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SHRNUTÍ 
 
 

Abstrakt 
 
Rámcové rozhodnutí o boji proti organizované trestné činnosti z roku 
2008 představuje propracovaný rámec umožňující trestní stíhání za účast 
na zločinném spolčení. Tento rámec je nicméně třeba zlepšit jak 
z hlediska právní jistoty a jeho oblasti působnosti, tak i z hlediska úrovně 
dosažené harmonizace. Návrh rámcového rozhodnutí obsahuje příliš 
obecné a neurčité formulace, které mohou vést k nadměrné kriminalizaci. 
Vyšší stupeň harmonizace je nezbytný nejen k zajištění rovných podmínek 
soutěže mezi členskými státy, ale také k usnadnění fungování dalších 
prvků evropského trestního práva. Lisabonská smlouva obsahuje určitý 
počet ustanovení, která mohou sloužit jako právní základ dalšího vývoje 
práva v této oblasti. Každý další návrh by měl být založen na důkladném 
vyhodnocení provádění rámcového rozhodnutí z roku 2008 ze strany 
členských států a výkladu příslušných pojmů ze strany vnitrostátních 
soudů.  
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SHRNUTÍ 
 

Souvislosti 
Evropská unie se stala průkopníkem v oblasti vytváření komplexního rámce trestního práva 
pro boj proti organizované trestné činnosti. Rámcové rozhodnutí o boji proti organizované 
trestné činnosti z roku 2008, které je zatím posledním právním předpisem na tomto poli, 
odráží součinnost mezi EU a mezinárodními fóry, jako je například Organizace spojených 
národů, zaměřenou na vytváření celosvětových norem na tomto poli. Rámcové rozhodnutí 
představuje propracovaný rámec umožňující trestní stíhání za účast na zločinném spolčení. 
Tento rámec je nicméně třeba zlepšit jak z hlediska právní jistoty a jeho oblasti působnosti, 
tak i z hlediska úrovně dosažené harmonizace.  
 

Cíl 
Tato poznámka přináší analýzu a hodnocení rámcového rozhodnutí. Toto rozhodnutí bude 
zkoumáno z historického a kontextuálního hlediska, přičemž jeho hlavní ustanovení budou 
podrobena analýze a kritickému zhodnocení. V této poznámce jsou zkoumány důsledky 
kriminalizace účasti na zločinném spolčení z hlediska právní jistoty, ale rovněž i s ohledem 
na stupeň dosažené harmonizace. Stojí zde, že je nezbytná další harmonizace, a to nejen 
co se týče domácího trestního práva, ale také s ohledem na usnadnění fungování dalších 
aspektů evropského trestního práva, včetně trestů za jiné trestné činy, na uplatňování 
zásady vzájemného uznávání v trestních záležitostech a na práci orgánů Europol a Eurojust. 
Následně se v této poznámce zkoumají možnosti, které nabízí Lisabonská smlouva, pokud 
jde o další opatření za účelem harmonizace trestního práva vztahujícího se na oblast 
zločinného spolčení. 
 

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 

 Evropská unie se stala průkopníkem v oblasti vytváření komplexního rámce 
trestního práva pro boj proti organizované trestné činnosti.  

 Rámcové rozhodnutí o boji proti organizované trestné činnosti z roku 2008, které je 
zatím posledním právním předpisem na tomto poli, odráží součinnost mezi EU a 
mezinárodními fóry, jako je například Organizace spojených národů, zaměřenou na 
vytváření celosvětových norem na tomto poli. 

 Rámcové rozhodnutí představuje propracovaný rámec umožňující trestní stíhání za 
účast na zločinném spolčení, který nicméně vyžaduje, aby byl dále zlepšován, a to 
jak z hlediska právní jistoty a oblasti působnosti tohoto rámce, tak i z hlediska 
úrovně dosažené harmonizace. 

 Rámcové rozhodnutí se snaží uvést v soulad dva zdánlivé odlišné cíle: stanovit, aby 
účast na zločinném spolčení byla považována za zvláštní trestný čin, odlišný od 
jiných trestných činů týkajících se sdružování/členství, které vymezují vnitrostátní 
trestněprávní systémy; a současně definovat organizovanou trestnou činnost 
dostatečně širokým a flexibilním způsobem, který bude zohledňovat názor, že 
zločinná spolčení nefungují vždy na základě hierarchické organizace. 
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 Výsledkem této snahy je zdánlivě rozporná definice zločinného spolčení, která by 
mohla vést k nadměrné kriminalizaci, protože jednotlivé prvky zločinného spolčení 
jsou v ní vymezeny velmi široce a na základě pružných, nejednoznačných kritérií. 

 Vyšší stupeň harmonizace je nezbytný nejen k zajištění rovných podmínek soutěže 
mezi členskými státy, ale také k usnadnění fungování dalších prvků evropského 
trestního práva. Mezi ně patří uplatňování zásady vzájemného uznávání v trestních 
záležitostech a práce orgánů, jako jsou Europol a Eurojust. 

 Lisabonská smlouva obsahuje určitý počet ustanovení, která mohou sloužit jako 
právní základ dalšího vývoje práva v této oblasti. 

 Každý další návrh by měl být založen na důkladném vyhodnocení provádění 
rámcového rozhodnutí z roku 2008 ze strany členských států a výkladu příslušných 
pojmů ze strany vnitrostátních soudů. 

 Změna rámcového rozhodnutí z roku 2008 musí zajistit na jedné straně vyšší stupeň 
harmonizace a užším způsobem vymezenou kriminalizaci účasti na zločinném 
spolčení, což umožní dosáhnout právní jistoty a ospravedlnit potřebu samostatné a 
zvláštní kriminalizace účasti na zločinném spolčení, odlišné od jiných souvisejících 
trestných činů. 

 

DOPORUČENÍ 

 Doporučení č. 1: Evropský parlament by měl Komisi požádat, aby provedla 
podrobné hodnocení toho, jakým způsobem provedly členské státy rámcové 
rozhodnutí o organizované trestné činnosti z roku 2008. Toto hodnocení by se mělo 
týkat jak legislativního provedení rámcového rozhodnutí, tak výkladu příslušných 
pojmů ze strany vnitrostátních soudů. 

 Doporučení č. 2: Evropský parlament by měl Komisi požádat o podrobné informace 
týkající se provádění dalších opatření stanovených v hlavních právních předpisech 
EU v oblasti trestního práva, v nichž je účast na zločinném spolčení uvedena jako 
přitěžující okolnost. Údaje by se měly týkat legislativního provedení i výkladu účasti 
na zločinném spolčení jakožto přitěžující okolnosti ze strany vnitrostátních soudů. 

 Doporučení č. 3: Evropský parlament by měl Komisi požádat o podrobné informace 
ohledně toho, jakým způsobem členské státy EU provedly zákaz legalizace zisků z 
organizované trestné činnosti. Údaje by se měly týkat jak legislativního provedení, 
tak judikatury. 

 Doporučení č. 4: Evropský parlament by měl požádat Europol, aby podrobně 
vyložil, jakým způsobem při své práci používá právní definici organizované trestné 
činnosti (zejména účast na zločinném spolčení a definici organizované kriminální 
skupiny), a to zejména v souvislosti s posuzováním hrozby organizované trestné 
činnosti (angl. zkr. OCTA). 

 Doporučení č. 5: Evropský parlament by měl požádat Eurojust, aby podrobně 
vyložil, jakým způsobem při své práci používá právní definici organizované trestné 
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činnosti (zejména účast na zločinném spolčení a definici organizované kriminální 
skupiny) a zda pro práci Eurojustu představují překážku rozdíly v definicích na 
úrovni členských států. 

 Doporučení č. 6: Na základě výsledků podrobného hodnocení provádění rámcového 
rozhodnutí o organizované trestné činnosti z roku 2008 by měl Evropský parlament 
zvážit možnost podpořit změny v rámcovém rozhodnutí. 

 Doporučení č. 7: Při zvažování návrhů na změnu rámcového rozhodnutí z roku 
2008 by měl brát Evropský parlament v úvahu, že kriminalizace účasti na zločinném 
spolčení má řadu různých cílů a funkcí, které zde byly nastíněny, a že její nekritická 
nadměrná kriminalizace má dopady na právní jistotu a základní práva. 

 Doporučení č. 8: Při zvažování návrhů na změnu rámcového rozhodnutí z roku 
2008 musí být cílem Evropského parlamentu zajištění vyššího stupně harmonizace a 
užší vymezení kriminalizace účasti na zločinném spolčení. Splnění tohoto druhého 
cíle umožní dosáhnout právní jistoty a ospravedlnit potřebu samostatné a zvláštní 
kriminalizace účasti na zločinném spolčení, odlišné od jiných souvisejících trestných 
činů. 

 
 
 




