
 

MEMORANDUM  O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI 
 

 
Svaz chemického průmyslu České republiky (dále jen SCHP), Odborový svaz 

chemie České republiky (dále jen OSCH), Ministerstvo financí - Generální ředitelství 
cel (dále jen GŘC) a Policie České republiky (dále jen PČR) 
 
-  vědomy si toho, že výroba, distribuce a zneužívání omamných a psychotropních 

látek (dále jen drog) patří dlouhodobě k nejzávažnějším celospolečenským 
problémům a že Česká republika jako signatář mezinárodní Jednotné úmluvy o 
omamných látkách z roku 1961, Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971 a 
vídeňské “Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a 
psychotropními látkami” z roku 1988 svými politickými deklaracemi na 
mezinárodním poli soustavně a jednoznačně potvrzuje své odhodlání podnikat 
rozhodné kroky v postupech proti zneužívání drog a související trestné činnosti; 

 
-  majíce na zřeteli závěry z 20. mimořádného Valného shromáždění OSN z června 

l998, kterými se členské státy OSN zavazují k postupu proti zneužívání drog a 
zneužívání  chemických látek (prekursorů) pro jejich nelegální výrobu drog; 

 
-  uvědomujíce si nutnost zvýšení účinnosti postupů proti nelegální výrobě a 

nelegálnímu obchodu s drogami a prekursory na národní úrovni prohloubením 
spolupráce státních orgánů s nestátními profesními sdruženími  

 
se dohodly takto: 

 
I.   Základní cíle spolupráce SCHP, OSCH, GŘC  a PČR jsou především 
 
1.   prohloubení vzájemné spolupráce v  postupu proti nelegální výrobě drog a 

prekursorů a nelegálnímu obchodu s drogami a prekursory. 
 
2.   stanovení úkolů a postupů signatářů Memoranda, směřující k identifikaci 

chemických látek a prekursorů pro nelegální výrobu drog a zabránění 
nelegálnímu obchodu s nimi a zabránění jejich zneužití při nelegální výrobě drog. 

 
3.   realizace praktických kroků vedoucích k rychlejší a efektivní výměně dostupných    
      informací, týkajících se zneužívání chemických látek při nelegální výrobě drog  
      při respektování citlivosti těchto informací. 

 
II. Pro splnění základních cílů budou signatáři postupovat takto: 
 
1.  Určení kontaktních osob 
 

1.1. Každý ze signatářů Memoranda určí kontaktní osobu, která ho bude 
zastupovat při vzájemných jednáních a bude zodpovědná za komunikaci 
mezi signatáři. 

 
1.2.  SCHP vypracuje se souhlasem svých členských společností seznam 

odborných zaměstnanců těchto společností (kontaktní adresa, telefonní a 
faxové spojení), kteří v případě potřeby poskytnou celním a policejním 



 

orgánům odborné konzultace k chemickým technologiím výroby drog a 
jejich prekursorů. 

 
1.3.  OSCH vypracuje seznam svých odborných zaměstnanců – inspektorů 

bezpečnosti práce (kontaktní adresa, telefonní a faxové spojení), kteří 
v případě potřeby mohou poskytnout celním a policejním orgánům další 
odbornou konzultaci k chemickým technologiím výroby drog a jejich 
prekursorů. 

 
1.4.  GŘC a PČR určí kontaktní pracoviště pro potřebu zainteresovaných 

členských společností SCHP, která poskytnou těmto společnostem odborné 
konzultace k legislativní a celní problematice v oblasti drog a prekursorů. 
Název pracovišť, kontaktní adresy a telefonická a faxová spojení budou 
k dispozici všem zainteresovaným členským organizacím SCHP a 
odborným zaměstnancům OSCH. 

 
2.  Komunikace, poskytování údajů a výměna informací 
 

2.1. SCHP požádá své zainteresované členské společnosti, aby včas 
poskytovaly celním a policejním orgánům informace o všech podezřelých 
okolnostech, souvisejících s obchodem s chemickými látkami, které mohou 
být použity při nelegální výrobě drog; celní a policejní orgány budou 
individuálně informovat zainteresované členské společnosti SCHP o 
výsledcích šetření na základě takto přijatých informací, pokud tomu nebrání 
právní předpisy. 

 
2.2. celní a policejní orgány budou shromažďovat informace o formách, 

metodách a způsobech zneužití chemických látek při nelegální výrobě drog 
(modus operandi) a budou upozorňovat SCHP a jeho zainteresované 
společnosti na případná slabá místa stávajících kontrolních mechanismů a 
na předpokládané trendy získávání chemikálií pro nelegální výrobu drog. 

 
3.  Školení 
 

3.1.  SCHP ve spolupráci s OSCH bude pro odborné zaměstnance svých 
zainteresovaných společností a organizací, vybraných podle čl.1 
Memoranda, ve spolupráci s ostatními signatáři organizovat odborná 
školení s cílem je seznámit s postupy, zaměřenými na identifikaci a 
objasňování možností a forem podezřelých okolností v souvislosti s výrobou 
a obchodováním s chemickými látkami a prekursory pro výrobu drog; na 
tyto semináře budou podle možností zváni i specialisté celních a policejních 
orgánů. 

 
3.2.  SCHP a jeho zainteresované členské společnosti ve spolupráci s OSCH se 

budou podle svých možností  podílet na školeních, organizovaných pro 
celníky a policisty s tím, že umožní organizovat tato školení v prostorách 
svých zainteresovaných společností vč. exkursí, zaměřených na chemické 
provozy,  laboratoře a sklady a na bezpečnost při práci s chemickými 
látkami. 

 
3.3. GŘC a PČR budou v rozsahu svých možností v souladu s právními 

předpisy poskytovat SCHP, jeho členským společnostem a OSCH příslušné 



 

informační materiály a poradenství s cílem pomoci při identifikaci 
podezřelých výrobních či obchodních aktivit. 

 
4.  Minimalizace rizika zneužívání chemických látek 
 

4.1. SCHP  bude s pomocí celních a policejních orgánů upozorňovat statutární 
zástupce svých členských společností na možnosti získávání chemických 
látek pro výrobu drog neoprávněnými subjekty. 

 
4.2. SCHP doporučí svým členským společnostem, aby podnikly potřebné kroky 

pro ověření bezúhonnosti svých zaměstnanců, kteří při výkonu zaměstnání 
přicházejí nebo mohou přicházet do styku s pomocnými látkami a 
prekursory pro výrobu drog. 

 
4.3. celní a policejní orgány budou, pokud tomu nebrání právní předpisy, 

poskytovat SCHP a jeho zainteresovaným členským organizacím 
informace, týkající se osob, zapojených do nelegální výroby drog s využitím 
chemikálií. 

 
4.4. celní a policejní orgány budou upozorňovat členské společnosti SCHP na 

možnosti zneužití jejich výrobků při nelegální výrobě drog. 
 
5.  Vyhodnocování činnosti 
 

Na základě vlastního zhodnocení spolupráce v rámci Memoranda budou 
signatáři pravidelně každoročně společně vyhodnocovat výsledky spolupráce a 
přijímat opatření vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků, ke zjednodušení 
aplikovaných postupů a k odstranění všech překážek, souvisejících  s plněním 
Memoranda. 

 
III. Principy spolupráce 
 
1. Opatření přijatá Memorandem jsou dobrovolná a nenahrazují úkoly signatářů, 

vyplývající z jejich pracovních povinností. 
 
2. S informacemi, poskytnutými signatářem nebo jeho členem, bude příjemce 

informací zacházet dle  příslušných legislativních předpisů. 
 
3. Signatáři Memoranda budou při jeho plnění usilovat o minimalizaci 

administrativního zatížení. 
 
4. SCHP a OSCH budou informovat své členské společnosti a organizace o 

Memorandu a přijatém rozsahu spolupráce a doporučí svým zainteresovaným 
členským společnostem a organizacím, aby k Memorandu přistoupily a 
informovaly o této spolupráci společnosti, se kterými jsou v obchodním spojení. 

 
5. GŘC a PČR budou informovat své organizační složky nebo členy o Memorandu 

a přijatém rozsahu spolupráce. 
 
6. GŘC a PČŘ budou informovat příslušné vládní orgány a ministerstva o tomto 

Memorandu. 



 

D O D A T E K 
MEMORANDA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI  

 
  Svaz chemického průmyslu České republiky (dále jen SCHP), Odborový svaz 

chemie České republiky (dále jen OSCH), Ministerstvo financí – Generální 
ředitelství cel (dále jen GŘC) a Policie České republiky (dále jen PČR) se 
dohodly na znění Memoranda o vzájemné spolupráci, což také stvrdily dne 3. 
května 2001 v Praze, podpisy svých statutárních zástupců, resp. představitelů. 

 
  Vzhledem k tomu, že dosavadní spolupráce potvrdila správnost společného 

postupu v boji proti jednomu z nejzávažnějších celospolečenských problémů, 
kterým bezesporu nelegální výroba drog a prekursorů, jakož i nelegální obchod 
s nimi je, přistupují k Memorandu o vzájemné spolupráci na základě svého 
dobrovolného rozhodnutí a se souhlasem původních signatářů, další subjekty, a 
to: 

 
- ČESKÁ ASOCIACE FARMACEUTICKÝCH FIREM 
 
- ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ 
 
- SDRUŽENÍ ČESKÝ MÁK 
 
  Uvedené subjekty se prostřednictvím svých statutárních zástupců, resp. 

představitelů, hlásí k základním cílům spolupráce. Při jejich realizaci se zavazují 
postupovat způsobem, dohodnutým původními signatáři Memoranda o 
vzájemné spolupráci, jakož i respektovat principy vzájemné spolupráce. Na 
důkaz toho, připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
MUDr. Jaromír Frič 
předseda představenstva ČAFF 
 
MUDr. Lumír H. Kroček 
výkonný ředitel ČAFF 
 
Doc. Ing. Karel Ventura, CSc. 
člen představenstva Česká společnost chemická 
 
Doc. Ing. Jan Vašák, CSc. 
předseda Sdružení Český mák 
 
 
V Praze dne 23. dubna 2002 
 
 


