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Zahraniční služební cesta řešitelů projektu CH-038 RELIEF do Rumunska 
 
Pro účely dalšího rozvoje projektu se ve dnech 20. 10. – 23. 10. 2015 uskutečnila zahraniční 
služební cesta do Bukureši v Rumunsku, kde česká delegace navštívila Ředitelství pro boj s 
organizovaným zločinem z Generálního inspektorátu rumunské policie a znalecký ústav rumunské 
generální inspekce ministerstva vnitra pro správní reformu.  
                                                   
Účelem zahraniční služební cesty bylo formou teoretické prezentace i praktické ukázky zástupcům 
rumunské policie představit stěžejní body, cíle a možnosti samotného projektu a taktéž 
mechanismy zapojení jednotlivých států do projektu a osvětlit jeho přínos při odhalovaní a 
dokumentování závažné drogové trestné činnost na mezinárodní úrovni.  
 
Rumunská strana shledala projekt jako velmi přínosný a projevila zájem se do projektu zapojit. 
Rumunští forenzní kolegové upozornili na fakt, že jejich forenzní služba rumunské Generální 
inspekce ministerstva vnitra pro správní reformu spolupracuje s forenzními ústavy jednotlivých 42 
žup, které jsou nejvyššími správními jednotkami. Je tedy třeba respektovat jejich určitou 
samostatnost.  Nicméně forenzní ústav by do budoucna měl v rámci koordinace činnosti župních 
forenzních ústavů tuto spolupráci zastřešovat. Rumunští kolegové byli informováni, že počet 
přístupů do vybudované databáze je neomezen a je na každém státu, jak svojí účast na sbírce 
bude koordinovat. V případě zapojení jednotlivých žup je možné přidělovat jak samostatné 
individuální přístupy, tak spolupracovat s daným kontaktním bodem.  
 
V rámci praktické činnosti zajistila rumunská policie zadrženou zásilku slisovaného heroinu ze 
dvou kamionů, za účelem dokumentace možných mechanoskopických stop na jejich povrchu a 
provedení jejich vzájemné komparace. Expertízou bylo zjištěno, že zásilky se skládají ze tří 
rozměrových druhů. Na každé zkoumané zásilce byl metodou projektu Reliéf zajištěn dostatečný 
počet využitelných mechanoskopických stop. Při komparaci těchto stop za použití vyvinutého 
software bylo zjištěno, že zásilky slisovaného heroinu byly lisovány na třech lisech odpovídajících 
rozměrů, jejichž kovové styčné plochy nesou individuální znaky pro porovnávání a případné 
usvědčení majitele lisů, přičemž zásilky z obou kamionů pochází od totožných lisů.  
 
Zahraniční služební cesta do Rumunska splnila svůj účel a naplnila očekávání dle původního 
záměru. Podařilo se navázat kontakty s klíčovými forenzními partnery a přesvědčit je o globálním 
významu metody RELIEF při boji proti nejnebezpečnějším formám drogové trestné činnosti.  
Důkazem toho je zahájení plnohodnotné účasti rumunské strany na budování nové mezinárodní 
kriminalistické sbírky dne 31. 10. 2015, vložením dalších zadokumentovaných fotoreliéfů 
slisovaných zásilek heroinu. 


