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Pachatelé trestné činnosti jsou vždy o krok napřed před svými pronásledovateli – ochránci 
zákona. Ti se vždy jenom přizpůsobují novinkám. Ať už v technické oblasti anebo ve 
způsobech „legálního“ obcházení platných zákonů. Dříve drogoví dealeři postávali na ulici a 
zákazníka obsloužili na místě ze zásob co měli u sebe anebo ukryté někde v průchodu. Potom 
posedávali v kavárnách a barech a vyčkávali až zákazník zavolá a objedná si dodávku a 
dneska sedí u počítače a čekají na totéž anebo v různých internetových chatech sami aktivně 
nabízí že by měli něco na prodej. 
 Zatím je to pro ně bezpečné, jenom bychom si měli dát pozor aby se to pro ně nestalo 
nebezpečné za cenu šmírování a uchovávání velmi osobních údajů o drtivé většině lidí, kteří 
s drogovými kšefty nemají nic společného. 
 
Zločinci přecházejí na počítače   
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Za poslední rok výrazně klesl počet policejních odposlechů telefonů 
 
Praha - Chytřejší zločinci mají jasno - namísto klasických či mobilních telefonů, které umí 
policie velmi dobře monitorovat, používají internet. Moc dobře totiž vědí, že právě hovory 
přes programy typu Skype, díky nimž lze hovořit na internetové síti, se policii jen velmi 
obtížně odposlouchávají. 
Oběťmi policejních techniků se tak stává především stará garda galerky věrná tradičním 
mobilům. 
„Je to nikdy nekončící hra na četníky a zloděje. A ti fikanější zloději neustále zkoušejí, co jim 
nové technologie dovolí. A internet se svými možnostmi prostě problém je,“ přiznává šéf 
Útvaru zvláštních činností Tomáš Almer, jehož lidé mají na starosti policejní odposlechy. 
Programů umožňujících lidem komunikovat přes počítače je přitom hodně. A mají společné 
to, že u nich neexistuje centrální zřizovatel, u kterého by se hovory propojovaly. 
Podle Almera je nejtěžším soupeřem policistů téměř na celém světě právě program Skype. 
Minulý rok se dokonce kvůli tomuto fenoménu konala konference bezpečnostních expertů ze 
zemí Evropské unie. „Pořádně to neumí nikdo,“ shrnul Almer výsledek konference. Přesto 
však tvrdí, že i na internetové síti mají policisté své metody, jak se k hovorům dostat, a své 
možnosti neustále zdokonalují. 
 
Tajná šifra jako fotografie přes MMS Ještě před několika lety například někteří zločinci 
komunikovali tak, že svůj vzkaz napsali na papírek, vyfotili ho mobilním telefonem a „dopis“ 
poslali formou MMS. 
„Je to možné, ale na nás by si s touto metodou nepřišli,“ pochlubil se Almer. 
Právě vývoj techniky a spojení přes internet může částečně stát za tím, že se snižuje počet 
policejních odposlechů. Ministr vnitra Ivan Langer včera uvedl, že v roce 2006 nasadili 
policisté 7 672 odposlechů, loni jich bylo 5 491. Podle ministra stojí za téměř 
třicetiprocentním poklesem především přísnější pravidla, která zavedl. 
Telefony nejčastěji odposlouchával Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a 
kriminalisté z jižní Moravy. Důvodem byly především obchody s drogami a násilná trestná 
činnost. 
K vysokému číslu nasazených odposlechů z předloňska nechtěně přispěl i sám Langer. Kvůli 
vyšetřování Kubiceho zprávy ho odposlouchávala Inspekce ministra vnitra. 
 


