu. To jsou lidé, které tam nikdo, kromě sociálního tlaku, 
nenutí jít. To je pro mě jednoznačný signál, ţe tolerance nás dovedla do tohoto stavu. 
 

 
  
Byl byste pro tvrdší postup proti drogám? 

Nebyl bych pro tvrdší postup, ale byl bych pro postup, který zaangaţuje jednotlivce, 
který si o své újmě přivodil závislost, aby byl nucen s tím něco dělat. Známe to z jiných zemí, 
kde existují odklony od správního nebo trestního řízení do léčby nebo terapie. Třeba z Ang lie 
nebo z Francie. Dnes nejenţe uţívání není protiprávní, ale nemáme ani účinné nástroje, jak 
lidi k léčbě donutit. Je určitá část lidí, která se dobrovolně ze závislosti ani nepokusí dostat. 
  
Jak se vůbec za posledních dvacet let, kdy Národní protidrogová centrála pracuje, 
změnila drogová scéna v České republice? 

Poměrně zásadně.  Jestli v roce 1987 Federální správa Veřejné bezpečnosti hlásila 
ve svých výročních zprávách, ţe Československo má zhruba sedm aţ devět tisíc 
problémových uţivatelů, především pervitinu, dnes hovoříme o 40 tisících problémových 
uţivatelů, a to jenom v České republice. Dvě třetiny těchto uţivatelů jsou spojeny s 
pervitinem a třetina s opiáty. Z toho vyplývá, ţe došlo k progresivnímu nárůstu problémového 
uţívání. Stojí za tím dostupnost drog, která je v České republice poměrně vysoká. Co je 
nezmapované, je mnoţina náhodných, příleţitostných a nepravidelných uţivatelů, pro něţ 
uţívání můţe mít epizodický charakter. 
  
Už jste naznačil, že se změnily i druhy užívaných drog. Jak? 

Počátkem 90. let jsme byli atakováni masivním nárůstem dostupnosti heroinu. V 
polovině a koncem 90. let jsme byli svědky jeho veřejné distribuce. Byly to takové 



velkosrazy, na které chodilo třeba sto lidí.  Kdyţ pak táhli na další sraz, zůstaly po nich pásy 
vykradených aut a sklepů, protoţe si potřebovali vydělat na svoji dávku. Boom heroinu se 
zkonsolidoval a dnes uţ můţeme říct, ţe heroinová populace stárne a heroin je obecně 
povaţován za drogu, která u nás není na vzestupu. U pervitinu nebyla po změně reţimu 
znalost jeho výroby tolik rozšířená a jeho dostupnost nebyla absolutní. Navíc to mělo ještě 
takový polokomunitní charakter. Následně však došlo ke komercionalizaci trhu, který o 
několik let později zase přešel do stádia komunitního systému vaření. Tuto amplitudu stále 
ţijeme, protoţe kaţdý rok odhaluje do 400 nelegálních laboratoří na výrobu pervitinu. Ale to 
jsou jenom ty odhalené. Můţeme jen odhadovat, jestli je to třetina nebo čtvrtina reálného 
stavu. Zásadní vliv na rozšíření nabídky měla volná dostupnost léčiv s obsahem 
pseudoefedrinu, kdy v letech 2006 aţ 2008 odcházelo 80 procent prodaných léků do 
nelegální výroby. A to nejsou naše čísla, ale čísla lékárníků. Bylo to natolik neúnosné, ţe 
došlo k restrikci, kterou ovšem nelegální trh kompenzoval dovozy a kompenzuje dodnes. 
  
Lze odhadnout, kolik se ročně protočí peněz v nelegálním obchodu drogami? 

My s odhadovými metodami nedisponujeme. Odhady navíc beru s velkou rezervou. 
Ale jednoznačně se jedná o miliardy korun. Nicméně disponujeme třeba odhady ze 
sekundární kriminality, tedy kriminality spojené s drogami. Tam se pouţívá příměr, ţe kaţdý 
pátý pachatel trestného činu v České republice má něco společného s drogami. Kdyby kaţdý 
člověk, který potřebuje denně na drogy tisíc korun, kdyţ je to hodně zprůměrňované, tak  se 
bavíme o osmi miliardách korun škod ročně. 
  
Nedávno se v médiích objevily zprávy, že do Česka proudí nové syntetické drogy. 
Mluvilo se například o Moravě… 

Bohuţel to není jenom o Moravě. Zhruba před třemi lety jsme začínali pozorovat, ţe u 
tabletovaných amfetaminů, takzvaných extází, dochází k odklonu od účinné látky MDMA, 
která dříve převaţovala, na úkor nových syntetických látek, které se nazývají piperaziny.  Ty 
mají velmi podobné, ne-li stejné účinky jako MDMA. Tyto piperaziny se v tabletách 
objevovaly, aby obcházely národní právní úpravy v celé západní Evropě. Do toho jsme 
koncem roku 2009 a loni sporadicky zachycovali mefedron. To je látka, která rovněţ nebyla 
na seznamu zakázaných látek. Účinkově je to takový bratranec kokainu, který se průmyslově 
vyrábí v jihovýchodní Asii. Do změny v legislativě byl volně dostupný a deklaroval se jako 
různé soli do koupele. Takových látek je spousta. 
 
To znamená, že každou chvíli se na trhu musí objevit nějaká nová droga… 

V rámci Evropy se objevovalo 30 aţ 40 nových látek tohoto typu ročně. 
  
Tyto drogy se dokonce prodávají v kamenných obchodech. Jak moc jsou tyto 
obchody u nás rozšířené? 

Jsou po celé republice a je jich asi 21. Velký odraz to má i ve virtuálním světě.  
Funguje asi 200 internetových obchodů evropské provenience, které tyto látky nabízejí v 
různých jazykových mutacích. 
  
Lze vůbec proti tomu bojovat, když se neustále objevuje takové množství nových 
drog? 

Za tou otázkou slyším, jestli to má smysl. Ale smysl to má. Prostě musíme najít 
pruţnější způsob, jak doplňovat tyto látky do legislativy. Potom také záleţí na jednotnosti 
evropské legislativy. Výrobcům a distributorům těchto látek pomáhá právě nejednotnost 
evropské legislativy. Třeba mefedron před změnou naší právní úpravy byl na seznamu 
pouze ve třinácti státech z 27. Na webových obchodech je dokonce napsáno: Tuto látku 
zasíláme do těchto států a do těchto ji nezasíláme.  Nejčastější evropský syntetický 
kanbinoid je JVH 081, který byl na seznamu pouze devíti evropských států. 
 
  
Vraťme se zpátky k protidrogové centrále. Jste elitní policejní jednotka. Dotkly se i vás 



vládní škrty? Narážím třeba na to, že řada elitních policistů už odešla nebo pomýšlí na 
odchod od policie… 

Národní protidrogová centrála se vyznačuje poměrně malou fluktuací a, s ohledem na 
svoji velikost, ne mnoha zásadními změnami. Nás sice potkaly nějaké generační obměny, na 
naše poměrně masivní, nicméně u nás je průměrný věk 38 let a délka praxe 16 let. To mi 
přijde docela dobré. Samozřejmě na nás padly neztenčenou měrou restrikce týkající se 
tarifních platů o 10 procent jako na ostatní státní úředníky. Navíc vymáhání práva u takovéto 
trestné činnosti je opravdu velmi nákladná záleţitost. Máme průměrnou délku rozpracování, 
jak tomu říkáme, rok a půl. Za tím můţete vidět spousty speciální techniky, tlumočení, 
obrovské mzdové výdaje, protoţe to jsou dny a noci, velké přesuny po republice, velké akty 
mezinárodní spolupráce u větších skupin a masivní intenzivní nasazení. Výkon práce v 
důsledku nedoznal ţádných změn, ale stále hledáme zdroje úspor, aby byla zachována 
kvalita a efektivita práce. Zatím nemohu říct, ţe bychom byli omezeni tak, ţe bychom 
nemohli pracovat. 
 
Jaké tedy jsou vaše výsledky? 

Loni protidrogová centrála uzavřela 39 trestních věcí, ve kterých obvinila celkem 150 
pachatelů. To je o osm trestních věcí a 15 pachatelů více neţ o rok dříve. Co mě však těší, 
ţe 80 procent těchto případů jsou organizované skupiny působící na území více států. Od 
toho tady jsme. 
  
Jaký byl váš loňský největší případ? 

Zřejmě operace Pec (čti Peč) z loňského května. Zdokumentovali jsme trestnou 
činnost skupiny, která organizovala dovoz heroinu z Kosova do Německa a do jednoho ze 
skandinávských států. To je typický příklad, který vyţaduje poměrně dlouhý čas rozpracování 
a dlouhou kooperaci mezi státy. 
  
Když už jsme u mezinárodní spolupráce, nedávno do médií uniklo jméno utajovaného 
svědka v kauze Pandur, což asi poškodilo věrohodnost české policie a justičních 
orgánů v očích zahraničních kolegů. Nebojíte se, že tato aféra může mít dopad i na 
protidrogovou centrálu? 

Nikdy jsem se nesetkal s obdobnými problémy. Pro nás je ochrana ţivota a zdraví 
našich lidí a zdrojů, se kterými pracujeme, prioritní. Jestli mohu být na něco hrdý, tak za těch 
dvacet let fungování této jednotky nedošlo k ţádnému úniku, který by někde něco ohrozil. 
Nedovedu si představit, ţe by k něčemu takovému tady došlo. Se zahraničními partnery 
budujeme důvěru léta letoucí v konkrétních případech. Tam uţ důvěra navázána je. Dokonce 
se domnívám, ţe zmíněná kauza obecnou důvěru v českou policii ohrozit nemůţe, protoţe 
konkrétní lidé, kteří pracují na konkrétních případech, jsou typologicky poměrně podobní v 
různých zemích. Buď si věří, nebo nevěří. 
 
 
 
 

Zdroj: Deník 
Autor: Divíšek Martin 
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15 speciální bezpečnostní akce odhalila 12 opilých řidičů 

V pondělí 18. července v době od páté do osmé hodiny ranní si novojičínští policisté 

opět posvítili na opilé řidiče. V policejní sítí uvízlo z téměř čtyř set kontrolovaných řidičů 12 

opilých hříšníků. Na místě kontroly v obci Veřovice lemovalo silnici 5 odstavených vozidel 

opilých řidičů. Policisté u jednoho z kontrolovaných řidičů osobního vozidla zjistili přes 1 

promile alkoholu. Od začátku těchto speciálních akcí, které probíhají na silnicích 

Novojičínska od listopadu minulého roku, policisté zjistili celkem 188 řidičů pod vlivem 

alkoholu. 

Účelem těchto speciálních dopravních opatření prováděných novojičínskými 

policisty, je vyloučit z dopravy ty, co ohrožují na životech a zdraví ostatní účastníky 

provozu. 

Datum Místo Zjištěný alkohol 

18. 7. 2011 Veřovice 12 

11. 7. 2011 Rybí 8 

27. 6. 2011 Nový Jičín - Loučka 10 

23. 5. 2011 Velké Albrechtice 13 

9. 5. 2011 Fulnek 15 

26. 4. 2011 Odry 6 

4. 4. 2011 Hodslavice - Domoraz 19 

14. 3. 2011 Petřvald 17 

28. 2. 2011 Bílovec 18 

17. 1. 2011 Frenštát pod Radhoštěm 19 

11. 1. 2011 Studénka 14 

27. 12. 2010 Kopřivnice - Lubina 3 

3. 12. 2010 Fulnek 9 

22. 11. 2010 Odry 17 

15. 11. 2010 Nový Jičín - Žilina 8 

 Celkem 188 

 

Výsledná tabulka počtu podnapilých řidičů během speciálních kontrol 



 

Další víkend byl na silnicích Novojičínska ve znamení alkoholu 

Během uplynulého víkendu v době od 15. do 17. července znamenali novojičínští 
policisté opět několik hříšníků, kteří usedli za volat po předchozím poţití alkoholických 
nápojů. Někteří opilí šoféři havarovali, jiní byli přistiţení při kontrolách dříve, neţ-li mohli 
způsobit ztráty na ţivotech či majetku. Jeden z hazardérů, který naboural, měl dokonce přes 
tři a půl promile alkoholu.  

Například pětapadesátiletý muţ z Kozlovic jel s vozidlem Škoda Felicia v pátek 15. 
července v odpoledních hodinách ve směru od Kopřivnice, místní části Mniší na Kozlovice. 
Při projíţdění mírné levotočivé zatáčky v obci Tichá nezvládl řízení a následně havaroval do 
oplocení rodinného domu. U řidiče byla provedena dechová zkouška s výsledkem 3.62 
promile alkoholu v krvi. Ke zranění osob nedošlo. Muţ je nyní prošetřován pro podezření 

z přečinu ohroţení pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí 
svobody na šest měsíců aţ tři léta. 

 

Další opilý řidič havaroval s nákladním vozidlem v Bílově u Bílovce v neděli 17. 
července ve večerních hodinách. Dvaatřicetiletý řidič nákladního vozidla Daf s návěsem jel 
krátce před jedenáctou hodinou večerní ve směru jízdy od Pustějova na Bílov. Při projetí 
mírné levotočivé zatáčky sjel bez cizího zavinění do pravého silničního příkopu, kde se s 
jízdní soupravou převrátil na pravý bok. U řidiče z Novojičínska byl dechovou zkouškou 
zjištěn alkohol. Přístroj vykázal hodnotu 2.57 promile alkoholu. Policisté řidiči na místě 
zadrţeli řidičský průkaz. Uvedeným jednáním vykonával ve stavu vylučujícím způsobilost, 
který si přivodil vlivem návykové látky, činnost, při které by mohl ohrozit ţivot nebo zdraví lidí 
nebo způsobit značnou škodu na majetku. 

V sobotu 16. července krátce po třetí hodině odpoledne zjistili oderští policisté opilého 
řidiče, který řídil v obci Heřmánky pod vlivem alkoholu traktor Zetor. Dvaašedesátiletý řidič 
z Oder nadýchal hodnotu 1.99 promile alkoholu.  
 

V neděli 17. července krátce před pátou hodinou ranní kontrolovali policisté 
jednatřicetiletého řidiče vozidla Fiat Punto v Hodslavicích. Při kontrole vyšlo najevo, ţe auto 
řídí pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška prokázala hodnotu 1.70 promile alkoholu. 
Následná dechová zkouška byla s výsledkem 1.66 promile. 
 

V obou případech řidiči s naměřenými hodnotami na místě souhlasili a neţádali 
lékařské vyšetření s odběrem tělních tekutin. Policisté i v těchto případech zahájili úkony 
trestního řízení směřující k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, 
ţe byly spáchány přečiny ohroţení pod vlivem návykové látky.  

Oběma řidičům nyní hrozí trest odnětí svobody aţ na jeden rok. 
 



SSttaalloo  ssee  nnaa  NNoovvoojjiiččíínnsskkuu  ……  
  

  
Kradli a chytli je 

 
Tři muţi ve věku 20 a 23 let z Polska přijeli do Nového Jičína krást pneumatiky.  V 

noci z pátku na sobotu 9. července 2011 přijeli do Šenova u Nového Jičína dodávkovým 
vozidlem. Poté překonali oplocení areálu firmy a odcizili dvanáct kusů pneumatik různých 
značek v celkové hodnotě 60tisíc korun. Z místa činu se jim však nepodařilo uniknout.  
Policisté byli včas informování všímavými občany o pohybu podezřelých osob a všechny tři 
muţe tak na místě zadrţeli.  Zadrţení muţi byli umístění do policejních cel. Novojičínští 
policisté prověřují jejich jednání s podezřením ze spáchání přečinu krádeţe. 
  
Pachatel okradl majitelku, když spala 

 
Spánku mladé ţeny vyuţil zloděj, který se v pátek 1. července ráno vloupal přes 

vstupní dveře do bytu v Bílovci. Pachatel překonal zámek vstupních dveří a prohledal 
přízemní byt, ve kterém v té době ţena spala. Z pokojů postupně odcizil finanční hotovosti. 
Majitelce způsobil škodu přes osm tisíc korun. Pachatel byl při krádeţi vyrušen majitelkou a z 
místa činu utekl. Bílovečtí policisté po pachateli přečinu krádeţe a porušování domovní 
svobody usilovně pátrají. 
  
Všímavý pracovník bezpečnostní agentury zadržel dva zloděje 

 
V rukou policie skončili dva zlodějíčci, kteří v minulých dnech kradli v příborské 

prodejně. Dopadnout dva zloděje se v sobotu 2. července podařilo všímavé ostraze jedné 
prodejny v Příboře. První krádeţ se stala krátce po deváté hodině dopoledne.  
Jednačtyřicetiletý muţ odcizil 5 kusů lahví 0,7 litrů alkoholu v hodnotě přes tisíc korun. Lahve 
s alkoholem si uschoval za kalhoty a následně byl pracovníkem bezpečnostní agentury 
zadrţen za pokladnou. Další zloděj kradl ve stejné prodejně v odpoledních hodinách. 
Jednadvacetiletý mladík se v prodejně pokoušel ukrást zboţí. Jednalo se o sprchové gely a 
několik balení sýrů v hodnotě přes dvě stě korun. Jeho počínání však neušlo pozornosti 
ostrahy.  Všímavý pracovník bezpečnostní agentury jej i s lupem, uschovaným do taštičky, 
kterou měl zavěšenou na rameni, zadrţel za pokladnou. Kuriózní na případech je, ţe se 
skutky staly ve stejné prodejně a to necelých devět hodin po sobě.  Zlodějům, kteří byli jiţ v 
minulosti za majetkové delikty trestáni, hrozí aţ tři roky vězení. 
  
Vloupání do stáje 

 
Neznámý pachatel vnikl v noci na 2. července do stáje u domu v Trojanovicích, kde 

se volně pohyboval a odcizil kompletní sadu koňského postroje a 2 kusy ţelezných 
stahovacích řetězů. Majiteli stáje byla způsobena škoda odcizením za téměř deset tisíc 
korun. Frenštátští policisté po pachateli krádeţe a odcizených věcech intenzivně pátrají. 
 
Porušení autorských práv 

 
Devatenáctiletý mladík prodával přes internet filmy k nelegálním účelům. Novojičínští 

kriminalisté sdělili obvinění devatenáctiletému mladíkovi z Nového Jičína z přečinu porušení 
autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Mladík na konci 
minulého roku prodal prostřednictvím internetu nejméně čtyřem osobám zkopírované filmy. 
Několika zájemcům po jejich předchozí objednávce, zaslal z pošty z Nového Jičína na 
dobírku DVD-R disky, uloţené v jednotlivých obalech. Obviněný mladík na webových 
stránkách inzeroval na prodej filmy různých ţánrů na kompaktních discích, při minimálním 
odběru 3 filmy za 100 korun. Tyto inzeráty na webových stránkách shlédlo celkem 76 



návštěvníků. Ve všech případech se jednalo o neoprávněné rozmnoţeniny filmových děl, 
tedy neoprávněně zasáhl do zákonem chráněných práv k autorským dílům. Jednalo se 
například o tituly filmů Harry Potter a Princ dvojí krve, Iron Man 2, Prokletý ostrov, Toy Story 
3 – Příběh hraček, Avatar, Robin Hood a další. Svého jednání se dopouštěl proto, ţe si chtěl 
vylepšit svou finanční situaci. Obviněný způsobil drţitelům a majitelům autorských práv 
škodu, která přesahuje částku třicet tisíc korun. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody aţ do 
výše dvou let. 
  
Neoprávněný odběr elektřiny 

 
Podezřelý z neoprávněného odběru elektrické energie je 46letý muţ z Novojičínska.  

Ten do svého domku na Bílovecku přiváděl elektrickou energii napojeným kabelem na 
přívodní svorky rozvodné sítě. Takto energii odebíral od počátku dubna do konce června 
letošního roku. Škoda, která vznikla společnosti  je předběţně vyčíslena  na částku deset 
tisíc korun. Neoprávněný odběr byl na konci června zjištěn pracovník energetické 
společnosti, který prováděl běţnou kontrolu odběrového místa. Zjistil, ţe v místech, kde byl 
elektroměr není něco v pořádku. Muţ neodborným zásahem napojil neměřený vodič k 
hlavnímu jističi a neoprávněně odebíral elektřinu. Po zadokumentování bílovičtí policisté 
zahájili s muţem zkrácené přípravné řízení pro trestný čin krádeţe s moţným aţ dvouletým 
trestem odnětí svobody nebo peněţitým trestem. 
  
Nepoučitelný řidič 

 
Ve středu 29. června krátce před půlnocí řídil jednapadesátiletý muţ z Ostravy 

nákladní vozidlo Iveco. S náklaďákem jel z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm.  Zde jej na 
ulici Nádraţní kontrolovala policejní hlídka. Při kontrole vyšlo najevo, ţe má vysloven zákaz 
řízení, a to rozsudkem Okresního soudu Olomouc z března minulého roku. Zákaz řízení mu 
měl skončit v říjnu letošního roku. Muţ nyní čelí podezření z přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání. 
  
Vloupání do rodinného domku 

 
Během čtvrtečního dne 30. června vnikl neznámý pachatel do rodinného domku ve 

Štramberku. Dřevěným ţebříkem, který přistavil k oknu, vylezl do prvního patra a následně 
vnikl do obytné části domu. Prostory v domě prohledal a z pokojů odcizil LCD televizoru 
Gogen a finanční hotovost. Celková škoda odcizením a poškozením přesáhla částku 14 tisíc 
korun. Pachatel se tak dopustil přečinu krádeţe a porušování domovní svobody. V případě 
dopadení mu hrozí aţ tři léta odnětí svobody. 
 
Polil se benzínem – požadoval tržbu 
 

V úterý 31. května krátce před šestou hodinou ranní přišel na benzinovou čerpací 
stanici ve Fulneku muţ. Natankoval do plastové láhve litr a půl benzínu, vešel do prodejny a 
poţadoval po obsluze cigarety a zapalovač a hned vzápětí chtěl také minimálně 10 tisíc 
korun. Obsluhující mu je odmítla vydat. Pak se jí zeptal, co bude dělat, kdyţ se polije 
benzínem a zapálí sebe i prodejnu.  Překvapená obsluhující jej poslala pryč. 
On však láhev s benzínem otevřel a polil se po krku i hlavě.  V tom se mu snaţila zabránit. V 
zápětí po ní poţadoval vydání trţby. Ţena mu jí odmítla vydat. On však svůj poţadavek 
zdůrazňoval zapálením benzínu a také výhruţkou, ţe ji zastřelí pistolí, kterou má u sebe v 
batohu. Z obavy o svůj ţivot mu peníze z pokladny vydala. Útočník i s odcizenými penězi z 
prodejny odešel po silnici směrem na Odry. 

Totoţnost muţe policisté krátce po činu zjistili, a 16. června jej zadrţeli. 
Šestadvacetiletý muţ z Opavska zdrţující se na Novojičínsku byl rozhodnutím soudu 
umístěn do vazební věznice. Tato loupeţ není jeho prvním skutkem. Jiţ v minulosti se 
dopouštěl jiné trestné činnosti převáţně majetkového charakteru a to nejen na území 



Nového Jičína. Obviněný je podezřelý ze spáchání přečinu krádeţe, poškození cizí věci a 
zločinu loupeţ. Za toto jednání mu hrozí trest odnětí svobody v délce od dvou a deseti let. 
  
Váš pes nemá náhubek 

 
Za to, ţe upozornil 54letý muţ majitele psa, ţe nemá náhubek, si vyslouţil sprosté 

nadávky a úder pěstí do obličeje. Jednadvacetiletý majitel německého ovčáka neunesl, ţe jej 
někdo kárá a přesným úderem do obličeje srazil muţe na zem. K incidentu došlo v měsíci 
květnu podvečer na ulici v Kopřivnici. Úderem do obličeje utrpěl poškozený poranění v 
obličeji a následným pádem na zem otřes mozku. Vzhledem ke způsobenému zranění byl 
hospitalizován v nemocnici. Policisté prověřují okolnosti napadení s podezřením ze spáchání 
přečinu výtrţnictví a přečinu ublíţení na zdraví. 
  
  
Pokuta za vypálený alkohol 

Od Celního úřadu dostal55letý muţ z Novojičínska pokutu 200 korun. Nebyl si však 
vědom toho, ţe by si nějaký alkohol nechal vyrábět. Proto začal zjišťovat, kde a jak k tomu 
došlo.Zjistil, ţe jeho kolega ze zaměstnání vyuţil znalosti jeho osobních údajů a ve dvou 
pěstitelských pálenicích si nechal vypálit ovocný destilát.   

Dvě věci nebyly v pořádku. Povolené vypálené mnoţství 30litrů překročil o necelý litr, 
za coţ mu Celní úřad uloţil sankci ve výši několika stokorun. A druhou věcí bylo to, ţe 
alkohol pálil, aniţ by poškozeného o této věci vyrozuměl.  

Policisté proto prověřují celou událost s podezřením ze spáchání trestného činu 
poškozování cizích práv.   
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