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Tato studie poukazuje na to, že asijský organizovaný zločin, třebaže se 
jedná o relativně nový jev, se stal součástí kriminální scény v mnoha 
zemích EU. Studie se zabývá tím, jak je činnost asijských zločineckých 
skupin napojena  na komunity migrantů, a vymezuje oblasti, ve kterých 
tyto skupiny působí. Jedná se mimo jiné o vydírání, převaděčství / 
obchodování s lidmi a praní peněz. Asijské zločinecké skupiny se také 
spolu s jinými, neasijskými skupinami zabývají výrobou drog 
a obchodováním s nimi, manipulacemi s výsledky sportovních zápasů 
a paděláním spotřebního zboží. Studie navrhuje vhodná řešení pro boj 
s tímto specifickým druhem organizovaného zločinu.  
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Obecné souvislosti 
 
V uplynulém desetiletí vstoupily na kriminální scénu Evropské unie nadnárodní zločinecké 
skupiny asijského původu. Až do začátku 21. století byl největší výskyt asijských 
zločineckých skupin působících mimo jejich zemi původu hlášen v USA, Kanadě a Austrálii, 
avšak v poslední době zaznamenávají stabilní nárůst jejich činnosti i policejní složky 
v západní i východní Evropě. Jedná se o manipulace s výsledky zápasů v evropských 
fotbalových ligách, účast na pěstování marihuany, převaděčství a obchod s drogami.   
 
Hlavní otázka, kterou si klade tato studie, zní: Jaký je rozsah asijského organizovaného 
zločinu v Evropské unii, čím se vyznačuje a jakou hrozbu tyto zločinecké skupiny 
představují pro evropské hospodářství a demokracii? 
 
Další otázky znějí takto: Které evropské země jsou činností asijských zločineckých skupin 
ohroženy? Jak jsou tyto skupiny napojeny na místní komunity migrantů a na hospodářství 
zemí, ve kterých působí? Jakým způsobem fungují? Kde a jak legalizují zisky ze své 
kriminální činnosti? 
 
Cíl 
 
Tato studie má dvojí cíl: zaprvé poskytnout obecné souvislosti k různým oblastem, ve 
kterých asijské zločinecké skupiny v Evropské unii působí, zadruhé předložit doporučení 
a návrh řešení pro politiky uvádějící, jak s těmito zločineckými skupinami bojovat a jaká 
preventivní opatření zavést. Následuje obecný přehled asijských zločineckých skupin 
působících na území Evropské unie zahrnující informace o tom, jak jsou velké, jaká je jejich 
struktura, jakou činností se zabývají, o jaké oblasti projevují zájem a s jakými dalšími 
zločineckými organizacemi spolupracují. 
 
Metodologie: 
 

 Tento přehled je založen na obsahové analýze sekundárních údajů získaných 
z obsáhlé literatury o asijském organizovaném zločinu a ze zpráv z médií. 

 Některé údaje vycházejí z rozhovorů s odborníky na prosazování práva 
a kriminology, kteří se zabývají výzkumem konkrétních rysů asijského 
organizovaného zločinu. 
 

 

KLÍČOVÉ ZÁVĚRY 
 
 V EU se objevují nové typy organizovaného zločinu. 
 Je nezbytné provést hloubkovou analýzu a shromáždit empirické údaje, abychom 

získali větší vhled do problematiky, účinnou prevenci a boj s organizovaným 
zločinem. 

 Je třeba navázat spolupráci založenou na sdílení poznatků a znalostí na evropské 
úrovni. 
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Asijský organizovaný zločin bývá většinou spojován s čínskými triádami a japonskou 
jakuzou, přičemž pohled na tyto organizace často bývá kvůli jejich historii romanticky 
zkreslený. Ostatní asijské zločinecké skupiny nejsou v Evropě tolik známy. Současně 
s rychlým ekonomickým růstem v řadě asijských zemí, narůstajícím počtem migrantů 
a používáním vyspělých technologií ovšem vznikají nové druhy organizovaného zločinu. 
Tyto „neznámé“ zločinecké skupiny se dostávají do Evropy a asijský organizovaný zločin se 
dnes projevuje téměř ve všech evropských zemích. Je proto třeba, aby se jím zabývaly 
donucovací orgány, političtí činitelé i akademičtí pracovníci. 
 
Vzhledem k tomu, že oficiální statistiky ani rozdělení problematiky nejsou zcela spolehlivé 
a chybí zde hloubkový etnografický výzkum, jsou naše znalosti o tom, jak asijský 
organizovaný zločin v Evropě vypadá, jaký je jeho rozsah a jaké představuje hrozby, 
omezené (Ganapathy and Broadhurst, 2008). Abychom této problematice, která je v EU 
poměrně nová, lépe porozuměli, potřebujeme rozsáhlejší kriminologický výzkum.   
 
Spolupráce mezi Evropskou unií a vládami členských států by mohla posílit společnou a 
účinnou strategii prevence a boje s asijským organizovaným zločinem. 
 
Klíč k úspěšnému boji proti asijskému organizovanému zločinu v Evropě spočívá ve sdílení 
informací a poznatků o těchto skupinách jak na úrovni celé EU, tak se zeměmi, kterých 
se tento problém týká (Čína, Turecko, Vietnam, Pákistán a Afghánistán).  
 
Ačkoli na evropské úrovni neexistuje žádná specifická politika zaměřená na boj s asijským 
organizovaným zločinem, evropská spolupráce donucovacích orgánů a výzkumných 
pracovníků by mohla zcela zásadně přispět k předcházení tomuto novému typu 
organizovaného zločinu a k účinnému boji proti němu. 
 
Zásadní úlohu by zde měl hrát Europol, který se stal plně funkčním v roce 1999 a od roku 
2010 je agenturou EU mající za úkol podporovat a posilovat činnost příslušných orgánů 
členských států a jejich vzájemnou spolupráci při předcházení organizovanému zločinu a v 
boji proti němu. 
 
V boji proti asijskému organizovanému zločinu je obzvlášť důležité, aby Europol se třetími 
zeměmi uzavíral dohody o spolupráci umožňující výměnu operativních informací, včetně 
osobních údajů a utajovaných informací. 
 V současné době Europol žádnou operativní dohodu s výše uvedenými státy, kterých se 
problém týká, nemá.  
 
V této souvislosti je neméně důležité zdokonalení souladu a komplementarity vnitřní 
bezpečnostní politiky EU s její zahraniční politikou, a to zahrnutím třetích, především 
asijských zemí do oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, a zejména do boje proti 
organizovanému zločinu. 
 
 
 
  

 



 




