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Anotácia 
Z vedeckého výskumu vyplýva, že organizovaná trestná činnosť nie je ani 
taká medzinárodná, ani taká organizovaná, ako to často uvádzajú médiá 
a orgány presadzovania práva. Cieľom tejto správy je ukázať iný obraz 
medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti. V prvej časti sa analyzujú 
kritériá týkajúce sa vymedzenia medzinárodnej organizovanej trestnej 
činnosti a naznačuje sa, že terminológia používaná pre tzv. závažnú 
trestnú činnosť na európskej úrovni by sa mohla spresniť. V druhej časti 
sa skúma a kriticky rozoberá vzťah medzi európskymi policajnými 
štruktúrami a ich voľbami a obmedzeniami. V správe sú vyjadrené 
skeptické názory na vznik nových analytických metód a modelov, ako je 
napríklad policajná práca založená na spravodajstve, a navrhujú sa 
alternatívy. Odporúča sa upustiť od výlučného spoliehania na interné 
znalosti a údaje z policajnej oblasti a čerpať inšpiráciu z iných modelov 
policajnej práce, ako aj zahrnúť do analytických panelov nezávislé 
osobnosti s cieľom vypracovať budúce správy o hodnotení hrozieb 
závažnej trestnej činnosti. 
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ZHRNUTIE 

Cieľ 

V tejto správe sa analyzuje medzinárodná organizovaná trestná činnosť v EÚ. Jej zámerom 
je predložiť obraz o trestnej činnosti, ktorá sa líši od toho, čo sa zvyčajne uvádza 
v spravodajstve a geopolitických mapách v atlasoch. 
 
Po skončení studenej vojny sa tvorcovia týchto atlasov pokúsili uplatňovať istý druh úvah, 
ktorý sa vyvinul v oblasti vojenskej stratégie pre organizovanú trestnú činnosť. 
Predpokladali, že zločinecké skupiny majú štruktúru a strategické ciele, ako napríklad vpád 
na územia a trhy. Stavaním na takýchto úvahách títo analytici zjednotili rozličné skupiny 
zapájajúce sa do trestnej činnosti, ako keby šlo o nástroje podliehajúce príkazom zo 
zahraničia. Takto vytvorené mapy sa časom znásobili a vzhľadom na svoju „jednoduchosť“ 
sa používajú ako dôkazy o trestnej činnosti. V súvislosti s nimi preto existuje tendencia 
oprávňovať požiadavky na policajné služby, aby našli korene a trasy organizovanej trestnej 
činnosti. Tieto mapy však v základoch prekrúcajú odôvodnené znázornenie závažnej 
trestnej činnosti v Európskej únii. Základom poskytovania užitočných odporúčaní 
inštitúciám, ktoré zodpovedajú za túto problematiku na úrovni EÚ, je preto predkladanie 
analýz, ktoré sa opierajú o podrobné kriminologické znalosti, ale aj o kritické úvahy 
o samotných policajných službách. 
 

KĽÚČOVÉ ZISTENIA 

 Odôvodnené znázornenie závažnej organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii sa 
musí prestať spájať so zjednodušeniami strategického mapovania. 

 Tieto mapy v prvom rade neposkytujú podrobný a diferencovaný prehľad trestnej 
činnosti. Trestná činnosť je tu vykreslená ako prehnane všadeprítomná, čo vyvoláva 
reakcie podobné tým, ktoré viedli ku konfrontácii kvázi vojenskej hrozby. Zločinecké 
subjekty v skutočnosti ani zďaleka nemajú možnosti, ktoré sa prisudzujú zahraničným 
armádam (oddiel 1.1). 

 Po druhé, tieto mapy len zriedka uvádzajú zločinecké organizácie pod ich názvom, ale 
skôr ich priraďujú ku konkrétnej národnosti alebo dokonca k etnickej skupine. 
Podnecujú tak podozrenia zamerané proti celým spoločenstvám, pričom za trestnú 
činnosť zodpovedá len hŕstka osôb. Tento postup je ešte problematickejší v tom, že 
nesprávne zlučuje mnohé malé skupiny do jedného celku a zakrýva hlavnú skutočnosť, 
že základom zloženia aktívnych zločineckých organizácií v Európskej úrovni takmer 
nikdy nie je len jedna etnická skupina či jedna národnosť. Najlukratívnejšie činnosti 
navyše realizujú miestne skupiny, ktoré fungujú už dlho a dôverne poznajú siete prania 
špinavých peňazí a/alebo existujúce miestne, regionálne či dokonca vnútroštátne formy 
ochrany (oddiel 1.3). 

 Po tretie, tieto znázornenia zdôrazňujú marginálny aspekt tohto javu, a teda trestnú 
činnosť páchanú cudzincami, ale zároveň zakrývajú jeho najdôležitejšiu zložku, a to 
vzťahy s miestnymi spoločenstvami najmä na samosprávnej úrovni (oddiely 1.2 a 1.3). 
Nadnárodnú trestnú činnosť nemožno zredukovať na skutky cudzincov v ich krajine 
alebo v EÚ. 
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 Siete organizovanej trestnej činnosti, ak existujú a ak vydržia dlhší čas (čo je 
zriedkavé), nemajú na svedomí len cudzinci.  Takéto siete vytvárajú miestne 
zločinecké subjekty, ktoré dobre poznajú vlastné spoločenstvá a uzatvárajú dočasné 
spojenectvá súvisiace s „podnikateľskou príležitosťou“ s tými, ktorí daný produkt 
distribuujú. Zároveň medzi sebou nepretržite súťažia. Väčšina organizovaných trestných 
činností, napríklad tých, ktoré uskutočňuje mafia, sa do EÚ nepreniesla, a to i napriek 
názorom osôb, ktoré namietali proti slobode pohybu a Schengenu a ktorí predpovedali 
len to najhoršie (oddiel 1). Mafia nerozptýlila svoje pôsobiská ako zločinecká armáda, 
ale viac či menej úspešne sa skôr snažila ako svoje záchytné body využívať existujúce 
miestne siete. V takmer všetkých prípadoch prevládla nad akoukoľvek stabilnou formou 
spojenectva konkurencia, niekedy aj násilná (oddiely 1.4 a 1.5). 

 Závažná trestná činnosť v Európe teda má skôr neorganizovanú ako organizovanú 
podobu, čo vysvetľuje, prečo sa odborníci nevedia zhodnúť na presnom vymedzení 
organizovanej trestnej činnosti (oddiel 1.1) ani na pridanej hodnote tradičného 
mapovania takejto činnosti, ktoré nie je schopné ukázať, do akej miery je trestná 
činnosť nestabilná a dočasná, aj keď je závažná.  

 Hlavným výsledkom je, že myšlienka stabilnej organizovanej trestnej činnosti 
uskutočňovanej medzi mocnými organizáciami na základe nadnárodnej etnickej 
súdržnosti, ktoré sú zodpovedné za závažnú organizovanú trestnú činnosť ako celok 
v Európskej únii, neobstojí proti presnej analýze údajov zhromaždených miestnymi 
policajnými orgánmi, súdnych dôkazov z konkrétnych prípadov ani štúdií vykonávaných 
kriminológmi, ktorí na základe svojho výskumu dospievajú k záveru, že strategické 
a geopolitické vnímanie trestnej činnosti je chybné. Tieto štúdie a analytické modely 
spochybňujú vplyv novinárskeho škatuľkovania a strategického vnímania závažnej 
organizovanej trestnej činnosti. Práve toto strategické vnímanie vyvoláva dojem 
neuveriteľnej hierarchie a koordinácie pri realizácii trestnej činnosti a ďalej vytvára 
nepravdepodobnú kontinuitu medzi hrozbami pre vonkajšiu bezpečnosť a hrozbami pre 
vnútornú bezpečnosť. Táto kontinuita skutočne vedie k nadmernému zjednodušovaniu 
zložitého a premenlivého zločineckého javu a nezohľadňuje jeho nestálosť a sieťový 
rozmer. 

 V tejto správe sa poukazuje na to, že trestná činnosť sa neuskutočňuje podľa 
stabilných modelov, a to pomocou podrobného rozobratia najpresnejších a 
najdôveryhodnejších prístupov k závažnej medzinárodnej trestnej činnosti alebo 
presnejšie k nadnárodnej trestnej činnosti. 

 Väčšina týchto činností sa spája s miestnymi príležitosťami. A tieto miestne príležitosti 
sú len zriedkavo stále. Vyskytujú sa často v dôsledku zmien v právnych predpisoch 
(napr. finančná deregulácia), ktoré vytvárajú možnosti medzier pre nelegálne trhy 
a produkty. Len veľmi zriedkavo sú výsledkom usídľovania nových mafiánskych skupín 
v zahraničí, ktoré by si tu mnoho rokov vytvárali trasy a modely spolupráce. 

 Nejasné hranice medzi tým, čo je prípustné a čo je nezákonné v rámci trestnej činnosti, 
a ešte výraznejšie prenikanie zločineckého sveta či podsvetia do reálneho života bráni 
v snahách predvídať nezákonné činnosti skôr, než sa uskutočnia, aj keď boli 
zaznamenané snahy v tejto oblasti. Seriózne analýzy nezákonného obchodu naozaj 
poukazujú na to, že najvýznamnejšími páchateľmi trestnej činnosti sú miestne 
spoločnosti prostredníctvom tajných a tichých dohôd, ktoré sú úplne legálne. 

 V boji proti takejto trestnej činnosti sa preto musia kombinovať minimálne tri úrovne. 
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 Prvou je úroveň všeobecných právnych predpisov, ktoré vplyvom na zákonné toky 
umožnili prostredníctvom zákonne otvorených kanálov presun nezistených nezákonných 
tokov (napríklad prostredníctvom reforiem ovplyvňujúcich bankový systém alebo 
premenou niektorých oblastí na daňové raje). 

 Druhou je úroveň policajných činností, najmä tých služieb, ktoré sa špecializujú na boj 
proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti, ako je napríklad Europol a jeho národní 
spravodajcovia. 

 Treťou je úroveň policajných a administratívnych služieb, ktoré spravujú každodenný 
život v mestách (oddiel 2) a rozvoj celého spektra policajného dohľadu ako alternatívy 
k policajnej práci založenej na spravodajstve.  

 Tieto úrovne sú vzájomne prepojené a informácie medzi nimi musia cirkulovať. 
Obmedzenie boja proti závažnej trestnej činnosti na druhú úroveň (Europol a jeho 
spravodajcovia) na jednej strane a súčasné ignorovanie potreby lepšej regulácie 
finančných tokov (napríklad daňové raje) a ignorovanie každodenného boja proti 
trestnej činnosti zo strany miestnych policajných síl na strane druhej vedie k tomuto 
paradoxu: od špecializovaných policajných jednotiek sa vyžaduje, aby svoje činnosti 
sústredili na marginálny jav, ktorého vyhodnotenie je často neobjektívne, čo súčasne 
vedie k chýbajúcim výsledkom. Žiada sa od nich, aby vypracúvali správy, ktoré 
posilňujú stereotypy, aj napriek tomu, že značná časť týchto policajných dôstojníkov sa 
stavia veľmi skepticky k užitočnosti takýchto dokumentov a k výsledkom, ktoré sa 
pomocou nich dajú dosiahnuť. Tieto jednotky požadujú viac času, aby mohli vypracovať 
užitočné operačné schémy, ktoré by vyjadrovali zložitosť ich úlohy, a nielen niekoľko 
veľmi zjednodušujúcich syntéz. Ako sa teda uvádza, „hodnotenie hrozieb organizovanej 
trestnej činnosti (OCTA) v jeho súčasnej podobe nespĺňa požiadavky želaného 
politického cyklu, ktorý vyžaduje podrobnejšiu analýzu slúžiacu ako spoľahlivé 
východisko“.1  

 Na základe rozhovorov vedených počas prípravy tejto správy a na základe dostupných 
vedeckých prác v oblasti medzinárodných policajných činností, najmä pokiaľ ide 
o výmenu informácií, sa zdá, že miestne policajné sily robia pravdepodobne oveľa viac, 
než sa zvyčajne predpokladá. Zatýkajú významný počet malých zločincov a skutočne 
narúšajú pašovanie a nezákonné obchodovanie. Ak nenájdu „viachlavého draka“ alebo 
„hlavného zločinca“, je to preto, že takéto osoby neexistujú. Títo policajní dôstojníci sú 
preto niekedy podráždení, keď dostávajú všeobecné správy najmä na európskej úrovni, 
ktoré im nepomáhajú v ich každodennom boji a ktoré predkladaním syntézy prehliadajú 
zložitosť miestnej situácie. Tieto správy, ako napríklad hodnotenie hrozieb 
organizovanej trestnej činnosti a teraz hodnotenie hrozieb závažnej a organizovanej 
trestnej činnosti Europolu, nerozlišujú miestne obmeny v modeloch trestnej činnosti, 
ktoré by boli užitočné, a rok po roku opakujú tie isté mapy uvádzajúce hlavné 
„zločinecké centrá“ (prílohy v oddiele 5). Nedostatočná dôvera týchto policajných 
úradníkov má vážny vplyv, keďže na informačné požiadavky Europolu reagujú s čoraz 
väčším skepticizmom. 

                                                 
1  Rada Európskej únie (25. októbra 2010) Výsledky projektu Harmony – všeobecný model európskej kriminálnej 

spravodajskej služby – spájanie existujúcich nástrojov a posilnenie ústrednej úlohy Europolu, dokument Rady: 
14851/10 s. 71. 
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ODPORÚČANIA 
 
 Vzhľadom na tieto závery sa zdá, že Europol má so zverejňovaním správ o hodnotení 

hrozieb organizovanej trestnej činnosti závažný problém s vybudovaním si pozície. 
 
 Tým, že sa Europol pokúša splniť politické a mediálne očakávania, aby si získal 

uznanie, pričom si je vedomý obmedzení svojich činností, stráca miestnu vierohodnosť, 
tak, ako momentálne Agentúra pre závažnú organizovanú trestnú činnosť (SOCA) vo 
Veľkej Británii. V oboch prípadoch sa spochybňuje opodstatnenosť modelu policajnej 
práce založenej na spravodajstve. Takýto model môže fungovať len pomocou 
presvedčivých informácií získaných v teréne, čo zase umožňuje sofistikovanú analýzu 
presných a skutočných údajov. Ak by sa tento model oslabil, stratil by svoj význam, 
najmä keď sa logika zdola nahor nahrádza logikou zhora nadol. 

 
 V správe sa odporúča pri riešení týchto problémov inšpirovať sa inými typológiami 

a inými modelmi. Patrí medzi ne aj kompletné spektrum policajného dohľadu 
kombinujúce tri úrovne boja proti závažnej trestnej činnosti. Jednou z najvýznačnejších 
alternatív je postup vypracovaný veliteľom Sleipnirom z Kanadskej kráľovskej jazdnej 
polície (Royal Canadian Mounted Police), ktorý zdôrazňuje rozdiel medzi jednotlivými 
typmi závažnej trestnej činnosti a trvá na tom, že je dôležité bojovať proti trestnej 
činnosti v oblasti administratívy, ako aj v oblasti životného prostredia. Tieto zločinecké 
formy nie je možné jednoducho odhaliť pomocou súčasných ukazovateľov závažnej 
trestnej činnosti aj napriek tomu, že sú pre celú spoločnosť najnákladnejšie a že sa 
proti nim najťažšie bojuje len pomocou policajnej práce. Keďže však majú ústredný 
význam, výsledky je tu možné dosiahnuť pomocou koordinovaného prístupu 
k policajným akciám pri začlenení tejto trestnej činnosti do programu a pri kombinácii 
s miestnymi verejnými politikami a európskymi odporúčaniami a akciami. 

 
 Európska únia má v tomto smere určite výhodu vďaka svojej štruktúre, v ktorej sa 

zodpovedné agentúry nespoliehajú len na jediný vnútroštátny politický systém. Europol 
by mohol za tieto činnosti prevziať zodpovednosť bez toho, aby zvýšil celkovú mieru 
svojich zásahov. 

 
 Čo sa týka modelov, Europol by mal dostať viac času na vypracovanie správ. Vhodná 

by možno bola jedna správa každé štyri roky. Takáto správa by však mala byť 
mimoriadne podrobná, aby sa zabránilo kombinovaniu a predpojatosti, ktoré sme 
odhalili. 

 
 Každoročné správy by sa mali zameriavať na konkrétnu oblasť, aby priniesli pridanú 

hodnotu. Mali by začínať závažnými formami trestnej činnosti, ktoré sa až doposiaľ 
marginalizovali (environmentálna trestná činnosť, trestná činnosť v administratívnej 
oblasti). Ak majú byť tieto správy dôsledné, je potrebné rozšíriť rozsah zhromaždených 
informácií a odborných názorov, aby sa zabránilo vytvoreniu rutiny a formovaniu 
závislosti od zvoleného smerovania v priebehu času. 

 
 Takéto správy by sa nemali zameriavať výlučne na tie policajné služby, ktoré sa 

špecializujú na boj proti organizovanej trestnej činnosť alebo drogám. Mala by sa 
rozšíriť účasť, aby sa zahrnuli aj policajné služby veľkých miest a kľúčových finančných 
centier. Miestna vierohodnosť by sa tak posilnila pomocou podrobných príkladov. 
Takúto metodiku využilo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú 
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závislosť (EMCDDA) sídliace v Portugalsku. Správy by mali pozostávať z názorov 
odborníkov, ktorí nepôsobia v policajných silách, či už doktorov, sociológov, alebo 
etnológov, aby sa zabránilo prirodzenému sklonu, ktorý je typický pre prácu 
špecializovaných policajných jednotiek. Ústredný význam by mal aj prínos osobností 
z politickej a hospodárskej sféry do analytických panelov vytvorených na účely správy, 
ktoré by poskytli celkový prehľad o medzinárodných finančných mechanizmoch, do 
ktorých je začlenená organizovaná trestná činnosť, a zváženie alternatívnych reakcií 
nad rámec presadzovania práva. 

 
 Takéto aktivity by bolo možné začleniť do rámca projektu Harmony, o ktorom sa 

diskutuje v rámci Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej 
bezpečnosti (COSI), za predpokladu, že by bol tento výbor otvorený pre väčší počet 
účastníkov, aby sa posilnila jeho všeobecná spojitosť a skutočná odbornosť. 
V súčasnosti je projekt Harmony skutočne príliš manažérsky a do istej miery 
obmedzený na komunikáciu medzi obmedzeným počtom skupín, ktoré majú rovnaké 
názory2. 

 
 Európsky parlament je spoluzákonodarcom a v tejto oblasti má tiež rozpočtové 

právomoci. Nikdy sa však neobjavuje v konzultačnom procese plánovanom pre projekt 
Harmony. Prečo je tomu tak? Mohol by poskytnúť alternatívny názor na tieto oblasti 
napríklad tým, že by prispel ku kvalite správ Europolu. Na tento účel by sa mohlo 
počítať s účasťou zástupcov vymenovaných výborom LIBE. Takýto zástupca by bol 
poverený úlohou poskytnúť širší pohľad pri zohľadnení úrovne všeobecných právnych 
predpisov a ich účinku, ktorý špecializované agentúry a orgány pravdepodobne nie sú 
schopné v plnej miere začleniť. Okrem toho by sa od predsedu výboru COSI očakávalo, 
že Parlamentu predloží a vysvetlí svoje názory na vzťahy medzi rôznymi agentúrami 
a ich pokrok v tejto oblasti, ako aj na konkrétnu zodpovednosť výboru COSI 
v nadväznosti na projekt Harmony. 

 

                                                 
2  Tento bod je čiastočne v súlade s výskumom, ktorý uskutočnili Madalina Busuioc a Deirdre Curtin pre Európsky 

parlament (Busuioc a Curtin, 2011), a výskumom, ktorý uskutočnili Amandine Scherrer, Julien Jeandesboz 
a Emmanuel-Pierre Guittet (k dispozícii v správe o stratégii vnútornej bezpečnosti), ktorý sa na základe 
dôkladných rozhovorov stavia kritickejšie k „spoločnej“ metodike zhora nadol a preventívnej metodike, ktorá 
vylučuje niektoré subjekty. Táto správa tiež dopĺňa výskum, ktorý uskutočnil Valsamis Mitsilegas a ktorý sa 
podrobne zaoberá Rámcovým rozhodnutím Rady o boji proti organizovanému zločinu a opatreniach na 
posilnenie právnych predpisov EÚ v tejto oblasti. Správu si objednal Európsky parlament (PE453.195).  




