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Abstrakt 
Vědecký výzkum ukazuje, že organizovaný zločin není vůbec tak 
mezinárodní ani organizovaný, jak se často v médiích a agenturami pro 
vymáhání práva prezentuje. Toto sdělení má za cíl pohlédnout na 
mezinárodní organizovaný zločin poněkud jinak. V první části analyzuje 
kritéria týkající se definice mezinárodního organizovaného zločinu 
a navrhuje, aby terminologie „závažného zločinu“ byla na evropské úrovni 
přesnější. Druhá část zkoumá a podrobuje kritické diskusi souvztažnost 
mezi evropskými policejními strukturami a jejich rozhodnutími 
a omezeními. Vyjadřuje skeptický postoj k nárůstu nových analytických 
metod a modelů jako „policejní práce založená na zpravodajských 
informacích“ a navrhuje alternativy. Doporučuje se posunout od 
výhradního spoléhání se na interní poznatky a údaje policejního odvětví, 
neboť je třeba v prvé řadě hledat inspiraci v jiných modelech policejní 
práce a taktéž zapojovat nezávislé osobnosti v rámci skupin provádějících 
analýzy pro vypracování hodnotících zpráv o hrozbě závažné trestné 
činnosti v budoucnosti. 
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SHRNUTÍ 

Účel 

Sdělení se zabývá analýzami mezinárodního organizovaného zločinu v EU. Jeho cílem je 
popsat situaci zločinu jinak, než jak je zpravidla zobrazována v novinových zprávách 
a v atlasech geopolitických map. 
 
Po skončení studené války se autoři těchto atlasů snažili na organizovaný zločin uplatnit 
logiku vyvinutou v oblasti vojenské strategie. Předpokládali, že zločinecké skupiny mají 
strukturu a stanovují si strategické cíle, jako jsou narušení území a narušení trhů. Díky 
použití takové logiky tito analytici sloučili do jedné různé skupiny zapojené do trestné 
činnosti, jako kdyby byly nástroji jednajícími na základě příkazů ze zahraničí. Počet takto 
vytvořených map se v průběhu času zvyšoval a vzhledem ke své „jednoduchosti“ byly 
používány k dokazování trestné činnosti. Fakticky proto ospravedlňují požadavky na 
policejní služby, aby odhalovaly možné kořeny organizovaného zločinu a „cesty“, kterými se 
šíří. Tyto mapy ovšem od základů zkreslují zdůvodněné vylíčení závažné trestné činnosti 
v Evropské unii. Poskytování užitečných doporučení orgánům, které jsou za tyto otázky na 
úrovni EU odpovědné, proto předpokládá různé analýzy, jež by měly být založeny na 
podrobných kriminologických poznatcích a současně na kritických úvahách samotných 
policejních složek. 
 

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 

 Zdůvodněné vylíčení závažného organizovaného zločinu v Evropské unii se musí 
oprostit od zjednodušení v podobě strategických map. 

 Zaprvé tyto mapy neposkytují podrobný a přesně vyjádřený přehled trestné činnosti. 
Zločin je v takovém znázorňování zastoupen výrazněji, což vede k reakcím podobným 
boji proti kvazivojenské hrozbě. Ve skutečnosti však zločinné subjekty zdaleka nemají 
takové kapacity, jako ty, které jsou vlastní zahraničním armádám (oddíl 1.1). 

 Zadruhé tyto mapy zřídka popisují zločinecké organizace s uvedením jejich jména, 
častěji je spojují s určitou národností či dokonce etnickou skupinou. Podněcují tak 
předsudky vůči celým společenstvím, zatímco za trestnou činnost je odpovědný jen 
zlomek osob náležejících k tomuto společenství. Celá tato praxe je problematická navíc 
z toho důvodu, že nesprávně slučuje do jednoho celku nesčetné množství malých skupin 
a nevystihuje tak zásadní skutečnost, že aktivní zločinecké organizace v Evropské unii 
téměř nikdy nejsou složeny z jediného etnika či založeny národnostně. Nadto provádějí 
nejvýnosnější aktivity místní skupiny, které se utvářejí delší dobu a jsou důvěrně 
obeznámené se sítěmi praní špinavých peněz a/nebo s existujícími formami místní, 
regionální či dokonce národní ochrany (oddíl 1.3). 

 Zatřetí je v těchto znázorněních důraz kladen na okrajový aspekt jevu, tedy zločiny 
páchané cizinci, současně je však skryt jeho nejvýznamnější prvek, tedy vazba na 
místní společenství, zejména v obecním měřítku (oddíly 1.2 a 1.3). Nadnárodní trestnou 
činnost nelze v jednotlivé příslušné zemi ani v EU omezovat na činy páchané cizinci. 

 Organizované zločinecké sítě, pokud existují a přetrvají-li v průběhu času (což je 
vzácné), nesouvisí jenom s cizinci. Takové sítě vytvoří místní pachatelé trestné činnosti, 
dobře obeznámení se svým společenstvím a uzavírající dočasná spojenectví ohledně 
„obchodních příležitostí“ s těmi, kdo daný produkt distribuují. Zároveň mezi sebou tyto 
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sítě neustále soutěží. Většina organizované trestné činnosti, jako je činnost mafií, se 
do EU nepřenesla, třebaže to někteří odpůrci svobody pohybu a Schengenského 
prostoru tvrdí a předpovídají to nejhorší (oddíl 1). Nedošlo k tomu, že by mafie vyslaly 
své jednotky jako výsadek, jako armádu zločinu, snaží se ovšem s větším či menším 
úspěchem využívat jako oporu existující místní sítě. Téměř vždy nad jakýmkoli 
stabilnějším spojenectvím zvítězil konkurenční boj, který může mít i násilnou podobu 
(oddíl 1.4 a 1.5). 

 Závažný zločin je tedy v Evropě spíše neorganizovaný než organizovaný, což je jeden 
z důvodů, proč se odborníci nedokáží shodnout na přesné definici organizovaného 
zločinu (oddíl 1.1) ani na přidané hodnotě tradičního mapování takových aktivit, které 
není schopno ukázat míru, do jaké je povaha těchto trestných činů nestálá a dočasná, 
třebaže se jedná o činy závažné.  

 Základním výsledkem je zde to, že tvrzení o stabilním organizovaném zločinu 
realizovaném mocnými organizacemi na základě nadnárodní etnické solidarity, který je 
zodpovědný za závažný organizovaný zločin v Evropské unii jako celek, neobstojí proti 
precizní analýze údajů shromážděných místními policejními orgány, soudnímu 
dokazování v konkrétních kauzách a studiím uskutečněným kriminology, kteří ve svém 
výzkumu dospívají k závěru, že strategické a geopolitické vnímání zločinu je mylné. 
Zmíněné studie a analytické modely zpochybňují efekty novinářských konstrukcí 
a strategizace závažného organizovaného zločinu. Strategizace závažného 
organizovaného zločinu dovozuje nepravděpodobnou hierarchii a koordinaci trestného 
jednání a zavádí navíc nepravděpodobnou spojitost mezi ohrožením vnější bezpečnosti 
a ohrožením vnitřní bezpečnosti. Takováto spojitost v praxi vede k obrovskému 
zjednodušení složitého a proměnlivého jevu trestného činu, namísto toho, aby byla 
zohledněna právě jeho proměnlivost a síťový rozměr. 

 Toto sdělení dále podrobněji popisuje ty nejpřesnější a nejkvalitnější přístupy 
k závažnému mezinárodnímu zločinu, či přesněji nadnárodnímu zločinu, a ukazuje tak, 
že trestné jednání nemá přesné vzorce. 

 Většina těchto činností je svázána s místními příležitostmi. Tyto místní okolnosti jsou 
jen zřídkakdy trvalé. Otevřou se často díky změně právní úpravy (například díky 
finanční deregulaci), která vytváří příležitosti pro vznik mezer v zákoně pro nelegální 
trhy a produkty. Jen ojediněle je takový vývoj výsledkem implantace nové mafie 
v zahraničí spočívající v mnohaletém vytváření uspořádání tras a struktury vzorců 
spolupráce. 

 Průlinčitost hranice v trestném jednání mezi tím, co je dovolené a co je nedovolené, 
a zejména provázanost zločineckého světa a podsvětí s vyššími vrstvami brání pokusům 
o předvídání nezákonného jednání před samotným spácháním skutku, a to navzdory 
značnému úsilí vyvinutému v této oblasti. Ze seriózních analýz nelegálního obchodu je 
ovšem patrno, že nejvýraznější úlohu při tomto usnadnění trestné činnosti hrají 
prostřednictvím tajných a tichých dohod, které jsou zcela v souladu s právem, právě 
místní společnosti. 

 Boj proti takovému trestnému jednání musí proto zahrnovat přinejmenším tři úrovně: 

 zaprvé se musí jednat o úroveň obecné právní úpravy, která v rámci zákonných toků 
umožňuje skrytou realizaci nezákonných toků využíváním legálně zpřístupněných cest 
(například jsou to reformy dotýkající se bankovního systému nebo přeměna některých 
oblastí na daňové ráje); 
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 zadruhé sem patří úroveň činnosti policie, zejména služeb specializovaných na boj proti 
závažnému a organizovanému zločinu, například Europolu a jeho partnerských složek 
v jednotlivých státech; 

 zatřetí je to úroveň policejních a administrativních služeb, které spravují každodenní 
život ve městech (oddíl 2)) a rozvoj celého spektra policejní práce jako alternativy 
k policejní práci založené na zpravodajských informacích.  

 Tyto úrovně jsou vzájemně provázány a je nutné, aby mezi nimi probíhala výměna 
informací. Omezení boje proti závažnému zločinu na druhou úroveň (Europol a jeho 
spolupracující jednotky) na jedné straně a opomíjení nutnosti lepší regulace finančních 
toků (například daňové ráje) a opomíjení každodenního boje proti zločinu realizovanému 
policejními složkami na místní úrovni na straně druhé přináší následující paradox: 
specializované policejní jednotky musejí soustředit své úsilí na okrajový jev, jehož 
hodnocení je často zkreslené, přičemž jsou zároveň kritizovány za nedostatečné 
výsledky. Mají povinnost vypracovávat zprávy, které posilují stereotypy, navzdory 
skutečnosti, že valná většina těchto policistů je k užitečnosti takových dokumentů 
a výsledkům, jichž lze díky uvedeným zprávám dosáhnout, značně skeptická. Tyto 
jednotky žádají o více času na vypracování potřebných operačních vylíčení, jež by 
odrážely složitost jejich úkolů, a nikoli nějaké vysoce zjednodušující syntézy.  Jak je 
tedy uvedeno zde: „OCTA ve své současné podobě nesplňuje požadavky vyžadované 
politickým cyklem, neboť je zapotřebí provádět důkladnější analýzu, která by poskytla 
užitečné vstupní informace".1  

 Na základě rozhovorů uskutečněných pro účely tohoto sdělení a dostupných vědeckých 
poznatků o mezinárodní činnosti policie, zejména co se týká výměny informací, se zdá, 
že místní policejní složky pravděpodobně pracují mnohem lépe, než se obecně 
domníváme. Zadrží významný počet drobných pachatelů a výrazně narušují nelegální 
obchodování. Pokud se jim nepodaří odhalit „hlavu hydry“ či „šéfa organizace“, je to 
z toho důvodu, že takové osoby neexistují. Tyto policisty pak mnohdy podráždí, když 
obdrží obecné zprávy, zejména na evropské úrovni, které jim nijak nepomáhají v jejich 
každodenním boji a které tím, že předkládají „syntézy“, přehlížejí komplikovanost 
situace na místě. V prvé řadě tyto zprávy, jako např. zprávy Europol OCTA a nyní nově 
SOCTA, nerozlišují mezi místní variabilitou vzorců trestné činnosti, což by byl užitečný 
výstup, a každoročně opakují stále stejné mapy zobrazující hlavní „osy zločinu“ (přílohy 
v části 5). Nedůvěra těchto policistů má závažné důsledky, jelikož na žádosti Europolu 
o informace reagují s narůstajícím skepticismem. 

 

                                                 
1  Rada Evropské unie (25. října 2010) „ Výsledky projektu „Harmony“ – Obecně použitelný Evropský model 

zpravodajství o trestné činnosti – Propojení stávajících nástrojů a posílení ústřední úlohy Europolu“, dokument 
Rady: 14851/10 s. 71. 
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DOPORUČENÍ 
 
 Ve světle těchto závěrů se zdá, že Europol má u zveřejňování svých zpráv OCTA 

závažný problém nalézání polohy. 
 
 Snaží se dostát očekáváním v politické a mediální oblasti, aby si získal uznání, 

současně si však uvědomuje meze své činnosti, v důsledku čehož ztrácí důvěryhodnost 
na místní úrovni obdobně, jako se to v současné době děje agentuře SOCA ve Velké 
Británii. V obou případech je zpochybňována vhodnost modelu policejní práce založené 
na zpravodajských informacích. Takový model může fungovat jedině za předpokladu, 
že má k dispozici kvalitní informace z terénu, což na straně druhé dovoluje 
sofistikovanou analýzu přesných a skutečných údajů. Ve chvíli, kdy takový model 
funguje jen omezeně, přestává být vhodný, zejména pokud je logika zdola nahoru 
nahrazena logikou shora dolů. 

 
 Toto sdělení navrhuje k odstranění potíží čerpat inspiraci z jiných typů práce 

a jiných modelů. Jedním z nich je celé spektrum policejní práce, což je model 
spojující v sobě tři úrovně boje proti závažnému zločinu. Jednou z nejvýznamnějších 
alternativ je varianta vypracovaná velitelem Sleipnirem z Royal Canadian Mounted 
Police, v níž je důraz kladen na rozdíl mezi jednotlivými typy závažného zločinu a 
vyzdvihuje se důležitost boje proti kriminalitě bílých límečků a trestným činům 
proti životnímu prostředí. Uvedené formy trestné činnosti nelze s využitím 
stávajících ukazatelů trestné činnosti snadno zjistit, a přitom jsou pro 
společnost jako celek nejvíce nákladné a také proti nim policie nejobtížněji bojuje. 
Toho však lze, vzhledem k jejich ústřednímu významu, dosáhnout prostřednictvím 
koordinovaného přístupu k policejní činnosti, zařazením těchto jevů do její agendy, a 
také pokud se ji podaří propojit s místními veřejnými politikami a s evropskými 
doporučeními a opatřeními. 

 
 V tomto případě by Evropská unie jednoznačně měla výhodu díky své struktuře, 

kdy se odpovědné agentury nespoléhají jen na jediný národní policejní systém. Europol 
by mohl za tyto činnosti odpovídat, aniž by zvýšil celkovou míru svých intervencí. 

 
 Pokud se týká modelů, Europolu by mělo být poskytnuto více času na vypracování 

jeho zpráv, například čtyřleté intervaly. Taková zpráva by však byla mimořádně 
podrobná, aby se zabránilo slučování a zkreslením popsaným výše. 

 
 Každoroční zprávy by se měly, mají-li přinášet přidanou hodnotu, zaměřovat na 

specifická témata. Nejprve by se měly zabývat závažnými podobami zločinu, které 
byly až dosud považovány za okrajové (zločiny proti životnímu prostředí, kriminalita 
bílých límečků). Aby byly takové zprávy soudržné, měl by se rozšířit rozsah 
shromažďovaných informací a odborných stanovisek, což umožní v průběhu času 
zabránit rutinnímu vnímání a vytváření závislosti. 

 
 Takové zprávy by se neměly zaměřovat výhradně na ty policejní služby, které se 

specializují na boj proti organizovanému zločinu nebo drogám. Je třeba zapojit šířeji 
policejní služby včetně policejních služeb velkých měst a významných finančních 
center. Důvěryhodnost na místní úrovni by pak posílily podrobné příklady. Takovou 
metodiku využívá Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 
(EMSDDA) se sídlem v Portugalsku. Zprávy by měly zahrnovat stanoviska odborníků 
mimo řady policistů, ať už lékařů, sociologů či etnologů, aby nevznikaly tropismy 
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typické pro práci specializovaných policejních jednotek. Velký význam má rovněž 
příspěvek osobností z politické a ekonomické sféry v rámci skupin provádějících 
analýzy pro vypracování zpráv, který by mohl poskytnout obecný přehled 
mezinárodních finančních mechanismů, v nichž je organizovaný zločin začleněn, 
a možných alternativních reakcí mimo vymáhání práva. 

 
 To by mohl případně podpořit projekt „Harmony“, o němž se vedou diskuse v rámci 

Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI) – 
podmínkou je, aby se tento výbor otevřel většímu počtu účastníků, čímž by se posílila 
jeho celková soudržnost a hloubka odborných znalostí. V současnosti je projekt 
Harmony rozhodně příliš administrativní a poněkud omezený na vzájemnou komunikaci 
mezi malým počtem skupin sdílejících stejný názor1. 

 
 Evropský parlament je spoluzákonodárcem v této oblasti a spolupodílí se jako 

rozpočtový orgán. Nikde se však v procesu konzultací předpokládaných v projektu 
Harmony neobjevuje. Proč tomu tak je? Mohl nabídnout alternativní pohled na tyto 
oblasti, například prostřednictvím svým přispěním ke kvalitě zpráv Europolu. Za tímto 
účelem by se mohlo uvažovat o zapojení zástupců jmenovaných výborem LIBE. Takoví 
zástupci by měli za úkol poskytnout širší pohled s přihlédnutím k úrovni obecné právní 
úpravy a jejích dopadů, které specializované agentury a orgány pravděpodobně nejsou 
schopny plně obsáhnout. Kromě toho by předseda výboru COSI měl být požádán, aby 
Parlament informoval o svých názorech na vztahy mezi jednotlivými agenturami a jimi 
dosažený pokrok v této oblasti a rovněž na zvláštní odpovědnost výboru COSI za 
činnost navazující na projekt Harmony. 

 

 

                                                 
1  Tento bod je obecně v souladu s výzkumem provedeným Madalinou Busuiocovou a Deirdrou Curtinovou pro 

Evropský parlament (Busuioc a Curtin, 2011) a výzkumem, který učinili Amandine Scherrerová, Julien 
Jeandesboz a Emmanuel-Pierre Guitte (zaměří se na něj nadcházející sdělení o vnitřní bezpečnostní strategii), 
který je, na základě hloubkově vedených interview, kritičtější ke „společné metodice“, jež je stanovená shora, 
a k preventivní metodice, která některé ze zúčastněných aktérů vylučuje. Toto sdělení navazuje rovněž na 
výzkum, který provedl Valsamis Mitsilegas a jež obsahuje podrobnosti o „Rámcovém rozhodnutí Rady týkajícím 
se boje proti organizovanému zločinu a co lze učinit pro posílení právních předpisů v této oblasti“ (zpráva, jejíž 
vypracování zadal Evropský parlament (PE453.195)).  






