
ÚVODNÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
PROJEKTU RELIÉF V RÁMCI PROGRAMU

ŠVÝCARSKO – ČESKÉ SPOLUPRÁCE
KONANÁ VE DNECH 28. – 29. 5. 2014
V KONGRESOVÉM SÁLU HOTELU

CORINTHIA PRAHA
pplk. Mgr. Vladimír Táborský – Policejní prezidium ČR

Mechanoskopická expertíza v oblasti dokazování
drogových deliktů, tzv. metoda Reliéf, není příliš
dlouho v České republice využívána a v odhalování
a dokazování mezinárodních případů není využívána
doposud. V České republice je v současné době apli-
kace závěrů mechanoskopických expertíz při zkou-
mání zadržených zásilek drog běžnou praxí, která je
upravena interními akty řízení pro orgány konající
vyšetřování. Stejně tak je využívána již speciálně vy-
tvořená kriminalistická databáze mechanoskopických
stop zajištěných na povrchu slisovaných zásilek drog,

které vznikají v důsledku působení vysokého tlaku
kovových částí lisů na lisované zásilky. Stávající,
avšak doposud ne plně optimálně vyvinutá a pro
mezinárodní trestní stíhání nedostačující kriminalis-
tická databáze umožňuje komparaci reliéfů kovových
částí lisů, které nesou specifické znaky po opracování
nebo opotřebení s reliéfem zobrazeným na lisovaném
produktu. Z pohledu kriminalistické praxe jsou me-
chanoskopická expertíza a využívání databáze průlo-
movou metodou, která by měla být dále rozvinuta.

V rámci Programu švýcarsko – české spolupráce
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byla získána podpora projektu Reliéf, jehož cílem je
stávající systém včetně mechanoskopické expertízy
zdokonalit a vybavit modernějším technologickým
zařízením pro detekci mechanoskopických stop (mo-
dernizace HW, SW) a tento systém nabídnout člen-
ským i nečlenským státům EU. Kriminalistická data-
báze mechanoskopických stop (reliéfů) zajištěných na
povrchu slisovaných zásilek by na mezinárodní
úrovni umožnila komparace těchto stop za účelem
zjišťování, zda zadržená zásilka slisovaná na stejném
zařízení nebyla již zajištěna v jiném předcházejícím
případě nebo státě. Na základě vydaného stanoviska
mohou pak zainteresované státy cestou následné
otevřené právní pomoci zvolit další postup při do-
kazování trestné činnosti. Komparací zajištěných
shodných znaků na dalších zásilkách lze s vysokou
perspektivou postupovat již proti organizované sku-
pině působící na území více států. Jejím členům tak
mohou hrozit podstatně vyšší trestní sazby. Projekt
byl poprvé na mezinárodní scéně prezentován v rámci
předsednictví České republiky v Evropské unii v roce
2009 na European Police Chiefs Task Force v Bruselu.
Delegaci Policie České republiky tehdy osobně vedl
a prezentoval policejní prezident České republiky
generál Mgr. Oldřich Martinů.
Současný policejní prezident Policie České repu-

bliky plk. Mgr. Tomáš Tuhý, svým rozkazem č. 129
ze dne 21. června 2013, zřídil společný tým k zajiště-
ní realizace projektu Reliéf. Hlavním cílem projektu
Reliéf je vytvoření unikátní mezinárodní kriminalis-
tické sbírky mechanoskopických stop dokumento-
vaných na povrchu slisovaných zásilek omamných
a psychotropních látek. Tato první a světově unikátní
mezinárodní kriminalistická sbírka z oboru mechano-
skopie má ambici se v budoucnu dále rozvíjet. Ve
své databázi bude evidovat informace i z dalších
kriminalistických oborů. Stane se tak sbírkou všech
využitelných relevantních informací získaných ze
zkoumání kriminalistických stop na zásilkách drog.
Sbírka bude významným nástrojem policejní meziná-
rodní spolupráce v boji proti nelegálnímu obchodu
s drogami, která do současné doby na mezinárod-
ní scéně výrazně absentuje. Manažerem projektu
a zároveň vedoucím realizačního týmu byl jmenován
plk. Mgr. Tomáš Kubík, náměstek ředitele Národní
protidrogové centrály služby kriminální policie a vy-
šetřování. Členem užšího vedení týmu je dále specia-
lista z oboru mechanoskopie, pplk. Ing. Pavel Rak
z Kriminalistického ústavu Praha. Jako první vypra-
coval znalecký posudek z oboru mechanoskopie
a prakticky aplikoval projekt Reliéf do praxe orgánů
činných v trestním řízení jako soudní důkaz. Jeho
zásluhou metoda projektu Reliéf vstoupila do podvě-
domí evropských protidrogových policistů.
V prvním čísle Bulletinu národní protidrogové cen-

trály z roku 2011 bylo prezentováno úspěšné pra-

covní setkání policejních expertů evropských zemí,
které se konalo ve dnech 6. – 8. 12. 2010. Cílem
expertního setkání bylo představit hlavní myšlenky
projektu Reliéf zástupcům národních protidrogových
jednotek a expertních pracovišť kriminalistických
ústavů z oboru mechanoskopie ze 17 států ležících
na Balkánské cestě nebo sousedících s Českou repu-
blikou. Výsledkem setkání bylo přijaté společné kon-
statování, že na povrchu lisovaných zásilek drog sku-
tečně vznikají mechanoskopické stopy s individuální
identifikací, které lze vzájemně mezi sebou komparo-
vat. Na setkání byla ověřena možnost spolupráce
na vytvoření společné mezinárodní kriminalistické
sbírky Reliéf. Úvodní mezinárodní koordinační kon-
ference, konaná ve dnech 27. – 29. května 2014
v konferenčním sále hotelu Corinthia Praha, si dala
za cíl navázat na výsledky setkání z roku 2010 a pre-
zentovat současný vývoj systému projektu Reliéf
v rámci Programu švýcarsko – české spolupráce.
Cílem setkání mezinárodních expertů ze všech konti-
nentů světa, kromě Antarktidy, byla diskuze k harmo-
nizaci metod technologického řešení a jejich začle-
nění do mezinárodních struktur. Účast na setkání
přijali i zástupci Eurojastu, Interpolu a Europolu. Vy-
tvoření společné mezinárodní kriminalistické sbírky
je plánovaným výsledkem celého souboru jednotli-
vých kroků, které bylo nutno pro přiznání švýcar-
ského grantu podrobně popsat a připravit. Součástí
tohoto procesu je dodání a instalace databázového
serveru pro provoz sbírky, vývoj zcela nového soft-
waru pro automatizované vyhledávání, dokumentaci
a porovnávání mechanoskopických stop a vývoj
forenzní stanice. To vše je podmínkou pro zahájení
rutinního provozu nového systému. Vybudování
mezinárodní kriminalistické sbírky není myslitelné
bez podpory strategického partnera působícího v ob-
lasti koordinace mezinárodní policejní spolupráce.
Vedoucí národní jednotky Interpolu Policie České re-
publiky plk. Mgr. Miroslav Tichák navázal úzkou
a velice úspěšnou spolupráci se zástupci Generálního
sekretariátu Interpolu v Lyonu. Ústředna Interpolu
dlouhodobě provozuje systém hlášení o záchytu
zásilek drog ve formě tzv. ST zpráv (statistických
zpráv). Vytvořením mezinárodní kriminalistické
sbírky může projekt Reliéf systém hlášení statistic-
kých zpráv Interpolu povýšit na úroveň aktivní mezi-
národní policejní spolupráce. Podmínkou zdokona-
lení systému ST zpráv Interpolu je v souladu s pro-
jektem Reliéf doplnění statistických zpráv o otázku,
zda byla zachycená zásilka lisována, či nikoliv. Pro-
pojení systému Interpolu s mezinárodní kriminalistic-
kou sbírkou přináší ovšem i problém s nakládáním
s daty z jednotlivých států. Po poměrně složitém jed-
nání mezi zástupci Interpolu a projektu Reliéf bylo
nalezeno společné řešení v ustanovení pozice mezi-
národního styčného důstojníka v Lyonu. Jeho úkolem
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bude koordinovat mezinárodní spolupráci a aktivní
výměnu dat ze statistických hlášení o zadržení sliso-
vaných zásilek drog, s odkazem na možnost kompa-
race ve vytvořené mezinárodní kriminalistické sbírce.
Vytvoření pozice styčného důstojníka pro projekt
Reliéf při Generálním sekretariátu Interpolu v Lyonu
bylo schváleno jak vedením Interpolu, tak i policejním
prezidentem Policie České republiky. Pro další vývoj
projektu je nesmírně důležitá dennodenní komuni-
kace se zahraničními partnery, kterou doposud vyni-
kajícím způsobem koordinuje pplk. Mgr. Jan Drápal
z odboru mezinárodní spolupráce policejního prezi-
dia. Optimálním řešením by ovšem bylo navýšení
počtu policistů na mezinárodním oddělení národní
protidrogové centrály o policistu, který by tuto ko-
munikaci koordinoval. Příprava a realizace provozu
první mezinárodní kriminalistické sbírky stop na zá-
silkách drog a její význam pro pozici Policie České
republiky v rámci mezinárodní policejní spolupráce
navýšení počtu policistů národní protidrogové cen-
trály plně odůvodňuje.
Program úvodní mezinárodní konference byl ofi-

ciálně zahájen přivítáním zahraničních účastníků v ho-
telu Corinthia Praha, které provedl ředitel národní
protidrogové centrály plk. Mgr. Jakub Frydrych. Ve
svém uvítacím projevu vyjádřil naději, že konference
splní svůj účel a zkvalitní mezinárodní policejní
spolupráci.
Hlavní program konference byl zahájen druhý den

vystoupením policejního prezidenta Policie České re-
publiky plk. Mgr. Tomáše Tuhého. Policejní prezi-
dent ve svém projevu uvítal účastníky jednání konfe-
rence Reliéf, na niž přijali pozvání zástupci více
jak 33 zahraničních delegací, a to jak policejních
specialistů, tak i specialistů z oblasti forenzního zkou-
mání. Zdůraznil, že si velmi váží velké účasti zahra-
ničních specialistů, kteří přijali účast na jednání v ČR
k rozvoji nového tématu problematiky drogové scény
v rámci projektu Reliéf.
Pplk. JUDr. Aleš Borovička z oddělení meziná-

rodní spolupráce národní protidrogové centrály ve
svém vystoupení popsal současnou situaci v oblasti
využívání hlavních světových drogových tras. Zdů-
raznil, že problém tras pro obchodování s drogami
představuje ve světě poměrně složitý, dynamický
a vnitřně silně strukturovaný jev. Pplk. Mgr. Vladimír
Táborský z oddělení koncepce a strategické koordi-
nace policejního prezidia, který je v projektu odpo-
vědný za operativní stránku využití této nové metody,
připomněl důležitou roli pplk. Ing. Pavla Raka z Kri-
minalistického ústavu Praha, která spočívá v gesci za
vývoj nových technologických postupů a zařízení. Ve
svém vystoupení prezentoval případ ukončeného
trestního řízení, ve kterém byla využita metoda pro-
jektu Reliéf. Na základě provedené kriminalistické
expertízy z oboru mechanoskopie se podařilo sloučit

několik trestních řízení do jednoho společného pří-
padu proti organizované skupině osob s podstatně
vyšší trestní sazbou. Metoda projektu Reliéf se
v rámci této kazuistiky z roku 2010 stala oficiální
soudní důkazní metodou.
Plk. Ing. Jan Hořínek z národní protidrogové cen-

trály ve svém vystoupení názorně představil možnosti
provozní aplikace mezinárodní kriminalistické sbírky.
Vkládané fotoreliéfy bude moci ve sbírce za pomoci
speciálně vyvíjeného software porovnávat každý
protidrogový specialista nebo kriminalistický expert
s uděleným přístupem, prakticky z kteréhokoliv místa
na světě. Podmínkou úspěšné aplikace metody bude
aktivní vkládání fotoreliéfů ze zadržených zásilek sli-
sovaných drog. Do kriminalistické sbírky lze vkládat
i stopy z tabletovacích zařízení a povrchu tablet. Do
oficiálního zahájení provozu mezinárodní kriminalis-
tické sbírky je možno ke konzultacím, realizaci
expertíz a případných komparací využít provizorní
e-mailové spojení na národní protidrogové centrále
– reliéf@npdc.cz.
Plk. Tomáš Kubík, náměstek ředitele národní proti-

drogové centrály pro výkon a trestní řízení ve svém
vystoupení zdůraznil význam hledání nových foren-
zních metod v boji proti mezinárodnímu obchodu
s drogami. Současně prezentoval rozkaz ředitele Ná-
rodní protidrogové centrály, kterým se stanoví pravi-
dla pro zkoumání slisovaných zásilek v České repu-
blice tak, aby nedocházelo ke znehodnocení trasolo-
gických stop na povrchu zkoumaných objektů.
Plk. Mgr. Stanislav Najman, vedoucí I. odboru ná-

rodní protidrogové centrály, odboru, který se pri-
márně zabývá prověřováním trestné činnosti nelegál-
ního obchodu drog přírodního původu, prezentoval
ve svém vystoupení první zahraniční služební cestu
z projektu Reliéf do Albánie. Společně s protidrogo-
vými experty Albánie byla v Tiraně, ve zdejším kri-
minalistickém ústavu, provedena expertíza na zásil-
kách zadrženého heroinu. Mechanoskopickému zkou-
mání předcházela poměrně složitá povolovací proce-
dura ze strany albánské prokuratury. I tak se Albánie
stala první zemí, která umožnila na svém území pre-
zentaci metody projektu Reliéf.
Pplk. Ing. Pavlem Rakem z Kriminalistického ústa-

vu Praha byla dle stanoveného programu úvodní me-
zinárodní konference přítomných účastníkům předve-
dena praktická ukázka lisování heroinu a kokainu na
lisu zajištěném z trestního řízení. Zahraničním kole-
gům byla v přímém přenosu, za využití nově vyvinuté
forenzní stanice, představena celá aplikace metody,
včetně vyhledávání, dokumentace a komparace me-
chanoskopických stop na povrchu slisovaných zásilek.
Hlavním bodem programu třetího dne jednání

mezinárodní konference byla diskuze k otázkám
možného zapojení účastnických států do kriminalis-
tické sbírky.
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Přepis diskusních příspěvků zástupců jednotlivých
účastnických států:

Maďarsko
Na počátku roku 2014 byl v Maďarsku
proveden záchyt 25 kg kokainu, bohu-

žel zde nebyla k dispozici metoda Reliéf. Zajímavá
by byla aplikace metody na tabletách. V Maďarsku
jsou zadržovány lisy. Maďarsko je schopné se ke
kriminalistické sbírce připojit. Po právní stránce je
aktivní zapojení pro Maďarsko přijatelné.

Finsko
Ve Finsku řeší problémy především
v oblasti trestné činnosti spojené se

syntetickými drogami. Problematika obchodu s kokai-
nem a heroinem je na nízké úrovni, nejsou zde za-
držovány lisy. Idea projektu Reliéf je dobrým nápa-
dem a nástrojem. Finsko se ke kriminalistické sbírce
připojí, nejsou zde žádné právní překážky.

Estonsko
Hlavním problémem jsou zde synte-
tické drogy, ne heroin a kokain. Po-

slední zásilka kokainu ve slisované podobě zde byla
zadržena před 7 lety. Projekt Reliéf považuje Eston-
sko za velmi užitečný, je připraveno spolupracovat,
nejsou zde žádné právní překážky.

Srbsko
Heroin a jeho obchod na balkánské
cestě představuje v Srbsku největší

problém. Stejně tak i kokain. Heroinové i kokainové
zásilky jsou obchodovány ve slisovaných zásilkách.
Projekt Reliéf je v Srbsku aplikovatelný.

Španělsko
Ve Španělsku nemají k dispozici pre-
zentované skenovací zařízení na vě-

decké úrovni. Problémem se jeví využití metody u po-
četných lisovaných zásilek. Podle zákona se ve Špa-
nělsku musí zadržené drogy co nejdříve zlikvidovat
a to je problém. Obecně by ale bylo možno zkoumání
podle metody provádět.

Austrálie
Austrálie není klasickou tranzitní
zemí, lisované zásilky drog se zde

vyskytují, vzácně i kokain. Metodu Reliéf zde lze
uplatnit. Jsou zde ale zadržovány velké zásilky, např.
700 kg.

Kolumbie
Projekt Reliéf je velmi dobrý pro
mezinárodní spolupráci. V Kolumbii

jsou zadržovány zásilky obrovských množství ko-
kainu, aplikovat metodu Reliéf na těchto zásilkách
se kapacitně jeví jako problematické. Ve zločinec-
kých laboratořích je velké množství lisů, plně pod-
porují další spolupráci. Způsob aplikace metody je

široký. K aplikaci metody Kolumbie považuje za nej-
lepší možnost realizace návštěvy a názorné prezen-
tace.

Interpol
Interpol v současné době nespatřuje v aplikaci pro-

jektu Reliéf žádný právní problém a je připraven me-
todu podporovat.

Europol
Metodu považují za zajímavou a podporují ji.

Europol navrhuje poskytnout mezinárodní podporu
formou platformy pro kontakty v rámci pravidelných
koncepčních porad, kde lze Reliéf podporovat. Bylo
by dobré se spojit s UNDCP, mají zde projekt o zá-
chytech. Problémem zůstává odpověď na otázku, kde
byly zadržené zásilky lisovány.

Portugalsko
V Portugalsku je zadržován především
kokain. Metodu projektu Reliéf zde

mohou používat. Pro heroin nejsou cílovou zemí,
jeho záchyty zde nejsou velké, ale i zde mohou me-
todu využívat, stejně tak i na hašiš. V právním sys-
tému není problém. Metodu mohou používat ihned,
disponují skenováním mechanoskopických stop.

Švýcarsko
Švýcarsko je především spotřebitelská
země. Je zde spíše zadržován heroin,
po právní stránce zde lze metodu bez

problému aplikovat. Je třeba brát ovšem v úvahu
územní uspořádání na kantony a absenci centrálního
kriminalistického ústavu.

Ekvádor
Metoda by byla přínosná především
pro konečné příjemce, jako je Itálie

nebo Belgie, jedna tuna kokainu obsahuje cca 1000
balíčků.

Rumunsko
Většina zadržených zásilek drog je v li-
sovaném stavu, důležité je zjišťovat,

kde k lisování dochází. Projekt je velmi dobrý pro
mezinárodní spolupráci.

Polsko
Polsko nezachycuje ve velkých množ-
stvích lisované zásilky heroinu nebo

kokainu, problém zde je s amfetaminem a marihua-
nou. Zkoumat ale lisované zásilky mohou ihned, mají
připravený obor mechanoskopie.

Anglie
Do Anglie je dovážen především ko-
kain ve velkých lisovaných zásilkách,

ale i heroin. V Anglii je realizován vlastní projekt na
zkoumání profilace heroinu a kokainu. Projekt Reliéf
je v Anglii považován za přínosný. Problémem mo-
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hou být náklady a možnosti soukromých laboratoří.
V Anglii je expertizní činnost výlučně prováděna
v soukromém sektoru. V právní oblasti zde není spa-
třován žádný problém. Je nutno řádně zabezpečit we-
bové stránky.

Slovensko
Na Slovensku není častý záchyt sliso-
vaných zásilek nebo lisovacích zaří-

zení. Vloni zde byla zadržena zásilka lisovaného ko-
kainu, lisovací zařízení nebylo v minulosti zadrženo.
Projevuje se nárůst výskytu tablet. Projekt Reliéf je
zde považován za přínosný.

Turecko
Turecko považuje metodu Reliéf za
potenciálně novou, důležitou pro mezi-

národní policejní spolupráci. V Turecku nyní dochází
k legislativním změnám.

Chorvatsko
Metoda projektu Reliéf je v Chorvatsku
aplikovatelná a budou se na ní podílet.

Řecko
Většina zadržených zásilek heroinu
a kokainu v Řecku je lisována. Na

tranzitu jsou tyto zásilky v Řecku často přelisová-
vány. Z právního hlediska není problém zde metodu
aplikovat.

Japonsko
V Japonsku jsou zadržovány jak zá-
silky kokainu, tak i heroinu. Projekt

Reliéf je zde považován za velice užitečnou a pozi-
tivní metodu.

Makedonie
V minulosti zde nebylo zadrženo liso-
vací zařízení, zadržovány jsou zásilky

heroinu i kokainu. K projektu Reliéf se mohou při-
pojit, zástupci z konference navrhnou svým nadříze-
ným připojení k mezinárodní sbírce, po právní stránce
zde nevidí žádné problémy.

Albánie
Zásilky heroinu i kokainu jsou v Albá-
nii přelisovávány, metoda projektu Re-

liéf je pro Albánii velice zajímavá a přínosná pro
mezinárodní spolupráci.

Itálie
Reliéf je velmi zajímavá metoda, kte-
rou doposud v Itálii nikdo neaplikoval.

Do projektu a spolupráce se aktivně zapojí. Italský
zástupce navrhuje dvoustrannou dohodu o spolupráci,
po právní stránce zde není žádný problém.

Nigerie
Metodu projektu Reliéf zástupce Nigé-
rie považuje za velmi užitečnou. V Ni-

gérii je protidrogová centrála. Je zde zadržován jak
heroin, tak i kokain. Zásilky jsou většinou pašovány
letecky.

Jednání mezinárodní konference se zúčastnila
i vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová.
Ve svém vystoupení vyjádřila optimistický názor na
mezinárodní aplikaci metody, neboť jak se sama přes-
vědčila, na konferenci jsou exkluzivně zastoupeni zá-
stupci mnoha zemí. Vrchní státní zástupkyně JUDr.
Lenka Bradáčová vyzdvihla spolupráci s národní
protidrogovou centrálou, se kterou spolupracuje po
celou dobu své profesní dráhy. Tento policejní útvar
považuje za útvar, který i díky své velikosti, jež mu
umožňuje rychlou koordinaci, kooperaci a soudržnost,
a samozřejmě i díky úzké specializaci na drogovou
problematiku, za jeden z nejlépe, ne-li nejlépe fungu-
jící útvar v celé České republice.
Na závěr mezinárodní konference projektu Reliéf

zhodnotil její průběh ředitel národní protidrogové
centrály plk. Mgr. Jakub Frydrych. Všem zástupcům
poděkoval za aktivní účast. Ve svém projevu zdůra-
znil význam nenápadného půvabu nápadu autorů pro-
jektu, který tkví v tom, že umožňuje tunelové nahlí-
žení do případů. Na konferenci byla účastníkům
nabídnuta možnost mezinárodního sdílení takticky
a v některých případech i procesně využitelných in-
formací, které mohou propojovat skupiny působící
v různých státech. Všem účastníkům byl na závěr
jednání předán certifikát ředitele národní protidro-
gové centrály Policie České republiky o účasti na
konferenci.
V rámci implementace Programu švýcarsko-české

spolupráce a v souladu s příslušnými mezinárodními
dokumenty jsou stanoveny na národní a nadnárodní
úrovni subjekty s jasně definovanými odpovědnostmi
za jednotlivé činnosti. Spolupráce těchto subjektů
vyžaduje vysoce kvalitní koordinační schopnos-
ti a manažerské předpoklady. To vše plně za využi-
tí svých zkušenostmi na vysoké úrovni zajišťuje
Mgr. Helena Brotánková z Kanceláře projektů evrop-
ských fondů Policejního prezidia Policie České repu-
bliky.
Do plnění úkolů projektu Reliéf jsou v rámci Pro-

gram švýcarsko – české spolupráce zapojeni zástupci
útvarů Policejního prezidia Policie České republiky
z Národní protidrogové centrály, oddělení koncepce
a strategické koordinace, oddělení balistiky a mecha-
noskopie, Kriminalistického ústavu Praha, Kanceláře
projektů evropských fondů, oddělení odboru meziná-
rodní policejní spolupráce, odboru informatiky a pro-
vozu informačních technologií a jednotlivých odborů
a oddělení Správy logistického zabezpečení. Proces
plnění dílčích úkolů v oblasti strategie dosažení sta-
novených cílů projektu Reliéf je koordinován mezi
jednotlivými útvary v rámci pravidelných měsíčních
setkání. Na těchto setkáních jsou vždy stanoveny
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úkoly s konkrétními termíny a osobní odpovědností
za jejich plnění. Do plnění úkolů při realizaci projektu
a implementaci výsledků projektu do praxe formou
zpracování projektových žádostí bylo policejním pre-
zidentem jmenováno do realizačního týmu projektu
Reliéf celkem 25 policistů a pracovníků z odpovídají-
cích útvarů Policie České republiky. Členy týmu jsou
dále i ředitel správy logistického zabezpečení, ve-
doucí finančního odboru, odboru veřejných zakázek
a odboru správy majetku Policejního prezidia Policie
České republiky. Za plnění úkolů v oblasti meziná-
rodní spolupráce je odpovědný vedoucí národní jed-
notky Europolu a Interpolu. Jednotliví zástupci uve-
dených součástí Policejního prezidia Policie České
republiky plní své úkoly za svěřené úseky se svými
odpovídajícími partnery na ministerstvu vnitra a mi-
nisterstvu financí. Z uvedeného výčtu jednotlivých
součástí a počtu specialistů, zapojených do činnosti
týmu, je zřejmé, že pro optimální provoz týmu je
nutné mít k dispozici kvalitní komunikační projek-
tový nástroj. Oblast koordinace a komunikace v rámci
plnění úkolů projektu Reliéf je nutno průběžně zdo-
konalovat a přizpůsobit mechanizmu tvorby zadáva-
cích dokumentací a vyhlašování bezproblémových
výběrových řízení, a to striktně dle ustanovení zákona
o veřejných zakázkách. Připomínková řízení jednot-
livých subjektů policejního prezidia, zástupců minis-
terstva vnitra a ministerstva financí, cílená na dosa-
žení maximální kvality výběrových řízení, jsou dů-
vodem celkového prodlužování procesů vyhlašování.
Autor projektu, pplk. Mgr. Vladimír Táborský, je

bývalým policistou národní protidrogové centrály.
V současné době pracuje na oddělení koncepce a stra-
tegické koordinace Policejního prezidia P ČR. Se

svým novým kolektivem zde usiluje o založení Rady
pro vědu a výzkum Policie České republiky, která
bude ve své činnosti vycházet ze zkušeností získa-
ných při prosazování projektu Reliéf. Rada bude pod-
porovat a zkvalitňovat realizaci vědecko výzkumných
aktivit každého policisty Policie České republiky.
Jedním z hlavních úkolů bude zjednodušení procesu
realizace obdobných projektů. Myšlenka projektu Re-
liéf byla poprvé zmíněna již v roce 2001. Získat grant
ve výši 18 000 000 Kč z Programu švýcarsko-české
spolupráce na projekt Reliéf se podařilo nakonec až
v roce 2013. Program švýcarsko - české spolupráce je
určen na podporu vědecko výzkumných aktivit a je
významným mimorozpočtovým zdrojem Policie Čes-
ké republiky. Konání úvodní mezinárodní konference
předcházelo ocenění hodné a usilovné vyjednávání
Mgr. Jany Posové a Mgr. Petra Procházky z národní
protidrogové centrály. Při přípravě bylo překonáváno
mnoho problémů v oblasti výběrových řízení, od pu-
blicity, ubytování, stravování, překladatelské činnosti
až po refundaci letenek apod. Do poslední chvíle ne-
bylo vůbec jisté, zda se podaří konferenci uskutečnit.
Řešení problémů kolem konání, v historii Policie
České republiky jedné z největších konferencí, si vy-
žadovalo často originální přístupy, které jsou bez řád-
ných komunikačních nástrojů projektového řízení
značně komplikované a zdlouhavé. Získané zkuše-
nosti nicméně kolektiv realizačního týmu projektu
Reliéf využije při přípravě a organizaci závěrečné
hodnotící mezinárodní konference. Její konání je plá-
nováno po realizaci všech výběrových řízení a cel-
kové přípravě mezinárodní kriminalistické sbírky Re-
liéf na rok 2015.
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