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Anotace 

V první části bakalářská práce shrnuje okolnosti a podmínky, které umožnily rozvoj 

organizovaného zločinu na území ČR před rokem 1989 a zejména po revoluci v roce 1989. 

Zabývá se pojmem organizovaný zločin a definuje jeho hlavní znaky. Následně popisuje 

nejznámější tuzemské kauzy a poukazuje na nebezpečnost organizovaného zločinu. V další 

části stručně informuje o vzniku, historii, aktivitě a struktuře nejaktivnějších zločineckých 

seskupení působící na území České republiky, pocházejících ze zemí bývalého SSSR, 

Itálie, Balkánu, Jugoslávie, ale také Jižní Ameriky, Asie a Afriky. V závěru práce jsou 

uvedeny právní prostředky určené pro boj s organizovaným zločinem a státní instituce, 

subjekty, které se vedle Policie ČR spolupodílejí na odhalování, objasňování a 

dokumentování této trestné činnosti.  

 
Klíčová slova: organizovaný zločin, zločinecké struktury, trestná činnost, nelegální 

aktivity, vydírání, loupeže, padělání 

 

Summary 

The first part of this bachelor thesis summarizes the circumstances and conditions 

that led to the development of organized crime in the Czech Republic before 1989 and 

especially after the Velvet Revolution in 1989. It deals with the concept of organized crime 

and defines its main characteristics. Subsequently, it describes the best-known domestic 

cases and points out the danger of organized crime. The next section briefly informs about 

the origin, history, activity and structure of the most active criminal groups operating in the 

Czech Republic, countries from the former USSR, Italy, the Balkans and Yugoslavia. Also 

South America, Asia and Africa are included. The legal means of combating organized 

crime are given at the end of the thesis, as well as the national institutions and bodies, 

which in addition to the Czech Police share, clarify and document the crime. 

 

Keywords: organized crime, criminal structures, crime, illegal activities, extortion, 

robbery, forgery 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  

BIS – Bezpečnostní informační služba  

ČLR – Čínská lidová republika 

ČR – Česká republika  
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Vít Zápotocký: OZ v ČR 
 

1 ÚVOD 

Téma „Organizovaný zločin v České republice“ jsem si pro svou Bakalářskou práci 

vybral nejen proto, že je to velmi aktuální a zajímavé téma, ale je pro mne i přínosem 

vzhledem k mému profesnímu zařazení u Cizinecké policie – Odbor specializovaných 

činností. 

Po roce 1989 se v důsledku několika vývojových faktorů (například pád 

komunistického režimu, možnosti svobody projevu, transformace ekonomiky, uvolnění 

politicko-vojenských hrozeb, otevření státních hranic), došlo na našem území k 

několikanásobnému zvýšení počtu cizinců z bývalého Sovětského svazu, Itálie, Vietnamu, 

Jugoslávie, Číny a zemí tzv. třetího světa. Zároveň tím došlo k výraznému nárůstu 

některých druhů kriminality, jako výroba, pašování, distribuce drog, prostituce, krádeže 

automobilů, uměleckých předmětů, praní špinavých peněz, korupce, daňové, úvěrové, 

pojišťovací, celní a bankovní podvody, obchodování s lidmi za účelem sexuálního 

vykořisťování či nucených prací, pašování zbraní či výbušnin a další druhy kriminality 

představují pro ČR a svět jedno z největších světových bezpečnostních rizik. Na tuto 

situaci nebyla připravena spolu s dalšími ani česká policie ani veřejnost. Politická situace 

se postupem času zklidnila a značná část cizinců z naší země odešla. Část pachatelů z řad 

cizojazyčného organizovaného zločinu se u nás usadila, trvale žije na našem území a od 

90. let začala postupně pronikat do domácí scény-státní správy. 

Společenská nebezpečnost organizovaného zločinu je mimořádně vysoká. Domácí i 

mezinárodní skupiny organizovaného zločinu působí dlouhodobě a jsou schopné 

ovlivňovat veřejný život, snaží se infiltrovat do moci zákonodárné, výkonné a soudní, 

získávají spolupracovníky z řad odborníků a různých profesí, které jsou pro servisní 

zajištění zločinného podnikání nezbytné. Snaží se získat policejní specialisty a také ty, kdo 

mohou ovlivňovat mínění veřejnosti. Vzhledem k tomu, že organizovaný zločin si chce 

pravidelně zajišťovat obrovské zisky z poskytování nelegálního zboží a služeb, podílí se na 

vzniku, šíření a růstu řady patologických jevů ve společnosti. 

Cílem této práce je popsat podmínky vzniku organizovaného zločinu na území ČR a 

poukázat na jeho nebezpečnost a na základě mnou shromážděných materiálů a zkušeností 

ze zpracování této bakalářské práce stanovit prostředky, které povedou k efektivnímu boji 
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s organizovanou kriminalitou. Dále zmapovat zeměpisný původ, historii jednotlivých 

zločineckých skupin působících na území České republiky, jejich skupinovou hierarchii, 

popsat trestné činy, kterých se tyto skupiny ve svých zločineckých aktivitách dopouštějí. 

V další části vyznačit právní prostředky používané v boji proti OZ, dále subjekty a státní 

instituce, které se vedle Policie ČR spolupodílejí na odhalování, objasňování a 

dokumentování této trestné činnosti. 

Ve své práci jsem použil metodu sběru informací, jako je studium odborně zaměřené 

literatury, články v odborných periodikách, dokumenty vydané převážně Institutem pro 

kriminologii a sociální prevenci, legislativní materiály (zákony), webové stránky zaměřené 

na informace o organizovaném zločinu (Ministerstva vnitra a Policie České republiky) a 

analýzu údajů ze Statistické ročenky kriminality. 

 

 
Obrázek 1 Tok peněz organizovaného zločinu 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:OZ_tok_penez.png 
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2 KRIMINÁLNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

O fenoménu organizovaného zločinu se v České republice začalo diskutovat až 

počátkem devadesátých let dvacátého století, kdy si laická a odborná veřejnost začala 

uvědomovat pronikání OZ do domácí kriminální scény. Zpočátku převládal názor, že 

organizovaný zločin je něco, co je našemu prostředí cizí a nebyla mu proto věnována 

náležitá pozornost.   

2.1 Organizovaný zločin před rokem 1989 

Podmínky vhodné pro rozvoj OZ, zejména hospodářského charakteru byly v českých 

zemích již dávno před rokem 1989. Kriminální sítě s mezinárodním dosahem se objevují 

již od roku 1918. Jednalo se zpravidla o činnosti organizovaných skupin pašeráků 

(pašování například cukerínu), nebo obchodu s drogami. V době socialistického 

Československa zejména latentní kriminalita dosáhla velmi vysokých hodnot, vyznačovala 

se však jistými specifiky zločinu skrytého za „železnou oponou“1. 

 Po nástupu komunismu v roce 1948 k moci došlo k totální likvidaci veškerého 

soukromého podnikání a vyvlastnění veškerého soukromého majetku. Tento majetek byl 

označován jako všelidový, jednalo se o majetek státní, popř. skupinový, nebo majetek 

vzniklých socialistických družstev. Ve skutečnosti se však stal anonymním vlastnictvím. V 

masovém měřítku se rozšířilo rozkrádání takového anonymního majetku, který patřil 

„všem“ a vlastně nikomu. Rozkrádání takového majetku se stalo natolik rozšířeným jevem, 

že se pomalu stávalo standardem chování v podmínkách socialismu. 

 V druhé polovině 80. let kdy ideologická a hospodářská krize komunismu vrcholila, 

se rozvíjel podíl šedé ekonomiky, zejména na dovozu nedostatkového zboží či služeb. 

Vznikají rozsáhlé korupční sítě zasahující hluboko do sfér státního hospodářství. Osoby, 

které dokázaly této situace využít, se stávaly tzv. „socialistickými zbohatlíky“. Tito 

„zbohatlíci“ pokračují ve své činnosti i po roce 19892. 

                                                 
1 NOŽINA, Miroslav. Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. Praha : Themis, 2003. s. 33. 
2 NOŽINA, cit. 1, s. 37.  
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2.2 Organizovaný zločin v ČR po roce 1989 

Na počátku 90. let vznikly v Českých zemích relativně vhodné podmínky pro 

aktivity mezinárodních, ale i domácích kriminálních skupin, které představují přímě 

ohrožení bezpečnosti státu. Přispěli k tomu faktory jako otevření státních hranic a 

ekonomiky, český stát se stává cílovou i tranzitní zemí různého druhu zboží. Dochází k 

mohutnému pohybu osob a z Prahy se stává opravdová evropská metropole. Zároveň se 

rozbíhá ekonomická transformace a privatizace, řešení restitucí, kdy dochází k rozsáhlým 

majetkovým přesunům. Rychle vzniká trh i kapitál, který vytváří řadu příležitostí ke 

kriminálním aktivitám. Proběhla řada pochybných konkurzů, „tunelování“ podniků a bank, 

podvodných výběrových řízení spojených s korupcí. Byla rovněž zaznamenána existence a 

nezřídka i likvidace tzv. „bílých koní“3. 

Legislativa vytváří účinnější právní prostředky boje proti organizované kriminalitě 

někdy značně opožděně. Přestavba Justice, Policie, Správního aparátu probíhá takřka za 

pochodu. „Celkově představuje Česká republika po roce 1989 území s výhodnou 

geografickou polohou v sousedství Evropské unie, slabě organizovaným podsvětím, 

dostatečně početným populačním potenciálem ochotným ke spolupráci v oblasti 

nezákonných aktivit, slabými zákony, nechráněnými hranicemi, s dezorientovanou policií, 

nezkušenou ve vyšetřování transnacionálních forem kriminální činnosti. Vstup 

mezinárodních kriminálních seskupení na naše území byl v důsledku toho rychlý a 

efektivní“ 4. 

Hlavní hnací silou organizovaných zločineckých aktivit však v naší společnosti 

nebylo, jako v jiných státech domácí kriminální prostředí. Moderní formy zločinu k nám 

přišly zvenčí, zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu, Itálie, Balkánu, Číny a 

některých arabských zemí. Na aktivity cizojazyčných zločineckých struktur se velmi 

rychle napojuje naše domácí podsvětí. Čeští občané s těmito strukturami spolupracovali 

zpravidla jako řidiči, přechovávači věcí určených k páchání trestné činnosti a překupníci.  

                                                 
3 Podnikatelským koněm je osoba, která na své živnostenské oprávnění a na své jméno nakupuje nebo je 
donucena nakupovat podvodně u různých výrobců a velkododavatelů různé zboží pro kriminální skupinu 
nebo zločineckou organizaci, která zboží za nižší než tržní cenu prodává obchodníkům nebo překupníkům a 
následná tržba je jejím ziskem. Jde o nezákonné jednání a „koně“ jsou často k této činnosti donucováni. 
Pokud je tento “kůň“ nepohodlný je i fyzicky likvidován. Pachatelé stojí v pozadí a zpravidla je stíhán jen 
„kůň“. Stojí-li v pozadí snědí pachatelé, například Romové a jejich kriminální organizace, pak se hovoří o 
„bílých koních“ 
 
4 NOŽINA, cit. 1, s. 33. 
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Podle různých odhadů v současnosti působí na území České republiky asi kolem 50–

70 kriminálních seskupení, které mají asi dva tisíce členů. Většina zahraničních skupin 

organizovaného zločinu již na našem území proděla etapu jistého uchycení a dochází k 

jejich stabilizaci ve strukturách podsvětí. Zločinecké organizace zároveň projevují snahu o 

průnik do ekonomických a administrativních struktur státu5. 

2.3 Definice organizovaného zločinu 

Definice organizovaného zločinu je značně nesnadná, jelikož stále není formulována 

mezinárodně platná definice organizovaného zločinu. V této bakalářské práci je pojem 

organizovaný zločin a organizovaná kriminalita považováno za synonymum. Každý stát, 

mezinárodní organizace či policejní složky definují organizovaný zločin odlišně, přesto 

zde nacházíme několik styčných bodů. Takřka všechny definice se shodují na tom, že se 

jedná o specifickou formu ekonomické činnosti, která dodává a poskytuje běžně 

nedostupné zboží či služby za účelem dosažení maximálního zisku, bez ohledu na použité 

prostředky, právní rámec či oblast působení. OZ má velmi blízko k terorismu a pro 

případné teroristické aktivity mnohdy poskytuje zázemí. Hlavní rozdíl ale vidíme v tom, že 

organizovaný zločin se snaží působit skrytě a jeho hlavním cílem je dosažení zisku, kdežto 

u terorismu je hlavním cílem ideologie a politická moc. Určení přesné hranice mezi 

organizovaným zločinem a terorismem je tak mnohdy obtížné.  

Jedna z definic co je organizovaný zločin uvádí. „Organizovaný zločin je 

mimořádným bezpečnostním rizikem, ohrožujícím stabilitu světového hospodářského 

systému a v případě některých států i systém politický. Cílem organizovaného zločinu je 

dosažení maximálního zisku při vynaložení minimálních nákladů, a to zisku nejen 

materiálního, ale například i ve formě společenského a politického vlivu. Pro 

organizovaný zločin je typické soustavné páchání koordinované závažné trestné činnosti i 

aktivit, které tuto činnost podporují, zločineckými skupinami nebo organizacemi. Tyto 

organizace mají většinou vícestupňovou vertikální organizační strukturu“ 6. 

                                                 
5 Ministerstvo vnitra České republiky. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na 
území České republiky v roce 2007 (ve srovnání s rokem 2006) [online]. Dostupný z WWW:  
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2008/verejnyporadek/zprava08.pdf>. s. 37.  
 
6 Ministerstvo vnitra České republiky. Koncepce boje proti organizovanému zločinu [online]. Dostupný 
z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2008/koncepce-organ_zlocin.pdf >. s. 2. 
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2.4 Typické znaky organizovaného zločinu 

K typickým znakům organizovaného zločinu patří: 

• trvající spolupráce více osob, kde má každá osoba pevně stanovené specifické úkoly, 

• úsilí o maximální zisk je hlavním motivem a cílem organizované kriminality, 

• dlouhodobost, tj. organizace bývá založena většinou na dobu neurčitou, funguje jako 

relativně autonomní subjekt nezávisle na svém personálním složení a je schopna 

pokračovat ve svých aktivitách i při obměně svých členů, 

• plánovitost, tj. promyšlené programování budoucí trestné činnosti, 

• dělba práce, tj. jednotlivé trestné činnosti jsou rozděleny mezi různé účastníky. Podobně 

jako v podnikatelské sféře působí v OZ také advokáti, manažeři, počítačoví experti, 

daňoví poradci, specialisté na výbušniny a zbraně, řidiči, distributoři apod.., 

• organizační struktura, tj. existence vztahů nadřízenosti a podřízenosti uvnitř skupiny,   

• vysoká profesionalita, vnitřní disciplína, dodržování nepsaných zákonů například 

„Omerta“7, 

• snaha organizace zlegalizovat finanční prostředky nabité trestnou činností, pomocí 

fiktivních firem, obchodních společností apod.., 

• pronikání do společenského systému, tj. získání potřebných informací, obstarávání 

dokladů, právní pomoci, ovlivnění strategického rozhodování tak, aby to bylo pro ně 

prospěšné. V případě zadržení významného člena skupiny možnost mařit trestní řízení, 

ovlivňovat svědky, případně umožnit útěk, 

• mezinárodní propojenost, tj. v důsledku zejména otevřením hranic mezi jednotlivými 

státy a využívání prvků moderní infrastruktury,  

• používání násilí nebo pohrůžky násilí, 

• většinou disponují lepším vybavením, ať se jedná o výpočetní techniku, telekomunikační 

prostředky, zbraně či dopravní prostředky než je tomu u subjektů které bojují s OZ.  

                                                 
7 Omerta je část kodexu mafie, podle kterého je člen organizace povinen vůči policii a úřadům zachovávat 
mlčení o všech aktivitách organizace a jejích členech, i kdyby se mělo jednat o jeho nepřátele. Porušení 
tohoto „zákonu mlčení“ bývá trestáno smrtí. 
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2.5 Nejznámější tuzemské kauzy  

“Kauza Berdychova gangu“  

Tento gang je označován pro skupinu lidí kolem Davida Berdycha, která za asistence 

několika vlivných osob provozovala rozsáhlou kriminální činnost na území České 

republiky, a to zhruba od druhé poloviny 90. let do roku 2004. V rámci činnosti gangu 

došlo k prokazatelnému zapojení zkorumpovaných nebo vydíraných pracovníků policie. 

Podle vyjádření několika expertů šlo o hierarchicky uspořádanou, konspirovanou skupinu 

s rozdělením úloh počínaje od organizátorů až po nejnižší členy na špinavou a hrubou 

práci, naplňuje tento případ všechny znaky organizovaného zločinu. V rámci gangu se 

vyskytla korupce, vraždy, přepadení, vydírání, loupeže.  

“Kauza Podvodných konkurzů kolem ústeckého soudce Berky“ 

Gang kolem ústeckého soudce Berky má na svědomí desítky podvodně vedených 

konkurzů, vytunelovaných podniků. Podle policie způsobil gang škodu za téměř 300 

milionů korun. Ukázal také na propojení organizovaného zločinu na státní úředníky, státní 

správu – soudy rozhodují o přidělování konkurzních případů, došlo k propojení s lidmi 

s NBÚ – byly ohroženy bezpečnostní zájmy státu.  

“Kauza lehkých topných olejů“  

Podle policejního zápisu obchody s LTO probíhaly tím způsobem, že dovezená 

motorová nafta byla na hranicích deklarovaná jako lehký topný olej, který byl osvobozen 

od spotřební daně a podléhal nižší dani z přidané hodnoty. Poté byly průvodní doklady 

nahrazený novými a z LTO se tak stala opět nafta, která se na čerpacích stanicích 

prodávala za standardní cenu. Podle mnohých odborníků přesáhly daňové úniky asi 60 

miliard korun. V této kauze se vyskytly organizované vraždy, nelegální zisky, praní 

špinavých peněz, vydírání, pronikání do struktur policie, státních struktur. 

“Vražda F. Mrázka“ 

Vražda F. Mrázka se vyznačuje profesionálním provedením s dokonalou organizací, 

včetně úniku pachatele. Zavražděný Mrázek byl považován za neoficiální hlavu českého 

podsvětí, aktivně se podílel na tunelování bank a firem, měl vypracovaný systém korupce, 

která začínala dárky, pokračovala vydíráním i vraždami. Začínal už před listopadem 1989 

jako klasický vekslák. V devadesátých letech se podílel na vytunelování šesti bank. Policie 
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ho podezřívala z několika nájemných vražd, včetně pokusu o vraždu někdejšího sponzora 

ČSSD Ivana Lhotského. Mrázek si však vybudoval rozsáhlou síť kontaktů v politice a ve 

státní správě. Ochranu před případnými problémy u policie mu zpočátku zajišťovali dva 

důstojníci kolínské hospodářské kriminálky Josef Hrouda a Vladimír Špulák. Tyto "své 

lidi" pak využíval k prosazení svých obchodních zájmů. V několika posledních letech žil 

Mrázek zejména z toho, že ovládal se svým partnerem Tomášem Pitrem potravinářský 

kolos Setuza. F. Mrázek byl zastřelen nájemným vrahem 25. ledna 2006 speciálně 

upravenou jedinou kulkou. Policie vraha dosud nenašla8.  

2.6 Ohrožení společnosti organizovaným zločinem 

Podle BIS je společenská nebezpečnost organizovaného zločinu mimořádně vysoká. 

Domácí a mezinárodní skupiny organizovaného zločinu působí dlouhodobě a jsou schopné 

ovlivňovat veřejný život, snaží se infiltrovat do moci zákonodárné, výkonné a soudní. 

Usilují o kontakty v parlamentech, ve státní správě i v místní samosprávě, kde vytvořením 

nadstandardních vazeb lze ovlivňovat řešení různých lokálních problémů. 

• Organizovaný zločin poškozuje politiku. 

Snaží se o zneužití politiků k vědomé či nevědomé podpoře jejich aktivit, k ovlivnění 

strategického rozhodování tak, aby to pro ně bylo prospěšné, k získávání informací, 

k zajištění beztrestnosti. Lidé, kteří zastávají významnější politické a rozhodovací funkce, 

nebo lidé, kteří politickou kariéru teprve začínají a mají perspektivu získat významné 

pozice, mohou být ohroženi agresivními pokusy o uplácení, kompromitování, může jim být 

vyhrožováno, mohou být vydíráni. Organizovaný zločin může zneužít i neprůhledný 

systém financování politických stran. 

• Organizovaný zločin poškozuje ekonomiku 

Proniká do oblastí, které jsou zákonem zakázány nebo kontrolovány a využívá 

vysoké a trvalé poptávky po službách nebo zboží, které spadají do zakázaných nebo 

omezených oblastí. Zavádění zločinných praktik do hospodářského systému vede ke 

vzniku nestabilního a nedůvěryhodného prostředí, které může poškodit snahy o legální 

podnikání nebo odradit zahraniční investory. Na boj proti organizovanému zločinu se 

                                                 
8 KMENTA, Jaroslav. Kmotr Mrázek. 1. vyd. Praha : Jaroslav Kmenta, 2007.  
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vynakládá značné množství finančních prostředků. 

• Organizovaný zločin poškozuje státní instituce 

Organizovaný zločin se snaží proniknout do státní správy zejména proto, že 

potřebuje informace, obstarání dokladů, podporu či krytí svého konání. Korumpováním a 

zneužíváním kompromituje oficiální instituce a snižuje tak autoritu vlády, justice, policie, 

ministerstev, orgánů místní správy, sdělovacích prostředků. 

• Organizovaný zločin ohrožuje právní systém 

Organizovaný zločin se snaží proniknout do systému justice zejména proto, aby si 

zajistil co nejmenší riziko odhalení, nebo pokud možno aby riziko odhalení vůbec 

nevznikalo. V případě zadržení významného člena skupiny potřebuje mařit trestní řízení, 

ovlivňovat svědky, popřípadě umožnit útěk. Organizovaným zločineckým skupinám ze 

zahraničí vyhovuje naše právní úprava týkající se migrace a azylu, protože je příliš 

liberální. 

• Organizovaný zločin vnáší do života lidí patologické jevy 

Velmi tíživé a alarmující jsou statistiky ohledné drogově závislých osob, vražd, 

ublížení na zdraví, násilí všech forem, škod na majetku a další události s organizovaným 

zločinem spojené. OZ vyvolává silný pocit ohrožení u samotných občanů a snižuje tak 

kvalitu jejich života.  

• Organizovaný zločin se snaží získat spolupracovníky z řad odborníků 

 V různých řemeslných profesích, které jsou pro servisní zajištění zločinného 

podnikání nezbytné, tak v oblasti ekonomiky, informatiky, práva. Snaží se získat policejní 

specialisty a také ty, kdo mohou ovlivňovat mínění veřejnosti. 

• Organizovaný zločin se pokouší zneužít sdělovací prostředky 

Má zájem ovlivňovat veřejného mínění v zájmu něčeho, co je pro něj výhodné. Může 

podporovat postoje, které zpochybňují různá opatření, úsilí zákonodárců, státních zástupců, 

policistů, soudců. Média mohou i nevědomky publikovat zlo, zdůrazňovat životní styl, 

který má ve své podstatě poměrně blízko k neetickým, často i nelegálním praktikám9. 

                                                 
9 CEJP, Martin, et al. Obrana proti ohrožení společnosti závažnými formami trestné činnosti : Závěrečná 
zpráva [online]. Dostupný z WWW: <http://www.ok.cz/iksp/docs/353.pdf >. s. 98-99. 
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3 ZLOČINECKÁ SESKUPENÍ POCHÁZEJÍCÍ Z ÚZEMÍ 

BÝVALÉHO SSSR  

Jednou z nejvážnějších bezpečnostních hrozeb lidstva představuje organizovaný 

zločin, jenž expanduje z území bývalého Sovětského svazu, jelikož je považován za 

nejúspěšnější a nejrychleji rostoucí na světě. Jeho aktivita byla zaznamenána již ve více 

než 40 zemích, hlavně v Spojených státech, Kanadě, zemích Latinské a Střední Ameriky, 

severní Africe, na Blízkém a Středním východě, v Číně a na Dálném východě, v zemích 

Evropské unie, v postkomunistické střední Evropě, tedy i v ČR.  

3.1 Organizace a struktura  

Postsovětský OZ lze ze strukturálního hlediska rozdělit na: 

• vorovski mir - tzv. vory v zákoně „zločinci podle zákona“, nejvyšší zločinecká 

autorita na určitém území či v určité oblasti, zákonem se rozumí tzv. zlodějský 

zákon tradičního podsvětí, 

• nomenklatura a teneviky – skupina zkorumpovaných mocenských špiček žijících 

v luxusu za státní peníze bývalého Sovětského svazu, 

• brigády a avtoritety – novodobá zločinecká seskupení, jejichž aktivity a počet 

prudce vzrostl, členy tvoří osoby, které mají společné životní zkušenosti (veteráni 

z Afghánistánu), členství ve stejných sportovních klubech či kolem určitého vůdce,  

• čornyje („černí“) – zločinecké gangy zformované na základě klanového a etnického 

principu, složené zejména z příslušníků kavkazských národů, jako jsou Čečenci, 

Arméni, Ázerbájdžánci, Dagestánci, Gruzínci a Ingušové. 

Všechny vyjmenované typy zločineckých seskupení mají společnou agresivitu, vedle 

sebe existují a dochází mezi nimi k prolínání a ostrým konkurenčním bojům. Působnost 

mají na celém území bývalého Sovětského svazu i v zahraničí10. 

Policejní experti se shodují v tom, že ruskojazyčný organizovaný zločin je třeba 

důsledně rozdělit na "ruský" a "ukrajinský" i přesto, že mají obdobnou organizační 

strukturu a páchají shodnou organizovanou trestnou činnost. Ruské zločinecké organizace 

                                                 
10 NOŽINA, cit. 1, s. 45–70. 
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uznávají tzv. tradiční kriminální elitu, kterou je "vor v zákoně", kdežto ukrajinské 

zločinecké gangy jsou organizovány moderněji a tradiční "vory v zákoně" neuznávají. 

Jedním z hlavních příjmů ruské OZ je vydírání podnikatelů (tzv. výpalné, reket, 

racketeering11), inkasování poplatku za "ochranu", umožnění podnikateli provozovat jeho 

činnost (tzv. střecha, kryša). Trestná činnost páchaná těmito skupinami je velmi široká, 

přičemž zahrnuje zejména násilnou trestnou činnost (vydírání, loupeže, organizace 

prostituce, nedovolené obchodování se zbraněmi, převaděčství, obchod s drogami), ale i 

trestnou činnost hospodářského charakteru v úseku legalizace výnosů získaných trestnou 

činností.  

3.2 Působení na území ČR 

Počátkem devadesátých let minulého století se postupně v naší republice začal 

usazovat ruskojazyčný OZ, pocházející zejména z Ruska, Ukrajiny a oblasti Kavkazu. V 

ČR operují jak malé kriminální skupiny, tak i členové silných zločineckých syndikátů, 

vybavení značnými finančními prostředky a profesionálními znalostmi. Do České 

republiky již přišli se získaným kapitálem, který pochází z trestné činnosti páchané mimo 

území ČR. Tento kapitál následně využívají k zakládání legálních firem. Jejich snahou je 

proniknutí do ekonomických struktur země s cílem získání vlivu ve strategických 

hospodářských odvětvích. Přitom finanční prostředky jsou samozřejmě investovány do 

obchodu s drogami a zbraněmi. V podmínkách České republiky je jejich trestná činnost 

navázána na aktivity albánských zločineckých skupin a distribuci heroinu. Heroin, pochází 

zejména z oblasti Afghánistánu a Turecka. Přičemž k nelegální dopravě heroinu, včetně 

vysoce koncentrovaného „bílého heroinu“12 dochází přes země bývalého Sovětského 

svazu, Maďarsko, Bulharsko a Slovensko. V souvislosti s kontakty ruskojazyčné mafie na 

albánské zločinecké struktury je třeba také zmínit i nelegální držení zbraní a obchod s 

nimi.  

V rámci dokumentování trestné činnosti státních příslušníků ze zemí bývalého 

Sovětského svazu došlo k zajištění automatických zbraní AK 42, AGRAM 2000, útočné 

                                                 
11 Racketeering – vyděračství, vydírání, vymáhání pohledávek od soukromých osob. 
 
12 Heroin se většinou vyskytuje v podobě nahnědlého, nebo bílého prášku. Čistota hnědého heroinu se 
pohybuje mezi 20% – 40%, bílý heroin je mnohem koncentrovanější a jeho čistota může být až 70% 
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granáty, samopaly HECKLER-KOCH. Všechny tyto zbraně byly původem ze zemí bývalé 

Jugoslávie13. 

 Velkým problémem se stává snadná dostupnost, s jakou lze získat radioaktivní 

látky ze zemí bývalého Sovětského svazu. V současnosti je ve světě známo asi 1000 

známých případů pašování jaderného materiálu. Jednalo se zpravidla o látky, které jsou 

nepoužitelné pro výrobu jaderné zbraně, ale mohou sloužit například ke kontaminaci vody 

nebo potravin. Tato skutečnost se však nevztahuje na záchyt 2,7 kg vysoce obohaceného 

uranu, ke kterému došlo v roce 1997 na území hl. m. Prahy a který měl být prodán v SRN 

za 68 000 000 Kč a dále pokračovat do Nigérie. Nigerijské zločinecké skupiny potom měli 

za tento uran zaplatit drogami, které by byly distribuovány v SRN14. 

3.3 Ruskojazyčné organizované skupiny působící na našem území   

 Ruské organizované skupiny 

Solomonská organizace vykazuje činnost v oblasti mezinárodního obchodu se 

zbraněmi, drogami, starožitnostmi, pohonnými hmotami, zlatem, organizované prostituce a 

směny peněz. Solnecovská organizace má působnost na území hlavního města Prahy a 

v oblasti Karlových Varů.  

 Ukrajinské organizované skupiny „brigády“ působící na našem území  

Luhaňská brigáda (pochází z města Luhaňsk) patří k nejaktivnějším a nejlépe 

organizovaným brigádám, centrum má v Brně a soustředí se na celou Moravu, Slezsko a 

Vysočinu. K hlavním činnostem patří vydírání, padělání peněz, obchodování se zbraněmi a 

obchod se ženami. Kyjevská brigáda působí zejména ve východních Čechách, ale i ve 

středních Čechách a v Praze. Mukačevská brigáda má působiště v severních a západních 

Čechách, zaměřuje se na krádeže vozidel, vydírání a noční podniky. Lvovská brigáda 

působí roztříštěně na celém území. Užhorodská brigáda je aktivní v severních a západních 

Čechách, ale i v Praze. Iršavská brigáda operuje ve středních a severních Čechách. 

 Dagestánské brigády 

Působnost má na území Prahy, dále na severu Čech a Moravy. Známá je distribucí 

                                                 
13 NOŽINA, cit. 1, s. 88. 
14 NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. s. 204-205 
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drog jako heroinu, pervitinu a kokainu, racketeeringem, nelegální migrací, okrádání 

ruských imigrantů a turistů. 

 Čečenské brigády – Známí jsou vysokou brutalitou, násilím a svým historickým 

odporem k Rusům.  

 Arménské brigády – Působiště má v Praze a věnuje se paděláním dokladů, bankovek, 

obchodu se zbraněmi a krádeží aut. 

 Ázerbájdžánské brigády – Známí obchodováním s kokainem a dalšími drogami15.  

3.4 Bezpečnostní hrozba pro ČR  

Dle výroční zprávy BIS z roku 2007 je tradičním těžištěm ruskojazyčného OZ zájem 

o veřejnou správu, policii a justici. Právě kontakty a vazby směřující do těchto oblastí jsou 

prostředkem k legalizaci aktivit a zisků těchto skupin. Pro navazování takových kontaktů 

využívají především korupce. Kromě rozsáhlých kontaktů do českého kriminálního 

prostředí spolupracují tyto skupiny při realizaci svých zájmů také s odborníky, právníky, 

finančníky a poradci různého druhu a zaměření. K ovlivňování rozhodnutí a výkonu 

veřejné správy využívají rovněž vazeb na různé zájmové skupiny, podnikatele, poradce 

státních činitelů apod. K vytváření a udržování takových vazeb slouží různé obchodní 

společnosti či nadace, ve kterých má organizovaný zločin prostřednictvím svých členů 

účast. Lze usuzovat, že skupiny organizovaného zločinu jsou nejen schopny úspěšně 

legalizovat svoje zisky z nelegální činnosti, ale také tyto služby poskytnout jiným osobám. 

V současnosti jsou získávány poznatky, které ukazují na snahy o přerozdělení sfér 

vlivu těchto jednotlivých skupin na našem území. Snaží se zefektivnit činnost 

ruskojazyčných zločineckých uskupení tak, aby tyto generace mohly využívat výhod, které 

získala ČR vstupem do Evropské Unie. Postsovětští zločinci na našem území zakládají 

obchodní společnosti, zakládají herny, kasina a restaurace. Zisky investují do nákupu 

nemovitostí v Praze, Karlových Varech a v západních Čechách. Podle některých zdrojů je 

cílem těchto struktur ovládnout některou z částí ekonomického sektoru České republiky, 

což znamená vážnou hrozbu pro bezpečnostní systém země16. 

                                                 
15 NOŽINA, cit. 1, s. 99–112 
 
16 Bezpečnostní informační služba . Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2007 [online]. 
Dostupný z WWW: <http://www.bis.cz/n/2008-09-25_vz2007cz.pdf >. s. 9 
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4 ORGANIZOVANÝ ZLOČIN Z BALKÁNU  

 Na území ČR působí zejména skupiny z Albánie, Kosova a Makedonie, které se 

vyznačují mimo jiné mezinárodní strukturou. Jejich aktivity jsou zaměřeny především na 

obchod s drogami zejména s heroinem. Hlavní trasou dovozu heroinu do České republiky 

zůstává tzv. Balkánská cesta. Heroin v ČR je původem z Afghánistánu a je přepravován 

zejména přes území Turecka, Makedonie či Bulharska. Do dalších aktivit patří 

obchodování s lidmi, praní špinavých peněz, padělání dokladů a nelegální 

zprostředkovávání pobytu cizinců na území ČR. Významnou obchodní komoditou je také 

zlato a kožené oděvy. Charakteristická je také skutečnost, že se upevňuje vnitřní hierarchie 

zločineckých skupin a stupňuje se brutalita pachatelů. Balkánské zločinecké gangy se 

pevně uchytily na Českém území.  

4.1 Posjugoslávský a Albánský zločin 

 Zločinecké organizace z Albánie a bývalé Jugoslávie pronikají na naše území 

obdobným způsobem jako další zločinecká uskupení působící na území České republiky. 

Převážně využívají výhod českého azylového zákona, zakládají zde firmy, uzavírají 

fiktivní účelové sňatky apod. V případě problémů se státními úřady se okamžitě obrací na 

české právníky, kteří se specializují na pomoc těmto komunitám. Horní vrstvy 

zločineckých skupin mají velmi úzké vztahy na určité okruhy lidí ve státní správě. Zločinci 

z bývalé Jugoslávie nebo Albánie bývají ozbrojeni nejméně jednou střelnou zbraní, 

zpravidla však většinou vlastní několik zbraní. K hlavním aktivitám na našem území patří 

obchod s drogami a zabezpečení hlavních kanálů Balkánské cesty (viz obrázek 2)17.  

Na území České republiky se Balkánská cesta dělí na několik kanálů, které dále 

směřují do Velké Británie a další země západní Evropy. Na těchto tazích jednoznačně 

dominují Albánci z Kosova, Makedonci, Turci a Bulhaři. Další jejich činnost je v oblasti 

organizované prostituce na našem území. Pro italské kriminální organizace jsou dodavateli 

dívek „prostitutek“, které jsou lákány pro práci hostesek a modelek v Itálii. Čeští občané 

jsou zapojeni do činnosti organizace zejména jako kurýři drog. Postjugoslávské zločinecké 

struktury se také podílejí významným způsobem na majetkové trestné činnosti, dále se 

podílejí na krádežích vozidel. Vlastní v České republice také několika kasin, kde 

                                                 
17 NOŽINA, cit. 1, s. 138. 
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pravděpodobně dochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Balkánská cesta 
Zdroj: NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. 

4.2 Turecký organizovaný zločin 

Turecko díky svojí geografické poloze, rozvinuté dopravní síti se stalo ideální zemí, 

ze které se pašuje OPL z Asie do Evropy. Dle poznatků některých bezpečnostních služeb 

je přístav Istanbul hlavním překladištěm OPL pro evropské trhy. 

Organizace a struktura je založena na rodinné klanové struktuře, tyto klany tvrdě hájí 

svůj drogový monopol a nekompromisně likvidují jakýkoli pokus o konkurenci. 

V české republice se turecký OZ dopouští trestné činnosti, zejména obchodem 

s heroinem a nelegální migrací. S nelegální migrací souvisí další trestná činnost, jako je 

padělání dokladů, nedovolené ozbrojování a obchodování s lidmi. Na území České 

republiky tyto turecké převaděčské skupiny spolupracují se zločineckými strukturami z 

Vietnamu a postjugoslávskými zločineckými skupinami.  
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4.3 Bulharský organizovaný zločin  

Bulharsko, podobně jako Turecko se stalo díky svojí geografické poloze významným 

místem při přepravě OPL, které míří do západní Evropy. Po zhroucení trhu s tabákem 

s bývalým Sovětským svazem, začali pěstitelé dodávat tabák makedonským a albánským 

překupníkům. Tyto překupníci tento tabák využívají na ilegální výrobu světových značek. 

Bulharští zločinci ve svých aktivitách spolupracují s kriminálními strukturami z 

Rumunska, Pákistánu, Sýrie a dalších. V jejich zájmu je zejména trestná činnost 

spočívající v pašování drog, lidí, organizování prostituce, krádeže vozidel. 

 Na našem území se Bulhaři dopouštějí trestné činnosti zejména obchodu s drogami 

a krádeží vozidel do zahraničí. Specializují se na výrobu duplicitních bankovních karet od 

okradených turistů a provádějí neoprávněné finanční výběry. Dále ještě provozují a 

organizují prostituci v erotických podnicích. 

4.4 Bezpečnostní rizika spojená s balkánským OZ pro ČR 

Podle výroční zprávy BIS z roku 2007 na území ČR působí zejména skupiny z 

Albánie, Kosova a Makedonie, které se vyznačují mimo jiné mezinárodní strukturou. 

Aktivita těchto zločineckých struktur jsou zaměřeny především na obchod s drogami a 

lidmi, praní špinavých peněz, padělání dokladů a nelegální zprostředkovávání pobytu 

cizinců na území ČR. Zisky těchto skupin jsou legalizovány prostřednictvím sítě legálně 

působících obchodních společností, zejména kasin. Značné bezpečnostní riziko představují 

aktivity zaměřené na legalizaci pobytu cizinců na území ČR, neboť se jedná zejména o 

osoby spojené s kriminálním prostředím. Jde především o kosovské a makedonské 

Albánce, Srby a osoby arabského původu. Lze předpokládat, že tlak balkánského 

organizovaného zločinu na pronikání na území ČR se v budoucnosti zvýší. Důvodem pro 

tento předpoklad je nejen komplikovaná balkánská politická situace, ale i nárůst objemu 

tzv. šedé ekonomiky a nelegálních zisků a z toho vyplývající zvýšená poptávka po 

možnosti jejich legalizace a dalšího investování18. 

 
 

                                                 
18 Bezpečnostní informační služba . Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2007 [online]. 
Dostupný z WWW: <http://www.bis.cz/n/2008-09-25_vz2007cz.pdf >. s. 9-10 
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5 ITALSKÁ ZLOČINECKÁ SESKUPENÍ     

K nejznámějším italským organizacím patří sicilská Mafie, neapolská Camorra 

řízená z Neapole, kalábrijská ´Ndranghetta, Sacra Corona Unita z Piglie a Cosa Nostra, 

která vznikla ve Spojených státech amerických. Tyto organizace se rozrostly v mocné 

mezinárodní syndikáty, působící ve většině zemí Evropy, Severní a Jižní Americe a v 

Austrálii. Velmi často spolupracují s jinými kriminálními organizacemi, pocházející ze 

zemí bývalého SSSR či jihoamerickými drogovými kartely19. Jejich zájmu se nevyhnula 

ani Česká republika. Italské zločinecké organizace jsou dodnes budovány na klanovém 

principu. Mezi jejími členy jsou silné vazby, které vycházejí z rodinné a zájmové 

spřízněnosti. Pravidla chování v jednotlivých organizacích vycházejí ze starých tradic, 

zejména potom tedy zákona omerty (mlčení).  

5.1 Italské zločinecké struktury působící v ČR 

Kriminální sítě italské mafie začali pronikat na naše území již počátkem 90. let, kdy 

došlo v České republice k vybudování sítě obchodů se zbožím z umělé kůže a stříbrných 

předmětů. Nejdříve se na našem území objevovali převážně mladí lidé, kteří nepotřebovali 

žádné povolení k pobytu. Jejich aktivita spočívala v prodeji falzifikátů nejrůznějšího zboží 

počínajíc cigaretami a parfémy, ale také kožené bundy, kabáty a dalšího nedostatkového 

zboží. K prodeji docházelo většinou na veřejných prostranstvích, benzinových čerpadlech. 

Tito zločinci se v pravidelných intervalech na našem území obměňovali. Aktivity italského 

organizovaného zločinu na našem území obnáší investice v ekonomické sféře, vznik a 

provozování sítě nočních podniků, kasin, které slouží k „praní špinavých peněz“, nelegální 

sázkové kanceláře. Další sférou podnikání byl obchod se zlatem a podnikání v prodeji s 

nemovitostmi. Největší vliv na našem území má neapolská Camorra složená z několika 

klanů, které postupně vytvořili síť skladů, ubytování a restaurací v Praze, Brně, Olomouci, 

Zlíně a dalších českých městech. K dalším aktivitám této organizace patří obchod s 

heroinem, kokainem a hašišem. Italské kriminální organizace působící v ČR, převážně 

nepoužívají násilné zločinecké metody, přesto jejich vysoká schopnost pronikat do 

ekonomiky a společnosti představuje pro ČR vážný bezpečnostní problém20. 

                                                 
19 NOŽINA, cit. 1, s. 155. 
 
20 NOŽINA, cit. 1, s. 168–174. 
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6 ORGANIZOVANÉ ZLOČINECKÉ STRUKTURY Z ASIE 

K nejaktivnějším na našem území patří čínské a vietnamské organizované skupiny. 

Největším problémem znesnadňujícím odhalování a objasňování trestné činnosti asijské 

komunity je nemožnost proniknout do těchto skupin, jazyková a kulturní bariéra. Asiaté 

obecně mají mnohdy zažité jiné vzorce chování a společenských zvyků. Smlouvy jsou 

často uzavírány pouze ústní dohodou, bez písemné formy, na mnohé otázky se nesluší 

odpovídat přímo, ale pouze v náznacích nebo metaforách, což představuje problém 

zejména při vedení výslechu nebo důkazním řízení. 

6.1 Čínský organizovaný zločin        

Čínský OZ je reprezentován především tzv. „triády“.21, kriminální organizace, které 

navazují na tradice čínských tajných společností. První triády vznikly v 17. století a členy 

triád spojovala nenávist k císařské dynastii Mandžuů. Vše, co škodilo mandžuské vládě, 

bylo považováno za vlastenecké a hranice mezi zločinem a bojem za svobodu byla značně 

nejasná. To umožňovalo uchovávat mezi čínským obyvatelstvem vysoký morální kredit. 

Přestože cíle triád byly na začátku politicky motivované, začaly triády sledovat vlastní 

ekonomické cíle. Pašovaly nejrůznější zboží včetně drog, loupily, organizovaly prostituci a 

unášely kvůli výkupnému, a to pro „dobro vlasti“. Triády už nebyly centrálně řízené, ale 

vznikaly jako nezávislé autonomní jednotky se svým vlastním velením22. 

Čínský OZ v 80. letech minulého století expandoval mimo asijskou půdu do severní 

Ameriky, Austrálie, v Evropě do Velké Británie a nizozemských přístavních měst 

Rotterdam a Amsterdam. V současnosti čínský OZ zasáhl prakticky celou Evropu i bývalé 

postkomunistické země.  

Velkým problémem současnosti je příliv ilegálních čínských migrantů do Evropy, 

zejména do zemí Evropské unie a postkomunistických zemí včetně České republiky, počet 

těchto lidí neklesá, spíše naopak, odhadem každý rok je dopravováno do Evropy 100–200 

tisíc migrantů z Číny a s tím související specializace na padělání veškerých osobních 

                                                 
21 Triády byly původně tajné společnosti, kde hlavním posláním byl boj proti mandžuským dobyvatelům. 
Slovo triáda je podle jedné z verzí odvozeno od znaku trojúhelníku, který reprezentuje v tradiční čínské 
kosmologii spojení – nebe, země a člověka.  
 
22 NOŽINA, cit. 1, s. 176. 
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dokladů a kreditních karet. Čínský OZ je po celém světě aktivní v pašování narkotik, 

převaděčstvím, praním špinavých peněz a daňovými úniky, paděláním a distribucí 

značkového zboží, nezákonném rozmnožování hudebních nosičů, DVD a počítačových 

programů, provozováním kasin a restaurací. 

6.1.1 Struktura OZ 

V minulosti se triády řídily přesnými pravidly, ceremoniály a měli jasně stanovenou 

hierarchickou strukturu určenou staletou tradicí. Současné triády si často tradice upravují 

po svém, ztratily mnohé ze svých obřadů a rituálů a k tradicím triád už se nehlásí. Některé 

společné rysy uchovávají i nadále, zachovávají zvyk iniciačních obřadů, přísně a brutálně 

prosazují informační embargo na strukturu a činnost organizace. Vedoucí představitelé 

organizace se neúčastní kriminálních operací, spíše fungují jako hlavní rozhodčí v případě 

sporů a pobírají peníze od členů organizace. Vlastní kriminální činnost operativně řídí 

předáci a v případě sporů zasahuje vůdce organizace.  

Největší a nejnebezpečnější organizací je dnes v Hongkongu Xin Yi an (odhad 

kolem 56 tisíc členů), 14K (odhad 15–20 tisíc členů) a tchajwanská triáda United Bamboo 

(odhad 25 tisíc členů)23. 

6.1.2 Působení na území ČR  

Po roce 1989 Českou republiku zasáhla vlna migrantů z Asie. Zároveň s nimi se 

objevil i čínský organizovaný zločin. Dnes už je u nás pevně usazen. Na našem území bylo 

zaznamenáno působení několika klasických čínských triád. Jako první se objevila triáda s 

názvem Pekingská Rudá armáda. Další nástupcem byla triáda s názvem Xiao Yu Tong, 

která se do České republiky přesunula z Rumunska. Obě tyto triády spojují nájemné 

vraždy, loupeže, vydírání a únosy. Policii se je podařilo zpacifikovat. Většina členů při 

zátahu byla zatčena, odsouzena za násilné trestné činy a postavena před soud, někteří členi 

byli předáni k soudnímu řízení do jiných států24. 

Do působnosti čínských zločineckých skupin patří celá řada trestných činů, z nich 

                                                 
23 NOŽINA, cit. 1, s. 185. 
24 KUČERA, David, OHERA, Michal. Čínský organizovaný zločin v ČR. Měsíčník Policista [online]. 
Dostupný z WWW: <http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2006/01/chn.html>. 
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nejzávažnější jsou nájemné vraždy. Dále jsou to únosy za účelem získání výkupného, 

vydírání, braní rukojmích, loupeže a ublížení na zdraví. Páchání závažné hospodářské 

trestné činnosti značně poškozuje zájmy České republiky. Jde zejména o krácení daní, 

poplatků a podobných povinných plateb, legalizace výnosů z trestné činnosti, podplácení, 

porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu, 

porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi.  

Čínský OZ se specializuje na padělání a pozměňování cestovních pasů, řidičských 

průkazů a víz potřebných k legalizaci pobytu fyzických i právnických osob na území ČR. 

Obvykle je do dokladů vložena podobenka jiné osoby než té, která je uvedena v dokladu. 

Padělají se samozřejmě i rodné listy, výpisy z bankovních účtů, notářská osvědčení, výpisy 

z obchodního rejstříku, ale i policejní potvrzení o ztrátě dokladů. Čínský organizovaný 

zločin postupně proniká do vyšších společenských vrstev a pomocí úplatků se snaží získat 

na svoji stranu i státní úředníky. Čínská kriminální seskupení mají mnoho předpokladů pro 

to, aby pronikly hluboko do české ekonomiky a společnosti.  

6.2 Vietnamský organizovaný zločin     

Když po roce 1975 skončila válka v Indočíně, vítězstvím komunistů, odešlo z 

Vietnamu na západ značné množství politických uprchlíků a ekonomických migrantů. 

Někteří z nich, zejména emigranti s vyšším vzděláním a dostatečnými finančními 

prostředky, se přizpůsobili západnímu stylu života. Ti co měli minimálními jazykové, 

profesní vzdělání a byli bez finančních prostředků, pracovali v podřadných zaměstnáních. 

Vietnamské komunity se záhy začaly uzavírat do sebe a žít si svým vlastním životem. 

V prostředí těchto komunit začali vznikat první kriminální seskupení angažující se 

v trestné činnosti25. 

V postkomunistických zemích byla po roce 1975 situace odlišná. Migrace byla 

dočasná a probíhala pod vládním dohledem. Vietnamská vláda exportem pracovních sil do 

socialistických zemí tedy i do bývalého Československa platila své válečné dluhy, jelikož 

bývalé Československo během války v Indočíně bylo významným dodavatelem zbraní a 

vojenského materiálu armádě severního Vietnamu. Značný vietnamský dluh byl také za 

dodávky plastické trhaviny Semtex, mimo jiné dnes užívanou po celém světě teroristy.  

                                                 
25 NOŽINA, cit. 1, s. 188. 
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Tisíce mladých lidí v rámci dluhu byly exportovány i do Československa. Vietnamští 

pracovníci u nás i v zahraničí dostávali přímo pouze 40 až 50 % svých reálných mezd. 

Zbytek peněz byl vyplácen ve formě zvláštního bonusu po návratu do vlasti; větší část 

ovšem vietnamská vláda použila na krytí cestovních nákladů, resp. na splácení dluhů za 

dodávky zbraní a vojenského materiálu z období války. V důsledku toho byla životní 

úroveň vietnamských pracovníků nízká. Mnoho z nich hledalo dodatečné zdroje příjmů ve 

výrobě oděvů, zejména nedostatkových džínů z domácích materiálů, a prodeji ilegálně 

dovezeného zboží z Asie hodinek, laciné elektroniky apod.26. 

6.2.1 Struktura OZ 

Nejvýše v organizaci stojí šéf zločineckého gangu, kterým je zpravidla osoba, která u 

nás koncem osmdesátých let dvacátého století studovala, či v průběhu první poloviny 

devadesátých let dvacátého století "zbohatla" v důsledku nekontrolovaného pašování 

cigaret, textilu, lihu i lidí. Šéf má obvykle dva pobočníky, kterým bezmezně důvěřuje. 

Ostatní členové zločineckého gangu tvoří jednak širší okruh příbuzenstva šéfa a jeho 

pobočníků a další osoby najímané na nejhrubší práce (tzv. vojáci). 

Další organizace založená na rodinném principu kde hlavní zakladatel je (hlava 

rodiny, obvykle bývalý vietnamský student z osmdesátých let dvacátého století, který se u 

nás uchytil, zbohatl a postupně zajistil pozvání pro další členy své rodiny z Vietnamu). V 

této výhradně rodinné struktuře figurují pobočníci z řad vlastní rodiny, a ti pak dále řídí 

vojáky, kteří jsou najímáni na různé práce od přepravy cigaret, textilu, obuvi, lihu, skla aj. 

přes jejich prodej až k legalizaci zisků.  

Dalším druhem organizace vietnamského zločineckého gangu je struktura, v níž její 

zakladatel (šéf) má svého zástupce, který najímá spolupracovníky na určité akce. Tentýž 

šéf i jeho zástupce pak dále najímají tzv. řídicí strukturu, tj. jednotlivé členy řídící 

konkrétní zločinecké buňky k dalším zločineckým aktivitám27. 

Vietnamské gangy se dnes potulují po celém světě, mívají od 3 do 20 členů ve věku 

od 14 do 35 let. Některé mezinárodní gangy, jako je newyorský Born to Kill či berlínský 

                                                 
26 NOŽINA, cit. 1, s. 188–191. 
 
27 NĚMEC, Miroslav. Organizační struktura vietnamských zločineckých gangů působících v České republice 
a hlavní druhy jimi páchané kriminality. Měsíčník Policista [online]. Dostupný z WWW: 
<http://web.mvcr.cz/archiv2008/2003/casopisy/pol/0411/nemec_info.html>. 
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Nge Tinh, však mají i 70 až 100 členů. V České republice dnes působí kolem 10–15 

násilnických gangů. Jedná se zejména o gang Černého Sona, či jeho rivala Nguyen Van 

Hiena, který pochází buď přímo z Vietnamu, nebo se zformoval na našem území. Další 

gang Vuong Van Vuov se k nám dostal z území bývalého Sovětského svazu. Zakladatelé 

gangu Létajících draků naopak přišli ze Spojených států. Velmi nebezpečná je teroristická 

buňka Japonské Rudé armády. Její šéf, vyškolený v USA, a pravděpodobně několik jeho 

soudruhů k nám pronikli někdy koncem roku 1997 a začali zde pracovat pro čínské bossy. 

Gang tvoří z větší části viet-čingové, etničtí Číňani pocházející z Vietnamu. Skupina je 

podezřelá z několika vražd v severočeském Mostě28. 

6.2.2 Působení na území ČR 

Po roce 1989 bylo pro vietnamské obyvatele snadné získat pracovní povolení a 

povolení k pobytu na území ČR. Do ČR přijížděli na turistická víza vydávaná na ambasádě 

v Hanoji. Stačilo jim, aby si za pomoci starousedlíků nechali vystavit potvrzení o trvalé 

adrese, to postačovalo k získání pracovního povolení a na základě pracovního povolení i 

povolení k trvalému pobytu. Fingované manželství bylo dalším způsobem, jak vietnamští 

přistěhovalci zlegalizovali pobyt na území ČR.  

Většina vietnamských imigrantů se během svého přesunu anebo pobytu v cílových 

zemích migrace dostává do kontaktu s kriminálním prostředím, využívají služeb 

nejrůznějších ilegálních a pololegálních skupin, kterým musejí za své služby zaplatit 

vysoké částky. Pokud nejsou schopny zaplatit, nezbývá jim než k nám přicestovat na dluh. 

Emigrant zaplatí za své služby za své tím, že musí po určitý čas pracovat za nízkou mzdu 

pro asijské bossy, jako prodejce zboží, číšník, kuchař, dělník v ilegální výrobně apod. 

Podmínky těchto novodobých otroků jsou mnohdy velice tvrdé a imigranti bývají schopni 

se vymanit ze závislosti na svých zaměstnavatelích až po dlouhém čase. Ani pak 

nepřichází svoboda. Pouliční dealer je nucen platit za nakoupené zboží do svého stánku, za 

místo v tržnici, za ochranu. Na tržištích je možné snadno rozlišit mezi prodejcem na dluh a 

nezávislým dealerem. Prodejci na dluh mívají menší výběr zboží, pracují déle a tvrději, 

okupují méně lukrativní a méně drahá místa, prodávají pašované zboží. Jen část z nich se 

stává skutečně bohatými lidmi, bossy a finančníky.  

                                                 
28 NOŽINA, cit. 1, s. 200–205. 
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Trestné činnosti se na území ČR vietnamští obyvatelé dopouštějí prodejem 

nekvalitního, značkového textilu (Nike, Puma, Adidas), obuvi, elektroniky, CD nosičů, 

videokazet, alkoholu a cigaret, které jsou prodávány formou stánkového prodeje takřka ve 

všech výhodných lokalitách, nejvíce v příhraničních oblastech se SRN. Dovoz zboží do ČR 

je zajišťován převážně zločineckými gangy z Číny, kde se dá zboží pořídit za minimální 

cenu. Neoprávněného podnikání se dopouštějí zejména provozem vietnamských barů, tyto 

bary slouží většinou k provozování prostituce a k setkávání osob vietnamské komunity 

(zbohatlíků, vojáků), běžní trhovci na tyto seance nemají zpravidla volný čas ani peníze. 

Největší nárůst kriminální činnosti je zaznamenáván v distribuci drog, heroinu, pervitinu a 

zejména marihuany k cílovým uživatelům. „Hydroponním pěstováním konopí (viz obrázek 

3) a následnou výrobou marihuany se na našem území čím dál více zabývají vietnamští 

občané, kteří takto vyrobenou marihuanu distribuují nejen na území České republiky, ale 

vyvážejí ji i do zahraničí, zejména do západní Evropy“29. 

V oblasti obecné kriminality páchají vietnamské zločinecké gangy v ČR zejména 

trestné činy vydírání, omezování osobní svobody, úmyslné ublížení na zdraví, loupeže a 

vraždy s cílem získání dostatečných finančních prostředků k uspokojení jejich rostoucích 

životních potřeb, včetně potřeb osob drogově závislých.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obrázek 3 Hydroponní pěstování konopí 

Zdroj: http://web.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/policie/praha/93071.html 

                                                 
29 Ministerstvo vnitra České republiky. Výroční zpráva Národní protidrogové centrály 2007 [online]. 
Dostupný z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2008/npc/vyrzprava_2007.pdf>. s. 5.  
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7 ORGANIZOVANÉ ZLOČINECKÉ STRUKTURY Z JIŽNÍ 

AMERIKY   

Státy, které se řadí mezi největší producenty rostliny koky (Erythroxylon Coca, viz 

obrázek 4), ze které se vyrábí kokain, je Bolívie, Kolumbie a Peru. Tyto státy pěstují koku 

na obřích plantážích s části legálně a z části nelegálně. Peru se řadí mezi státy kde je 

částečně povoleno pěstování koky, ale její pěstování a následná výroba drog slouží také 

k financování teroristické organizace Světlá Stezka. Peru se také řadí mezi narkostáty, tedy 

země, které nelegální obchod s drogami zasahuje do ekonomiky a politického dění. Bolívie 

uzákonila regulované pěstování koky pro lékařské a rituální účely, kdy rozloha polí nesmí 

přesáhnout 12 000 hektarů. Toto nařízení umožňuje většině pěstitelů ocitnout se mimo 

zákon. V Kolumbii je koka pěstována pouze nezákonně, jenže úřady dokáží zlikvidovat jen 

malé procento těchto nelegálních polí. K dalším menším pěstitelům rostliny koky patří 

Brazílie, která se stala významnou tranzitní zemí drog ve směru do Evropy, Severní 

Ameriky a Afriky. Dále Mexiko, které se specializuje převážně na opium a marihuanu, 

kterým zásobuje převážně trh v USA30. 

7.1 Struktura a organizace jihoamerických organizací  

Zvláštností jihoamerických zločineckých struktur je skutečnost, že jejich zločinecké 

aktivity zasahují téměř výhradně obchod s narkotiky. Tato zločinecká uskupení navenek 

fungují jako nadnárodní společnosti, včetně snah o objevování a budování nových trhů. V 

současnosti kladou vysoký důraz na proniknutí a upevnění svých pozic v zemích západní 

Evropy a v zemích bývalého Sovětského svazu.  

Vnitřní struktura jednotlivých zločineckých uskupení umožňuje vysoce dynamicky 

reagovat na každou změnu. Struktura samotná se skládá z jednotlivých částí, které se mezi 

sebou neznají. Pokud tedy dojde k likvidaci jedné části, nijak to neohrožuje celou 

strukturu. Do obchodu s drogami také vstupují nové skupiny, které mají velký zájem 

korumpovat úřady i politiky. Vedle tradičního kokainu potom tyto skupiny obhospodařují i 

trh s heroinem.   

                                                 
30 NOŽINA, cit. 1, s. 228–230. 
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7.2 Aktivity jihoamerických zločineckých struktur v ČR  

Česká republika funguje jako aktivní překladiště latinskoamerického kokainu, který 

je dále rozdělován a přepravován do západních zemí Evropy. Část kokainu zůstává u nás a 

je distribuován zejména v rockových klubech a diskotékách. 

Doprava drogy na naše území je různorodá přepravuje se v nákladech s ovocem a 

kávou, jednak jsou to vysoce aromatické látky, znesnadňují detekci drogy služebním psem, 

a jednak se jedná o typické komodity dovážené ve velkém z jihoamerických států. Dalším 

způsobem dopravy je impregnace do textilu, kůže či papíru. Nevýhoda této přepravy je 

složitý postup získávání drogy zpět. Dalším významným přepravištěm drogy od poloviny 

90. let je letiště Praha-Ruzyně, kde došlo k opakovaným záchytům tzv. „polykačů“, lidí 

kteří přepravují i několik kilogramů drogy ve svých útrobách. Po několika záchytech 

„polykačů“ a cestovních zavazadel obsahujících drogu, došlo ke změně přepravy, a to 

využitím expresních přepravců, nebo běžné pošty. Adresátem je naverbovaná osoba, která 

nezná obsah zásilky, jen poskytne svojí adresu, to značně komplikuje takovou osobu 

stíhat31.     

Na našem území se ještě kokain výrazným způsobem neuchytil z důvodu jeho 

poměrně vysoké pořizovací ceně. Spíše je nahrazován oblíbenou českou drogou 

pervitinem. V poslední době však cena kokainu klesá, lze tedy předpokládat zvýšenou 

poptávku i na české drogové scéně. 

 
Obrázek 4  Erythroxylon Coca (Kokainovník pravý) 

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Koka 

                                                 
31 NOŽINA, cit. 1, s. 245–248 
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8 ORGANIZOVANÝ ZLOČIN ZE STŘEDNÍHO VÝCHODU 

Oblast středního východu se rozprostírá od severní Afriky po Rudé moře a Střední 

Asii. Pro západ má strategický význam, poněvadž se v exportních zemích nachází 65 

procent světových zásob ropy a 40 procent plynu. Oblast je také typická velkou hustotou 

obyvatel, složenou z různých národností a náboženských směrů. Etnickou většinu tvoří 

Arabové a náboženskou většinu zde tvoří muslimové. Střední východ je poznamenán taky 

častými válečnými konflikty, tyto konflikty zrodily řadu extremistických skupin, které 

k dosažení svého cíle používají i teroristické metody. K tomu se přidávají obtíže 

ekonomického a demografického rázu. Všechny tyto problémy vyvolávají velké migrační 

vlny a s tím spojené šíření OZ ze zemí Středního východu. Organizovaný zločin z oblasti 

blízkého východu se specializuje na pašování drog, nelegální migraci, obchodování se 

zbraněmi a různé nelegální finanční aktivity32. 

8.1 Struktura organizovaného zločinu z oblasti středního východu  

Zločinecké skupiny ze Středního východu nevytvářejí pevné kriminální organizace, 

jako je tomu u ruských či italských zločineckých organizací. Jejich aktivita nespočívá v 

profesionálním páchání trestné činnosti, ale vyznačuje se nahodilostí a schopností vysoké 

mobility, rychlé obnovy struktury skupiny, pokud byla narušena zásahem bezpečnostních 

složek. Dále se vyznačuje schopností spolupráce s dalšími zločineckými organizacemi, 

jako jsou organizace vietnamské, postsovětské nebo kosoalbánské. Závažný problém 

představuje ochota zločineckých struktur z oblasti středního východu spolupracovat s 

nejrůznějšími zločineckými strukturami a teroristickými skupinami, a také jejich časté 

financování.33

Zločinecké skupiny ze Středního východu zejména páchají trestnou činnost spojenou 

s nelegální migrací. Dále obchodování s marihuanou a hašišem. Nebezpečnou skutečností 

poslední doby je využívání tradičních tras (viz obrázek 5) určených k pašování marihuany 

a hašiše k pašování jiných drog, zejména potom kokainu a opiátů. 

                                                 
32 NOŽINA, cit. 1, s. 260–262. 
 
33 NOŽINA, cit. 1, s. 268. 
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8.2 Aktivity zločineckých struktur ze středního východu na území ČR  

V České republice kvůli celosvětové migrační vlně vzrůstá po roce 1989 počet 

migrantů ze zemí středního východu. Kontaktují zde své krajany jak v legálních, tak i 

nelegálních aktivitách. Tito krajané na našem území žijí již několik let, mnozí z nich zde 

studovali nebo pracovali. Cílem zločineckých struktur je ČR také proto, že je zde snadné 

získat legální pobyt na území České republiky. Stačí uzavřít „fiktivní“ sňatek s Češkami. 

Uzavřením sňatku se stává cizinec občanem ČR a zároveň občanem Evropské unie. Dalším 

způsobem je žádost o politický azyl z důvodu občanských a náboženských nepokojů 

v zemi odkud pocházejí. Takového žadatele o azyl zákony ČR nedovolují vyhostit, protože 

by byl vystaven nebezpečí ohrožení života. Žadatelé mnohdy také uvádějí, že ve své vlasti 

nenastoupili vojenskou službu, popř. že z této dezertovali a jsou ohroženi vysokými tresty, 

popř. trestem smrti.  

Kriminální aktivity zločineckých struktur ze Středního východu se zaměřují zejména 

na pašování a obchodování s drogami, nelegální obchod se zbraněmi, obchod s kradenými 

vozidly, organizování leasingových podvodů, organizování nelegální migrace. Značné 

aktivity vyvíjejí také při provádění těžko prokazatelných finančních machinacích s cílem 

legalizovat výnosy z trestné činnosti. Zločinecké struktury ze Středního východu drogy 

zpravidla do ČR nedovážejí, pouze je zde nakupují od dalších zločineckých struktur, 

napojených na Balkánskou cestu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5 Drogové stezky 
Zdroj: http://www.mujweb.cz/www/jpdepot/danger/Drugs.htm 
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9 SUBSAHARSKÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN  

Afrika se v současnosti potýká s množstvím sociálních a hospodářských problémů. 

Ve většině zemí probíhají občanské války, povstání, otevřené ozbrojené konflikty. Africké 

země nejsou schopny splácet dluhy vypůjčené od cizích bank, vlád a Světové banky. 

Populační exploze, vysoká chudoba, nízká úroveň vzdělání a další faktory podněcují 

rozvoj takových jevů, jako je kriminalita a prostituce. Korupce pronikla i do administrativy 

státu. Je to dáno také tím, že poskytnutí darů za prokázanou službu není v řadě afrických 

komunit nic opovrženíhodného34. V aktivitách mezinárodního zločinu působí subsaharské 

zločinecké struktury zejména v oblasti obchodu s drogami. Mezi jeho další aktivity patří 

prodej zbraní, převaděčství, finanční kriminalita a násilná trestná činnost. 

9.1 Struktura Subsaharského OZ 

Nejčastější zločineckou skupinou je skupina o velikosti 5–10 osob, které jsou 

navzájem propojeny rodinnými nebo klanovými vazbami. Toto vazba pak vyvolává velké 

spojenectví ve skupině a značnou neochotu spolupracovat s policií. Skupina má svoji 

specifickou strukturou s rozdělenou dělbou práce, hovoří ve svých rodných jazycích a 

nářečích. Toto znesnadňuje a někdy i znemožňuje vyšetřování pro policejní orgány. 

Africké zločinecké skupiny se nevyhýbají spolupráci se zločineckým prostředím 

hostitelských zemí nebo spolupracují s jinými mezinárodními zločineckými skupinami. 

9.2 Subsaharský OZ na území ČR 

Subsaharsky OZ začal pronikat do Evropy začátkem 90. let. Skupiny drogových 

kurýrů se v uvedené době objevily v podstatě ve všech postkomunistických zemích, tedy i 

v ČR. Tyto země potom zpravidla sloužily jako překladiště a nástupní území pro drogy, 

které dále putovaly do USA a zemí západní Evropy. Poté, co došlo k opakovaným 

záchytům kurýrů, tak jejich příliv ustal. 

 V České republice se po těchto, ve své podstatě neúspěšných pokusech o 

vybudování drogového kanálu pokusily subsaharské mafie znovu usadit v roce 1994. 

Hlavním důvodem k tomu byl tehdy předpokládaný vstup do EU a volný pohyb osob v 

podstatě po celé Evropě. Mnoho z jejich příslušníků zde také mělo kontakty z minulosti, 
                                                 
34 NOŽINA, cit. 1, s. 299. 
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kdy zde studovali. Mezi nejčastější důvody v žádosti o povolení k pobytu uvádějí uzavření 

sňatku, podnikání nebo studium. Přes firmy, které založí na našem území, potom dochází k 

„praní špinavých peněz“. Hlavním zájmem Afričanů ve střední a východní Evropě je 

získávání kurýrů, kteří jsou relativně levnější, než kurýři ze západoevropských zemí. 

Nemají také dostatečné právní vědomí a nevědí, jaké jim hrozí tresty při odhalení v cizích 

zemích při záchytu drogy. Pro pašování drogy platí vcelku jednoduchá pravidla. Kurýr 

nezná faktické jméno osoby, které má drogu předat, pouze jeho přezdívku. Způsoby 

pašování drogy jsou různé, droga se „polyká“ a převáží v tělních dutinách (množství 

drogy, které lze spolykat viz obrázek 6), nebo upevněná na těle, popř. skrytá v 

zavazadlech. Přibližně od roku 2000 byly zaznamenány také případy, kdy Česká republika 

byla cílovou zemí a nigerijští obchodníci s drogami distribuovali heroin přímo v ulicích. V 

těchto případech se jednalo o vysoce kvalitní bílý heroin, který pocházel z Thajska a 

zapříčinil smrt mnoha toxikomanů. Africká mafie se podílí vedle popisované trestné 

činnosti také na pašování lidí, krádežích aut a jejich pašování do Afriky, obchodu se 

zbraněmi a hospodářské trestné činnosti35. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6  Osoba „polykač“ která převážel ve svých útrobách 285 gramů kokainu, byla zadržena na 

Ruzyňském letišti celníky 

Zdroj:  www.cs.mfcr.cz/.../060323-polykac-Ruzyne.htm 

                                                 
35 NOŽINA, cit. 1, s. 321–328 
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10 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA ČR  

V důsledku několika vývojových faktorů, kterým došlo po roce 1989 (například, pád 

komunistického režimu, transformace ekonomiky, uvolnění politicko-vojenských hrozeb, 

otevření státních hranic, apod.) se usadil na území České republiky v plné síle 

organizovaný zločin. Stát však na tuto skutečnost nebyl připraven a muselo dojít k celé 

řadě změn v právních předpisech. 

10.1 Právní prostředky používané v boji proti OZ 

Proces legislativních změn nutně vycházel ze skutečnosti, že Česká republika byla a 

je signatářem různých mezinárodních dohod, které přímo souvisí s potíráním organizované 

kriminality. Na základě vývoje v oblasti organizovaného zločinu byla nucena česká vláda 

přijmout ucelenou koncepci boje proti organizovanému zločinu. (Usnesení vlády č. 1044 

ze dne 23. října 2000). Tato koncepce již konstatuje, že organizovaný zločin zasahuje do 

řad společenských oblastí a které z pohledu působnosti řešení zasahují do mnoha resortů a 

nikoliv pouze do působnosti Ministerstva vnitra. Přístup státu k řešení problému 

organizovaného zločinu má být systémový, koordinovaný a provázaný ve všech jeho 

částech.  

Roku 1996 také proběhla novela celního zákona, která mimo jiné obsahovala 

ustanovení, která se týkala ustanovení o boji s organizovaným zločinem. Zákon umožnil i 

celním orgánům používat takové postupy, jako je sledování osob a věcí, využívat osob 

jednajících v prospěch celních úřadů, používat zabezpečovací a nástražnou techniku a 

krycí doklady. Dále jim umožnil otevírání a zkoumání dopravovaných zásilek za využití 

kriminalistických metod a postupů, odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního 

provozu, pořizování obrazových a zvukových záznamů. Ve svém důsledku, tedy v podstatě 

umožnil ve fázi prověřování a dokumentování trestné činnosti, vystupovat celní správě 

jako samostatnému policejnímu orgánu. 

Nově také začala být řešena problematika ochrany svědka, kdy její definitivní 

podobu poskytl zákon č. 137/2001 o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s 

trestním řízením.  

Také zavedený institut záměny zásilky § 87a TŘ., umožnil, aby tyto bezesporu 
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nebezpečné věci mohly být již během vyšetřování a dokumentování trestné činnosti 

odstraněny z přepravy zásilek a byly pro potřeby vyšetřování nahrazeny jiným, neškodným 

materiálem, který by však také mohl později sloužit jako důkaz proti pachatelům. 

V rámci novely trestního zákona došlo k vymezení pojmu „účast na zločinném 

spolčení“ v §163a odst. 1 TZ. „Kdo založí zločinné spolčení, nebo kdo se činnosti takového 

spolčení účastní, anebo kdo zločinné spolčení podporuje, bude potrestán odnětím svobody 

na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku“36. Z tohoto odstavce lze vyvodit, že 

organizovaným zločinem se rozumí trestná činnost páchána zločinným spolčením. 

Samostatný pojem „zločinné spolčení“ je pak samostatně definován v § 89 odst. 17 TZ. 

„Zločinné spolčení je společenstvím více osob s vnitřní organizační strukturou, s 

rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchání úmyslné 

trestné činnosti“37. Počet stíhaných, obžalovaných a odsouzených osob od roku 2003 do 

roku 2007 dle §163a odst. 1 TZ., je zachycen v tabulce 1. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007

Stíháno osob 96 126 181 118 78

Obžalováno osob 96 117 178 116 70

Odsouzeno osob 0 10 9 21 15
 

Tabulka 1 § 163a TZ účast na zločinném spolčení. Stíhané, obžalované a odsouzené osoby 
 v letech 2003–2007 

Zdroj: Statistická ročenka kriminality 2003–2008 

Dle grafické znázornění využití uplatnění § 163a TZ účasti na zločinném spolčení, 

lze konstatovat, že frekvence využívání tohoto ustanovení mělo vzestupnou tendenci a po 

roce 2006 využití tohoto ustanovení se opět snižuje (viz  graf 1). 

Do trestního zákona bylo dále doplněno ustanovení § 163b o účinné lítosti, které 

zaručuje za splnění v zákoně stanovených podmínek beztrestnost oznamovatele, dále 

ustanovení § 163c stanoví, že policista plnící úkoly jako agent podle zvláštního zákona 

není pro trestný čin účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 trestný, pokud se 

takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele. Bylo také doplněno ustanovení o 

trestnosti neoznámení trestného činu účasti na zločinném spolčení § 168 odst. 1 a také 

                                                 
36 Zákon č. 140/1961 Sb., §163a odst. 1 TZ. 
37 Zákon č. 140/1961 Sb., § 89 odst. 17 TZ. 
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ustanovení zakotvující trestnost nepřekažení nejzávažnějších případů trestného činu 

podílnictví § 167 odst. 1. 
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Graf 1 Využití ustanovení dle § 163a TZ 

Zdroj: Statistická ročenka kriminality, vlastní zpracování 

 

Při odhalování závažných trestných činů jsou zpravidla využívány podpůrné 

operativní prostředky, které jsou uvedeny v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky v §72–77, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s využitím operativně 

pátracích prostředků podle trestního řádu, které jsou zakotveny v deváté hlavě trestního 

řádu pod §158b-158f.  

10.1.1 Podpůrné operativně pátrací prostředky  

Důležitou změnou pro boj s organizovaným zločinem byla také novela zákona č. 

283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl 

nahrazen novým zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky s účinností od 1. 

ledna 2009. Zákon umožňuje policistům předcházet trestným činům, získávat poznatky z 

trestné činnosti, v souvislosti s trestním řízením a v souvislosti se zajišťováním krátkodobé 

ochrany osoby využívat podpůrné operativně pátrací prostředky, kterými jsou: 

• Informátor (§ 73) 
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Jedná se o fyzickou osobu, která poskytuje policii důležité informace, aniž by byla 

vyzrazena její spolupráce s policií. Značný význam má využití informátora především při 

odhalování organizovaných skupin nebo zločinných spolčení. Informátor, který požívá 

důvěru ve svém prostředí, může zajistit informace ale i důkazy o osobách, které trestnou 

činnost organizují. 

• Krycí prostředky (§ 74–75) 

„Krycím prostředkem se rozumí věc včetně krycího dokladu, prostor nebo činnost 

sloužící k zastírání skutečné totožnosti osoby, k zabránění vyzrazení její činnosti nebo k 

zastírání činnosti policie“38.  

• Zabezpečovací technika (§ 76) 

Jsou to technické prostředky, zařízení a jejich soubory, které se používají za účelem 

předcházení nebo odstranění ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti.  

• Zvláštní finanční prostředky (§ 77) 

Používají se k úhradě některých výdajů v souvislosti se zajištěním krátkodobé 

ochrany osoby, na získávání poznatků o trestné činnosti, na použití podpůrných operativně 

pátracích prostředků, nebo operativně pátracích prostředků podle trestního řádu.  

10.1.2 Operativně pátrací prostředky 

Jednou z nosných změn přestavby české legislativy byla novela trestního zákona a 

trestního řádu. Do zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů byla 

novelou provedenou zákonem č. 265/2001 Sb., převzata úprava používání operativně 

pátracích prostředků. Operativně pátracími prostředky se obecně rozumí souhrn opatření 

policejních orgánů uskutečňovaných podle TŘ a v souladu s dalšími právními předpisy, 

jejichž účelem je předcházení, odhalování a objasňování TČ, jakož i pátrání po 

skrývajících se pachatelích, pátrání po hledaných nezvěstných osobách a pátrání po 

věcných důkazech. Pověřený policejní orgán může využívat operativně pátracích 

prostředků jen na základě zákona a v souladu se zákonem, jen je-li dostatečně odůvodněno 

podezření, že je, nebo byl spáchán úmyslný trestný čin. Operativně pátracími prostředky a 

podmínky jejich použití ve smyslu TŘ jsou: 

                                                 
38  Zákon č. 273/2008 Sb., § 74 
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• předstíraný převod (§ 158c)  

 Předstíraným převodem se rozumí předstírání koupě, prodeje nebo jiného způsobu 

převodu předmětu plnění včetně převodu věci, k jehož držení je třeba zvláštního povolení, 

eventuálně je držení nepřípustné, pocházející z trestného činu, nebo je ke spáchání 

trestného činu určena. Předstíraný převod lze uskutečnit na základě písemného povolení 

státního zástupce, pokud ale věc nesnese odkladu, lze předstíraný převod provést i bez 

povolení. O předstíraném převodu sepíše policejní orgán záznam, který do 48 hodin doručí 

státnímu zástupci, a pokud jej do 48 hodin neobdrží, je povinen provádění předstíraného 

převodu ukončit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl nijak nepoužít. Záznam 

slouží státnímu zástupci k informaci o předstíraném převodu, nikoli jako důkaz. Jako 

důkaz mohou sloužit zvukové, obrazové nebo jiné záznamy ve smyslu § 158b odst. 3 TŘ 

doplněné protokolem ve smyslu ustanovení § 55 a § 55a trestního řádu. 

• sledování osob a věcí (§ 159d) 

Sledováním osob a věcí se rozumí získávání poznatků o osobách a věcech prováděné 

utajovaným způsobem technickými nebo jinými prostředky. Pokud je podezřelá osoba 

sledována dlouhodobě, je vhodné tento operativně pátrací prostředek kombinovat s 

odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu podle § 88 trestního řádu, zvláště 

pokud není k dispozici jiný informační zdroj, který by mohl poskytnout informace o 

časovém programu a plánovaných schůzkách sledované osoby. Sledování osob a věcí lze 

rozdělit na tři základní typy.  

Prvním typem je obecné sledování osob a věcí uvedené v odstavci 1, kde není 

potřeba žádného povolení ke sledování, využití je plně v pravomoci pověřeného 

policejního orgánu. Nejsou zde pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, není 

zde zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, listovního tajemství, nezjišťuje se obsah jiných 

písemností záznamů uchovaných v soukromí za použití technických prostředků. 

Druhým typem uvedeným v odstavci 2, je sledování, při kterém mají být pořizovány 

zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, které se mohou uskutečnit pouze na základě 

písemného povolení státního zástupce, pokud ale věc nesnese odkladu, lze sledování osob 

a věcí provést bez povolení. Policejní orgán je však povinen o dodatečné povolení 

bezodkladně požádat do 48 hodin. Aby mohl být pořízený záznam použit jako důkaz, je 

třeba k němu připojit protokol. 
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Třetím typem uvedeným v odstavci 3, je sledováním zasahováno do nedotknutelnosti 

obydlí, do listovního tajemství nebo je zjišťován obsah jiných písemností a záznamů 

uchovávaných v soukromí za použití technických prostředků, lze je uskutečnit jen na 

základě předchozího povolení soudce. Dodatečné povolení sledování osob a věcí zde není 

přípustné. 

Všechny tyto výše uvedené typy sledování osob a věcí lze provádět i bez splnění 

výše uvedených podmínek, pokud osoba, do jejíchž práv a svobod má být sledováním 

zasahováno s tím výslovně souhlasí. Tato osoba musí dát svůj souhlas písemně. 

• použití agenta (§ 158e) 

V případě použití agenta je zpravidla nutné zastřít skutečný účel jeho činnosti, kdy 

policista plnící úkoly agenta uvádí okolnosti týkající se jeho osobní existence, výdělečné 

činnosti a jeho příslušnosti k Policii ČR v rozporu se skutečným stavem, a proto je k 

zastírání jeho totožnosti mj. možné vytvořit legendu o jiné osobní existenci. K vytvoření 

legendy o jiné osobní existenci je zpravidla potřebné i zavedení osobních údajů 

vyplývajících z této legendy do informačních systémů provozovaných podle zvláštních 

zákonů, a to co v největší možné míře, neboť je třeba vytvořit zcela jinou věrohodnou 

totožnost agenta, čímž se maximálně může předejít jeho vyzrazení a tím i zmaření účelu 

jeho použití či vlastnímu ohrožení agenta. Použití agenta povoluje soudce vrchního soudu, 

v jehož obvodu je činný státní zástupce vrchního státního zastupitelství, který je oprávněn 

podat návrh na použití agenta. Agentovi je uložena povinnost, aby při své činnosti volil 

takové prostředky, které jsou způsobilé ke splnění jeho služebního úkolu a jimiž není 

jiným osobám způsobována újma na jejich právech. Jinak je ve své činnosti v podstatě 

neomezen jinými povinnostmi. Povinnosti podle zákona o policii se na něj nevztahují. 

Agent může plnit své úkoly i na území jiného státu. Pro jeho vyslání do zahraničí musí být 

získán souhlas příslušných orgánů státu, kde má působit. O vyslání agenta do zahraničí 

rozhoduje policejní prezident na základě povolení soudce vrchního soudu. Použití agenta je 

důležitým právním institutem pro boj s organizovaným zločinem.  

10.2 Subjekty určené pro boj s OZ  

Jedním z hlavních rysů současného organizovaného zločinu je jeho globalizace. Mezi 

orgány zapojené v současné době do boje s organizovaným zločinem patří útvary Policie 
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České republiky, zpravodajské služby a mezinárodní instituce. Úsilí této spolupráce by 

mělo spočívat především ve sběru, zpracovávání, analýze a poskytování zpravodajských 

informací o mezinárodních organizovaných kriminálních skupinách všem zainteresovaným 

institucím. 

10.2.1 Útvary Policie České republiky 

Policie ČR je v současné době v rámci ČR nejvýznamnější policejní služkou vůbec, 

neboť na rozdíl od dalších policií (například vojenské, městské) je zřizována jako 

ozbrojený bezpečnostní sbor ČR, který plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a 

bezpečnosti na celém území našeho státu. V souvislosti s bojem proti organizovanému 

zločinu nás zajímají tyto útvary s celostátní působností: 

• Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a 

vyšetřování (ÚOOZ SKPV)           

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu vznikl ke dni 1. ledna 1995, jako 

reakce na prudký nárůst všech nezávažnějších forem organizovaného zločinu od počátku 

90. let minulého století. Jeho hlavním úkolem je získávání, soustřeďování, uchovávání, 

analýzy a využívání informací důležitých pro boj s organizovaným zločinem. Dále se 

zabývá nejzávažnější organizovanou formou násilné kriminality, jako jsou vraždy, 

vydírání, braní rukojmí, použití nástražných výbušných systémů. Odhaluje nelegální 

obchod se zbraněmi a nebezpečnými látkami. Brání obchodování s lidmi, řeší padělání 

měny, šeků, platebních karet. Zabývá se projevy extremismu a mezinárodního terorismu na 

území ČR. V neposlední řadě spolupracuje s příslušnými mezinárodními institucemi a 

organizacemi například Europol, Interpol, apod.  

• Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování (NPC 

SKPV) 

Historie současné Národní protidrogové centrály se odvíjí již od 1. listopadu 1991. 

Od této doby prošla několika změnami, z nichž nejhlavnější je vyjmutí z organizační 

struktury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a stala se tím samostatnou 

specializovanou jednotkou. Svými aktivitami dnes pokrývá široké spektrum 

protidrogových opatření a iniciativ nejen na teritoriu ČR, ale současně i v oblasti 

mezinárodní spolupráce, zejména s ohledem na mezinárodní smlouvy, jejichž je Česká 
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republika signatářem. Národní protidrogová centrála reprezentuje a zastupuje policii mimo 

resort, spolupracuje s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a dalšími 

ústředními orgány státní správy. 

• Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální 

policie vyšetřování (ÚOKFK SKPV)                     

Cílem vzniku tohoto vysoce specializovaného policejního útvaru s celostátní 

působností bylo vytvoření vysoce specializované, odborně zdatné, maximálně flexibilní, 

mobilní policejní složky zaměřené na boj s nejnebezpečnějšími formami korupce a 

závažné hospodářské a finanční kriminality. Hlavním úkolem je získávání a zpracování 

operativních informací, jejich analýzy a následných využití pro rozhodovací proces 

státních orgánů v oblasti předcházení ekonomické kriminalitě. Dále dbá na kvalitní a 

efektivní průběh a výstup v oblasti trestního řízení tím, že se snaží o zajištění co největšího 

objemu peněžních výnosů ze závažné trestné činnosti a majetku pachatelů pro náhradu 

škod a pro případný trest propadnutí majetku nebo věci. 

• Útvar rychlého nasazení (URNA) 

Útvar rychlého nasazení je dislokován v Praze. Tento útvar byl zřízen k účinnému 

boji proti zvláště nebezpečným pachatelům v případech únosů, teroristických útoků a při 

větších akcích zaměřených proti organizovanému zločinu. Je vybaven špičkovou policejní 

technikou, příslušníci tohoto útvaru jsou vybíráni podle mimořádně přísných kritérií a 

vycvičeni (viz obrázek 7) pro mimořádné akce a mezní situace. Nejznámější zásahy Útvaru 

rychlého nasazení jsou zatčení bosse Ruské mafie v Pražském nočním klubu (U Holubů), 

zatčení a rozprášení Bulharského mafiánského gangu obchodujícímu s drogami, zbraněmi 

a prostitucí, zatčení bosse Albánské mezinárodní mafie hledaného Interpolem a Norskou 

policií, zatčení snad nejznámějšího uprchlého vězně Kájinka.  

10.2.2 Zpravodajské služby 

Zpravodajské služby jsou definovány, jako státní orgány určené pro získávání, 

shromažďování a vyhodnocování závažných informací důležitých pro ochranu ústavního 

zřízení, významných ekonomických zájmů, pro bezpečnost a obranu ČR. Zpravodajské 

služby jsou obvykle označovány jako tajné služby. Výstupní informace a konkrétní metody 

práce jsou v utajeném režimu a jsou neveřejné. Mezi zpravodajské služby ČR, patří 
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Bezpečnostní informační službu (BIS), která se zabývá OZ z hlediska bezpečnostních 

zájmů státu, Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) a Vojenské zpravodajství (VZ).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7 Výcvik URNA 

Zdroj: http://www.policie.cz/galerie/policie-cr-fotogalerie-35688-urna.aspx?q=aW1naWQ9NTM5NjImY3BpPTE%3d 

10.2.3 Mezinárodní spolupráce 

Česká republika podepsala a ratifikovala následující smlouvy: 

• Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními 

látkami (1988) 

• Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu (1990) 

• Úmluva OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu (2000), ta byla 

podepsána a připravuje se její ratifikace  

Dodatkovými mezinárodně právními předpisy k Úmluvě OSN proti nadnárodnímu 

organizovanému zločinu jsou tři Protokoly: 

• Protokol proti obchodování s lidmi, zvláště ženami a dětmi 

• Protokol proti pašování přistěhovalců 

• Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní a obchodu s nimi 

Přijetím Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a Protokolů k ní 

došlo k výraznému posílení mezinárodní spolupráce v boji proti nadnárodnímu 

organizovanému zločinu. 
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Mezinárodní instituce určené pro boj s OZ: 

• Interpol 

Interpol je mezinárodní mezivládní organizací, zabezpečující kriminálně-policejní 

spolupráci. Organizace vznikla v roce 1923 a jedním ze zakladatelů byla Československá 

republika. Interpol funguje nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce. V současné době 

sdružuje 186 členských států. Ke komunikaci využívá čtyř oficiálních jazyků: angličtinu, 

francouzštinu, španělštinu a arabštinu. Generální sekretariát Interpolu sídlí od roku 1989 ve 

francouzském Lyonu. Hlavním úkolem Interpolu je zabezpečování spolupráce členských 

států v boji proti trestné činnosti při plném respektování priorit národního zákonodárství té 

či oné země a jejich závazků plynoucích z mezinárodních smluv a zajistit, aby veškeré 

informace byly okamžitě přístupné všem členským státům organizace Interpol. Sídlo naší 

Národní ústředny Interpolu je v Praze. Ta zabezpečuje zejména zprostředkování a 

koordinaci při vyřizování požadavků na operativní spolupráci kriminálně policejního 

charakteru ve směru do zahraničí a k zahraničí.  

• Evropský policejní úřad (Europol) 

Europol zahájil svoji činnost v plném rozsahu 1. července 1999 s cílem vytvořit v 

rámci Evropské unie instituci, která by umožnila donucovacím složkám členských států 

Evropské unie rychlou a co nejucelenější spolupráci v oblasti boje s organizovaným 

zločinem. Hlavní sídlo organizace je v nizozemském Haagu. Europol v rámci svých cílů 

podporuje členské státy konzultacemi, výzkumem, materiálním vybavením a vzděláváním 

pracovníků příslušných orgánů. Poskytuje kriminalisticko-vědecké metody, včetně metod 

vyšetřovacích. 

• Schengenský informační systém (SIS) 

Informační systém, který přispívá k zvýšení efektivity pátrání v schengenském 

prostoru po osobách (hledaných, pohřešovaných, nežádoucích) a věcech (vozidla, 

registrační značky, cestovní a osobní doklady, registrační doklady k vozidlům, bankovky, 

zbraně a další), bez kontrol na vnitřních hranicích. Do systému přispívají všechny členské 

státy přímo ze svých národních pátracích databází. K dotazům do systému mají přístup 

všichni příslušníci bezpečnostních sborů členských států, jako do svých národních 

systémů. 

2009                                                                                          
  

39



Vít Zápotocký: OZ v ČR 
 

11 ZÁVĚR 

Příznivé podmínky pro rozvoj organizovaného zločinu v České republice byly 

vytvořeny již před rokem 1989, rozvíjela se zde zejména hospodářská trestná činnost, šedá 

ekonomika a rozsáhlé korupční sítě. Klasické kriminální činnosti, jako jsou násilné trestné 

činy, organizování prostituce apod. zde neměly vysoce organizované formy. 

V období od roku 1990 došlo v charakteru organizovaného zločinu na území České 

republiky nejen ke kvantitativním, ale i ke kvalitativním změnám. Příznivá geografická 

poloha České republiky, nedostatečná legislativa, nepřipravenost bezpečnostních složek a 

justice reagovat na nové formy zločinu a ochota některých českých občanů vědomě 

spolupracovat na organizované trestné činnosti, to všechno byly skutečnosti, proč se 

organizovaný zločin pevně usadil na území České republiky.  

Trestné činnosti, které se jednotlivé skupiny organizovaného zločinu v celosvětovém 

měřítku dopouštějí, je velmi široká, jedná se především o obchod s narkotiky, zbraněmi a 

zbraňovými systémy, organizování nelegální migrace, obchodování s lidmi, napodobování 

světových obchodních značek, vývoz odpadu, organizování prostituce, hospodářská trestná 

činnost. Pokaždé se však jedná o aktivity, které přinášejí vysoké zisky. Organizovaný 

zločin vnáší do společnosti také patologické jevy. Nabízí lidem nelegální zboží a služby. 

Tím nejen uspokojuje, ale také záměrně vyvolává, poptávku po tomto zboží a službách. 

Organizovaný zločin se rozrostl a stabilizoval. Zvýšila se organizovanost, vyskytuje se 

méně zjevných násilných projevů, více hospodářské trestné činnosti, podvodů, více 

korupce. Došlo k výraznému nárůstu bohatství u skupin a k rozdělení trhu. Organizovaný 

zločin má dokonalejší technické prostředky, více využívá Internet. Zisky se legalizují v 

legálním podnikání. V souvislosti s tím působí organizovaný zločin vyšší škody a má horší 

dopady na ekonomiku. V současnosti organizovaný zločin disponuje dostatečnými 

kontakty, více prorůstá do státní správy, vyvíjí větší aktivity v ekonomické sféře. Vytváří si 

kontakty v justici, má vliv na média. 

V budoucnosti lze očekávat další nárůst organizované trestné činnosti. Zejména se 

bude zaměřovat na drogovou trestnou činnost a organizování nelegální migrace. V zájmu 

zločineckých uskupení bude také obchod se zbraněmi, lidmi a počítačová kriminalita. Stále 

ve větší míře se bude organizovaný zločin také soustředit na aktivity ohrožující životní 

prostředí (obchodování s odpady) a kulturní dědictví. Dále bude zneužívat (tunelovat) 
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dotace ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie, vyskytnou se podvody v oblasti 

daňové kriminality, podvody s neodváděním spotřební daně u pohonných hmot, lihu a 

cigaret. Při přidělování větších veřejných zakázek bude docházet k pokusům o jejich 

zmanipulování zejména formou korupčního jednání. Zájmem organizovaných 

zločineckých skupin bude také snaha utlumit činnost specializovaných složek policie, 

zejména pomocí korupce.  

Česká republika vyvíjí poměrně značnou aktivitu v boji s organizovaným zločinem, 

připojila se k většině mezinárodních úmluv, které postihují organizovaný zločin. České 

policejní orgány však značně trpí nedostatečným personálním a zejména technickým 

vybavením pro potlačování organizovaných kriminálních aktivit. Z pohledu zločinců 

mezinárodního formátu je Česká republika neustále považována za bezpečné místo, kde lze 

rozvíjet kriminální aktivity a legalizovat výnosy pocházející z trestné činnosti. Snadno 

splnitelné požadavky, které jsou třeba k udělení povolení k pobytu na území České 

republiky, snadná možnost zneužití azylového práva, možnost zakládat krycí firmy a jejím 

prostřednictvím legalizovat výnosy z trestné činnosti. Oproti těmto výhodám stojí relativně 

nízké tresty, které nebývají navýšeny za organizovanou formu trestné činnosti a vysoká 

pravděpodobnost, že si uchrání nezákonně nabitý majetek před propadnutím. 

Po zpracování uvedené práce, získání materiálů a poznatků v oblasti organizovaného 

zločinu, můžeme konstatovat, že je nutná legislativní úprava a to zejména vyšší trestní 

sazba u těch trestných činů, kde by bylo prokázáno páchání pomocí organizovaného 

zločinu a přísněji potrestat veřejné činitele, kteří s organizovaným zločinem vědomě 

spolupracují. Dalším účinným prostředkem boje proti organizovanému zločinu je 

odčerpávání jejich nelegálních zisků, zjednodušit možnost zabavení tohoto majetku a 

zamezit převod majetku získaného trestnou činností na rodinné příslušníky. Musí se 

zabránit tomu, aby zde byly snadno splnitelné požadavky, které jsou třeba k udělení 

povolení k pobytu na území České republiky, znemožnit zneužití azylového práva. Je 

nutné posílit policii do optimálního početního stavu, zvýšit jejich odbornost, zajistit pro ni 

dostatečné finanční prostředky a zlepšit materiální vybavení speciálních policejních složek.  

Vypracovaná bakalářská práce může být přínosem především pro policejní orgány, 

zabývající se organizovaným zločinem a bezesporu i pro širokou veřejnost. 
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