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ZHRNUTIE  
 
 

Anotácia 
 
Toto oznámenie informuje o tom, že ázijský organizovaný zločin, ktorý je 
relatívne novým javom, prenikol do oblasti zločinu vo viacerých krajinách 
EÚ. Oznámenie analyzuje, akým spôsobom je činnosť ázijských 
kriminálnych skupín prepojená s komunitami prisťahovalcov a ktorých 
oblastí sa týka. Zahŕňa vydieranie, prevádzačstvo, obchodovanie s ľuďmi 
a pranie špinavých peňazí. V spolupráci s ďalšími mimoázijskými 
zločineckými skupinami je ázijský organizovaný zločin aktívny aj 
v oblasti výroby a obchodu s nelegálnymi drogami, manipulácie 
s výsledkami zápasov a falšovania spotrebného tovaru. Toto oznámenie 
navrhuje vhodné riešenia, ako bojovať proti uvedeným formám 
organizovaného zločinu.  
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ZHRNUTIE 
 
Východiská 

 
V posledných desiatich rokoch zaznamenala Európska únia v oblasti trestnej činnosti 
príchod ázijských nadnárodných skupín organizovaného zločinu. Až do roku 2000 väčšina 
správ o ázijských zločineckých skupinách pôsobiacich mimo svojich krajín prichádzala 
z USA, Kanady a Austrálie, v posledných rokoch však stabilne pribúda počet policajných 
správ o činnosti ázijského organizovaného zločinu v západnej i východnej Európe: od 
manipulácie s výsledkami zápasov v európskych futbalových ligách až po účasť na 
pestovaní konope, prevádzačstvo a obchodovanie s drogami.  
 
Všeobecná otázka, ktorej sa venuje toto oznámenie, je: aký je rozsah a charakter ázijského 
organizovaného zločinu v Európskej únii a aké hrozby tieto skupiny predstavujú pre 
európske hospodárstvo a európsku demokraciu? 
 
Ďalšie otázky sú: ktoré európske krajiny sú zraniteľné voči činnosti ázijských skupín 
organizovaného zločinu? Ako sú tieto skupiny začlenené do miestnych prisťahovaleckých 
komunít a do miestneho hospodárstva hostiteľských krajín? Akým spôsobom fungujú a ako 
a kde „prepierajú“ zisky z kriminálnej činnosti? 
 
Cieľ 

 
Cieľ tohto oznámenia je dvojaký: po prvé, poskytnúť základné informácie o jednotlivých 
oblastiach činnosti ázijského organizovaného zločinu v Európskej únii a po druhé, navrhnúť 
odporúčania a politicky relevantné rady subjektom s rozhodovacou právomocou v tom, ako 
bojovať proti týmto kriminálnym skupinám a aké preventívne opatrenia treba vypracovať. 
Súčasťou obsahu je ďalej všeobecný prehľad ázijských zločineckých skupín pôsobiacich 
na území Európskej únie, ich veľkosť, štruktúra, činnosť, oblasti záujmu a spolupráca 
s inými zločineckými organizáciami. 
 
Metodika: 
 

 Tento prehľad je založený na obsahovej analýze sekundárnych dát dostupných 
z rozsiahlej literatúry o ázijskom organizovanom zločine a zo správ médií. 

 Časť údajov vychádza z rozhovorov s odborníkmi z oblasti presadzovania práva a 
s kriminalistami, ktorí sa venujú výskumu konkrétnych aspektov ázijského 
organizovaného zločinu. 
 

HLAVNÉ ZISTENIA 

 
 V EÚ sa objavujú nové formy organizovaného zločinu z Ázie. 
 Na lepšie pochopenie problému, prevenciu a boj proti tomuto javu je potrebná 

podrobná analýza a empirické údaje. 
 Vyžaduje sa aj európska spolupráca založená na výmene skúseností a poznatkov. 
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Ázijský organizovaný zločin sa spája predovšetkým s historicky idealizovanými čínskymi 
triádami a japonskou jakuzou. Iné ázijské zločinecké skupiny sú v Európe menej známe. 
Rýchly hospodársky rast v mnohých ázijských krajinách, zvyšujúci sa počet migrantov 
a vyspelé technologické možnosti však priniesli nové formy organizovaného zločinu 
a priviedli tieto „neznáme“ zločinecké skupiny bližšie k Európe. Ázijský organizovaný zločin 
sa dnes objavuje takmer vo všetkých európskych krajinách a vyžaduje si, aby mu venovali 
pozornosť orgány presadzovania práva, politici a výskumní pracovníci. 
 
Problém spoľahlivosti oficiálnych štatistík, ako aj kategorizácia na jednej strane 
a nedostatok hĺbkového etnografického výskumu na druhej strane majú za následok 
obmedzenie našich poznatkov o povahe, veľkosti a hrozbe ázijského organizovaného 
zločinu v Európe (Ganapathy a Broadhurst, 2008). Na lepšie pochopenie tohto relatívne 
nového javu v EÚ je potrebná hlbšia kriminologická analýza.  
 
Spoločný postup EÚ a vlád členských štátov by mohol posilniť integrovanú a účinnú 
stratégiu v oblasti prevencie a potláčania ázijského organizovaného zločinu. 
 
Kľúčom k úspešnému boju proti ázijskému organizovanému zločinu v Európe je výmena 
informácií a odborných znalostí o týchto zločineckých skupinách na úrovni EÚ, ako aj 
s príslušnými krajinami (Čína, Turecko, Vietnam, Pakistan a Afganistan). 
 
Hoci na európskej úrovni neexistuje žiadna konkrétna stratégia na boj proti ázijskému 
organizovanému zločinu, európska spolupráca medzi orgánmi presadzovania práva 
a vedcami by mohla mať v úsilí o prevenciu tejto novej formy organizovaného zločinu a 
v boji proti nej zásadný význam. 
 
V tejto súvislosti by mal zohrávať kľúčovú úlohu Europol, ktorý sa stal plne funkčným 
v roku 1999, od roku 2010 je agentúrou EÚ a zodpovedá za podporu a posilnenie činnosti 
príslušných orgánov členských štátov a ich vzájomnú spoluprácu pri predchádzaní 
organizovanému zločinu a boji s ním.  
 
V boji proti ázijskému organizovanému zločinu sú zvlášť dôležité dohody o spolupráci, ktoré 
môže Europol uzatvárať s tretími krajinami a ktoré sa týkajú výmeny operatívnych 
informácií vrátane osobných údajov a utajovaných skutočností. Europol v súčasnosti nemá 
operatívne dohody s uvedenými štátmi.  
 
Rovnako dôležité je v tejto súvislosti zlepšenie súdržnosti a vzájomného dopĺňania sa medzi 
politikou vnútornej bezpečnosti EÚ a jej zahraničnou politikou, so zapojením tretích krajín, 
najmä ázijských, a to aj v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, najmä v boji proti 
organizovanému zločinu. 
 
 
 
  

 



 




