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Zhrnutie

Skupiny organizovaného zločinu (SOZ) pôsobia po 
celom svete a ich činnosť je jednou z hlavných 
hrozieb pre bezpečnosť európskych občanov. 

Neobmedzujú ich hranice a majú ničivý dopad na 
hospodárstva a komunity v celej Európskej únii. 
Organizovaná trestná činnosť je pre spoločnosť 
rušivá, pretože narúša právnu infraštruktúru. Podľa 
najnovších údajov Europolu sa v súčasnosti v EÚ 
vyšetruje viac ako 5000 SOZ.  Modus operandi (spôsob 
páchania trestných činov) väčšiny typov SOZ si 
vyžaduje použitie zákonných prostriedkov. Vlády majú 
záujem zamedziť tomu, aby tieto SOZ využívali právnu 
infraštruktúru. 
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Orgány verejnej správy sa pri riešení 
závažnej a organizovanej trestnej činnosti 
nespoliehajú výlučne na represívne 
činnosti v oblasti presadzovania práva. 
Samotné trestné právo nemá vždy vplyv 
na profesionálnych zločincov. Preto môžu 
byť účinné administratívne opatrenia. 
Cieľom administratívneho prístupu je 
doplniť tradičné nástroje trestného práva 
a tento prístup môže byť potenciálne 
účinným nástrojom na prevenciu a 
riešenie závažnej a organizovanej trestnej 
činnosti. Tento nový prístup využíva 
administratívne a regulačné mechanizmy 
a zaujíma multidisciplinárny prístup tým, 
že zapája široké spektrum účastníkov. V 
rámci administratívneho prístupu si orgány 
verejnej správy, najmä na miestnej úrovni, 
uplatňujú niektoré zo svojich konkrétnych 
právomocí a zodpovedností, čím brzdia 
alebo maria organizovanú trestnú činnosť.

V roku 2010 bola vytvorená Neformálna 
sieť kontaktných miest pre administratívny 
prístup k prevencii a narúšaniu 
organizovanej trestnej činnosti. Sieť 
pozostáva z národných kontaktných 
miest (NKM). Vo svojich krajinách pôsobia 
ako brány k orgánom činným v trestnom 
konaní, orgánom verejnej moci, správnym 
orgánom a akademickej obci. Pozornosť 
sa upriamuje najmä na tímy, útvary a 
oddelenia, ktoré pravidelne využívajú 
administratívne právomoci alebo netradičné 
spôsoby práce na praktickej úrovni ako 
súčasť multidisciplinárneho prístupu 
k prevencii a narúšaniu organizovanej 
trestnej činnosti. V roku 2018 sa rozhodlo 
o formalizácii siete a zmene názvu na 
Európsku sieť pre administratívny prístup k 
riešeniu závažnej a organizovanej trestnej 
činnosti (ESAP). Poslaním siete ESAP 
je zvyšovať porozumenie, povedomie a 
uplatňovanie administratívneho prístupu pri 
riešení závažnej a organizovanej trestnej 
činnosti v celej EÚ.

Terminológia administratívneho prístupu 
pokrýva mnoho rôznych definícií, prístupov 
a postupov v celej EÚ. Prvá (a jediná) 
definícia administratívneho prístupu, na 
ktorej sa dohodli všetky členské štáty (ČŠ), 
je uvedená v záveroch Rady zo 6. júna 

2016. Administratívny prístup spája tieto prvky 
v plnom súlade s administratívnym a právnym 
rámcom členských štátov:

1. Bráni osobám zapojeným do trestnej 
činnosti vo využívaní právno-administratívnej 
infraštruktúry na účely trestnej činnosti, 
vrátane konania vedúcemu k získaniu 
povolení, ponúk a dotácií;

2. Uplatňuje všetky príslušné druhy 
administratívnych nariadení na prevenciu 
a boj proti nezákonnej činnosti, ak je to 
podľa vnútroštátnych právnych predpisov 
možné, vrátane preventívneho preverovania 
a monitorovania žiadateľov (fyzických a 
právnických osôb) o povolenia, ponuky a 
dotácie, ako aj zatvorenia či vyvlastnenia 
priestorov, keď v týchto priestoroch 
alebo v ich okolí dochádza k obťažovaniu 
verejnosti v dôsledku trestnej činnosti, ktorá 
podkopáva základy práva;

3. Koordinuje zásahy pomocou 
administratívnych nástrojov na doplnenie 
opatrení podľa trestného práva s cieľom 
predchádzať závažnej a organizovanej 
trestnej činnosti, bojovať proti nej, narúšať ju 
a potláčať.

Dňa 8. novembra 2019 sa sieť ESAP dohodla na 
kratšej, priamejšej a ľahko preložiteľnej definícii 
administratívneho prístupu, ktorá je založená na 
definícii záverov Rady z roku 2016: 

„Administratívny prístup k závažnej a organizovanej trestnej 
činnosti je komplementárnym spôsobom, ako predchádzať 
zneužitiu právnej infraštruktúry a bojovať proti nemu 
prostredníctvom spolupráce medzi rôznymi orgánmi, ktoré 
medzi sebou zdieľajú informácie a prijímajú opatrenia na 
vytvorenie prekážok.“

Z definície bolo vyňatých päť pilierov s cieľom 
ozrejmiť odborníkom, z čoho presne pozostávajú 
iniciatívy v oblasti administratívneho prístupu. Nie 
je potrebné, aby bolo v jednotlivých iniciatívach 
zastúpených všetkých päť pilierov, avšak slúžia 
ako dobrý ukazovateľ úspešného uplatňovania 
administratívneho prístupu.
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1. Prevencia a boj proti 
zneužívaniu právnej 
infraštruktúry závažnou 
a organizovanou trestnou 
činnosťou

Vnútroštátne aj miestne správne orgány musia 
byť vybavené prostriedkami na boj proti skupinám 
závažného a organizovaného zločinu, pretože 
zohrávajú významnú úlohu. Orgány majú teda 
osobitný záujem zabrániť tomu, aby zločinci 
využívali hospodársku a právnu infraštruktúru na 
získanie legálneho príjmu alebo aby zneužívali 
podniky na uľahčenie trestnej činnosti alebo aby 
nasmerovali svoje príjmy z trestnej činnosti na tento 
účel. Existujú aj administratívne opatrenia, ktoré 
sa zameriavajú na obťažovanie verejnosti, avšak v 
rámci ESAP využívame administratívny prístup na 
riešenie závažnej a organizovanej trestnej činnosti.

2. Komplementárnosť

Pri administratívnom prístupe dochádza k 
využívaniu administratívnych a regulačných 
mechanizmov a zaujatiu multidisciplinárneho 
prístupu prostredníctvom zapojenia širokého 
spektra účastníkov na doplnenie tradičných 
opatrení trestného súdnictva s cieľom 
bojovať proti organizovanej trestnej činnosti. 
Administratívny prístup uplatňovaný v koordinácii 
s tradičnými nástrojmi trestného práva je silnejším 
prostriedkom, než keby sa zavádzal iba ako 
doplnok. Administratívne opatrenia navyše samy 
osebe nedokážu bojovať proti organizovanej 
trestnej činnosti. Administratívny prístup sa preto 
musí vnímať ako komplementárny k tradičným 
prístupom, ktoré bojujú proti organizovanej trestnej 
činnosti. 

3. Spolupráca medzi rôznymi 
orgánmi

Mnohé členské štáty, žiaľ, čelia okrem 
právnych prekážok aj problémom súvisiacim s 
organizačnými štruktúrami. Orgány majú často 
vlastné administratívne oddelenia, ktoré sa 
zameriavajú na ochranu ich vlastných záujmov 
založených na vzájomne sa vylučujúcich oblastiach 
zodpovednosti, kontroly a politickej zodpovednosti. 
To môže spôsobiť problémy pre efektívny 
administratívny prístup. Administratívny prístup sa 

často označuje ako „samostatná spolupráca“, čo 
znamená, že rôzne orgány a správne orgány riešia 
závažnú a organizovanú trestnú činnosť v rámci 
svojich kompetencií. Úspešnosť administratívneho 
prístupu preto závisí od spolupráce s ostatnými 
partnermi v oblasti bezpečnosti, ako sú polícia, 
prokuratúra a daňové orgány. 

4. Zdieľanie informácií

Kľúčom k „samostatnej spolupráci“ je výmena 
informácií medzi správnymi, daňovými orgánmi 
a orgánmi činnými v trestnom konaní v rámci 
jedného štátu alebo regiónu. Pre miestne 
orgány je prístup k informáciám a verejným 
zdrojom nevyhnutný na prijímanie odôvodnených 
rozhodnutí. Preto sú pre tento prístup a výmenu 
informácií medzi príslušnými zainteresovanými 
stranami potrebné právne dôvody. Miestne 
orgány musia mať prístup k súdnym údajom, 
aby potvrdili podozrenia na prepojenia medzi 
SOZ, podnikateľmi, spoločnosťami a občanmi. 
Miestne správne orgány sú vo veľkej miere 
závislé od informácií prokurátora a polície. Žiaľ, v 
súčasnosti je zdieľanie informácií v mnohých ČŠ 
obmedzené na jeden smer, a to od miestnych 
orgánov k ostatným partnerom, a nie naopak. Je 
to problematické a spôsobené najmä prekážkami 
v zákone.

5. Podnikanie krokov na 
vytvorenie prekážok 

Orgány verejnej správy, najmä na miestnej úrovni, 
majú v rámci svojich kompetencií právomoc 
podniknúť kroky na brzdenie či marenie činnosti 
skupín organizovaného zločinu. Zámerom 
administratívneho prístupu je vybaviť miestne 
správne orgány potrebnými prostriedkami (napr. 
na odňatie licencií zo zdravotných dôvodov), 
aby dokázali zabrániť zločincom využívať právnu 
infraštruktúru. Môžu určiť spôsoby konania na 
boj proti trestnej činnosti, ako aj proti skupinám 
organizovaného zločinu. Orgány môžu identifikovať 
oblasti, v ktorých podsvetie „siaha“ na legitímnu 
spoločnosť. Následne môžu koordinovať zásahy 
v týchto oblastiach s rôznymi partnermi alebo 
administratívnymi prostriedkami, ktoré dopĺňajú 
konanie v súlade s trestným právom, aby bojovali 
proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti. 
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Predhovor

Sieť s potešením predstavuje túto tretiu verziu Príručky EÚ o administratívnom prístupe v 
EÚ. Táto príručka EÚ je prínosom pre tvorcov politiky, štátnych zamestnancov, príslušníkov 
orgánov činných v trestnom konaní a ďalšie kľúčové zainteresované strany v členských 
štátoch EÚ, ktoré sa podieľajú na prevencii a boji proti závažnej a organizovanej trestnej 
činnosti. 

Táto príručka obsahuje stručnú históriu vývoja siete a následne sa zameriava na definíciu 
administratívneho prístupu a jej päť pilierov, pričom ako príklady využíva iniciatívy v oblasti 
administratívneho prístupu. V závere je uvedený prehľad toho, čo sa v EÚ doposiaľ urobilo. 

Táto príručka dopĺňa prvú (2011) a druhú (2014) verziu príručky EÚ, ktoré poskytli prehľad 
iniciatív v oblasti administratívneho prístupu uplatňovaných v členských štátoch a pomohli 
zvýšiť informovanosť. Tretia verzia príručky sa preloží do všetkých jazykov EÚ. Príručka bude 
verejne dostupná na webovej stránke www.adminstrativeapproach.eu. Iniciatívy v oblasti 
administratívneho prístupu budú k dispozícii iba na platforme Europolu pre expertov v časti 
skupiny administratívneho prístupu a na stránke webovej lokality ESAP venovanej výhradne 
členom. Ak chcete získať prístup k týmto informáciám, môžete sa kedykoľvek obrátiť na 
svoje národné kontaktné miesto. 

Dúfame, že táto príručka bude aj naďalej cenným referenčným dokumentom pre odborníkov 
a tvorcov politík a zvýši povedomie o prínosoch využívania netradičnej metódy na boj proti 
závažnej a organizovanej trestnej činnosti a že podnieti intenzívnejšiu spoluprácu a zdieľanie 
skúseností naprieč krajinami EÚ. 

Na záver dúfame, že táto tretia publikácia príručky EÚ sa bude v značnej miere šíriť medzi 
kľúčovými zainteresovanými stranami v príslušných vnútroštátnych správnych orgánoch 
členských štátov. Akákoľvek spätná väzba a nové pripomienky pre budúce vydania sú 
mimoriadne vítané a je možné ich adresovať Sieti prostredníctvom určených národných 
kontaktných miest.
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A. Podkopávanie miestnych samospráv

Organizovaná trestná činnosť je pre 
spoločnosť rušivá, pretože narúša 
právnu infraštruktúru. Keď hovoríme o 
organizovanej trestnej činnosti, máme na 
mysli hlavne systematické trestné činy. Môže 
ísť o násilné činy spáchané napríklad v rámci 
fungovania nelegálnych trhov s drogami v 
oblasti dodávok, distribúcie a užívania drog3.  
Tieto trestné činy vytvárajú nezákonný 
majetok a vedú k ekonomicky dominantným 
postaveniam, korupcii a narušeniu trhu 
a vzájomnej závislosti medzi podsvetím 
a legitímnou spoločnosťou. Tento druh 
trestného činu je často neviditeľný, no môže 
sa prejaviť aj na verejnosti prostredníctvom 
zastrašovania a násilia4. SOZ využívajú 
násilie ako stratégiu kontroly v rozličných 
situáciách vrátane územných sporov, trestov 
za podvody, vymáhania pohľadávok a 
konfliktov s políciou.

Zatiaľ čo páchatelia často pôsobia 
nadregionálne alebo medzinárodne, trestná 

činnosť, ktorá podkopáva základy práva, 
sa prejavuje mnohými spôsobmi a má veľa 
prepojení s miestnou úrovňou5. 

Jednou z hlavných charakteristík tohto podkopávania 
základov práva je skutočnosť, že zločinci sa snažia 
nahradiť právomoci štátu zavádzaním svojich 
vlastných pravidiel. 

Napríklad: „Zločinci jazdia v drahých autách 
v chudobných štvrtiach. Je zrejmé, že 
niečo nie je v poriadku. Chcú tým ukázať, 
že ulice im patria.“ Niet pochýb o tom, 
že takéto podkopávanie základov práva 
je súčasťou zločineckého priemyslu, a tí, 
ktorí nechcú spolupracovať, sú ohrození 
alebo odstránení násilím alebo korupciou. 
Napriek tomu ide pri tomto podkopávaní 
o viac; je prejavom túžby po nezávislosti a 
nechuti k rozvoju občianskej spoločnosti. 
Je tiež odporom voči nastolenému 
poriadku a štátu, ktorý ho stelesňuje6.

Organizovaná trestná činnosť je dynamický a neustále sa vyvíjajúci jav s celosvetovou 
pôsobnosťou. Má škodlivý vplyv na hospodárstvo a komunity v celej EÚ. Podľa najnovších 
údajov Europolu sa v súčasnosti v EÚ vyšetruje vyše 5000 skupín organizovaného zločinu 
(SOZ)1. Počet SOZ na medzinárodnej úrovni zdôrazňuje značný rozsah pôsobnosti a možný 
vplyv závažnej a organizovanej trestnej činnosti na EÚ. Tieto SOZ sú vysoko flexibilné a táto 
flexibilita sa prejavuje v rýchlosti, s akou menia svoj modus operandi.  Sú tiež veľmi odolné 
a vysoko zručné v obchádzaní zákona. Keďže nie sú obmedzené zemepisnými hranicami, 
využívajú voľný pohyb osôb vytvorený schengenským priestorom a vyvíjajú nové spôsoby na 
uľahčenie obchodovania s ľuďmi, prania špinavých peňazí, drog, zbraní a iného nelegálneho 
tovaru. Tieto trestné činnosti sú čoraz komplexnejšie a na to, aby ich bolo možné vykonávať 
sú potrebné rôzne zručnosti a technické znalosti. Najrizikovejšie SOZ sú tie, ktoré sú 
schopné investovať svoje zisky do zákonného hospodárstva a podkopávať tak právnu 
infraštruktúru2.

Cieľom administratívneho prístupu je doplniť tradičné opatrenia trestného súdnictva 
narúšaním a predchádzaním organizovanej trestnej činnosti. Tento nový prístup využíva 
administratívne a regulačné mechanizmy a zaujíma multidisciplinárny prístup tým, že zapája 
široké spektrum účastníkov. Terminológia „administratívneho prístupu“ pokrýva mnoho 
rôznych definícií, prístupov a postupov v celej EÚ. To niekedy vedie k nejasnostiam, z čoho 
tento prístup v skutočnosti pozostáva. Jedným z cieľov tejto príručky je odstrániť tieto 
nejasnosti a poskytnúť jasný popis administratívneho prístupu a jasne uviesť, čo je potrebné 
na jeho efektívne využitie. 
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B.  Prečo by riešením organizovanej a 
závažnej trestnej činnosti mal byť 
administratívny prístup

Orgány verejnej správy sa pri riešení 
závažnej a organizovanej trestnej činnosti 
nespoliehajú výlučne na represívne 
činnosti v oblasti presadzovania práva. 
Samotné trestné právo nemá vždy vplyv 
na profesionálnych zločincov. Zločinci vo 
všeobecnosti vnímajú trest odňatia slobody 
ako súčasť rizík trestnej činnosti, zatiaľ čo 
administratívne opatrenia by mohli zastaviť 
celú trestnú činnosť a trestné konanie, a 
preto by mohli byť účinnejšie 7. 

Zločinci, ktorí sa zapájajú do závažnej 
a organizovanej trestnej činnosti, často 
neobmedzujú svoju činnosť iba na 
nezákonné konanie, ako je obchodovanie 
s drogami, podvody alebo majetkové 
trestné činy. Investujú tiež peniaze do 
legálnej činnosti a podnikania, napríklad 
na využívanie príjmov zo svojej trestnej 
činnosti alebo na získanie zákonného 
príjmu. Zločinci môžu založiť alebo 
prevziať stavebnú spoločnosť a následne 
sa uchádzať o vládne zákazky. Pri 
„obchodných procesoch“ väčšiny druhov 
organizovanej trestnej činnosti sú tiež 
nevyhnutné právne prostriedky. Orgány 
majú teda osobitný záujem zabrániť 
tomu, aby zločinci využívali hospodársku 
infraštruktúru na získanie legálneho príjmu 
alebo aby zneužívali podniky na uľahčenie 
trestnej činnosti alebo aby nasmerovali 
svoje príjmy z trestnej činnosti na tento 
účel. 

Administratívny prístup uplatňovaný alebo koordinovaný s 
tradičnými nástrojmi trestného práva môže byť potenciálne 
účinným nástrojom na prevenciu a riešenie závažnej a 
organizovanej trestnej činnosti. 

Napríklad: v niektorých krajinách sa 
miestne orgány alebo príslušné inšpekcie 
môžu v súlade s platnými správnymi 
predpismi rozhodnúť uzavrieť na určité 
obdobie pestovateľské strediská konope. 
Daňové úrady a sociálne služby môžu 
ukladať ďalšie sankcie a pokuty. Trestné 
stíhanie majiteľov pestovateľského 
strediska patrí do oblasti trestného práva.

Administratívny prístup môže zahŕňať 
aj administratívne opatrenia, ako sú 
previerky alebo kontroly podnikov, ktoré 
sa uchádzajú o verejné zákazky a/
alebo odmietnutie či odobratie povolení 
podnikom, ktoré majú prepojenia na 
organizovanú trestnú činnosť. V rámci 
administratívneho prístupu si orgány 
verejnej správy, najmä na miestnej úrovni, 
uplatňujú niektoré zo svojich konkrétnych 
právomocí a zodpovedností, čím brzdia 
alebo maria činnosť skupín organizovaného 
zločinu. Zámerom je vybaviť administratívu 
potrebnými prostriedkami na zamedzenie 
využívaniu právnej infraštruktúry na 
zločinecké účely a na boj proti trestnej 
činnosti, ako aj proti spôsobom konania 
zločineckých skupín. 
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Ústredným princípom tohto prístupu je, že 
vnútroštátne a miestne správne orgány (t.j. 
mestá a ministerstvá vnútra, financií, práce 
a sociálnych vecí) zohrávajú hlavnú úlohu v 
prevencii a boji proti organizovanej trestnej 
činnosti. 

„Samostatná spolupráca“ môže byť 
prínosom nielen pre národné a miestne 
správne orgány. Môže byť prospešná 
aj na medzinárodnej úrovni. Napríklad z 
dôvodu zvýšených represívnych opatrení 
voči nezákonným motocyklovým gangom 
v Nemecku a Holandsku hrozí, že belgická 
časť euroregiónu Mása-Rýn čelí zvýšenej 
aktivite nezákonných motocyklových 
gangov. Napríklad v belgickom Limbursku 
sa začali v čoraz väčšej miere zakladať 
klubovne, nárokovať a označovať územia 
a vzájomné konfrontácie vyúsťovali do 
vrážd8. Vlády preto musia zohľadniť efekt 
presunu. SOZ pôjdu cestou najmenšieho 
odporu, a preto svoje aktivity presunú do 
miest/regiónov, v ktorých bude ich konanie 
marené v menšej miere. Toto počínanie sa 
nazýva efekt presunu alebo efekt vodnej 
postele9. V kapitole 3.D.1. nájdete vôbec 
prvé modely prekážok EÚ. Tieto modely 
prekážok sú dôležité v boji proti trestnej 
činnosti na európskej úrovni, aby sa 
predišlo efektu presunu v iných ČŠ.

Úspešnosť tohto administratívneho prístupu závisí od 
spolupráce s ostatnými partnermi v oblasti bezpečnosti, 
ako sú polícia a prokuratúra. 

V tejto súvislosti je zdieľanie informácií 
medzi rôznymi organizáciami, a to 
nielen na vnútroštátnej úrovni, jedným z 
najdôležitejších predpokladov. 
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Európska sieť pre 
administratívny 
prístup v boji 
proti závažnej a 
organizovanej 
trestnej činnosti 
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V Lisabonskej zmluve10 je uvedené, že 
Európsky parlament a Rada Európskej únie 
(ďalej len „Rada“) môžu v súlade s riadnym 
legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia 
na presadzovanie a podporu činnosti 
členských štátov v oblasti predchádzania 
trestnej činnosti, pričom je vylúčené 
akékoľvek zosúladenie zákonov a iných 
právnych predpisov členských štátov. 

V roku 2009 bolo v Štokholmskom 
programe11 prvýkrát uvedené, že ako 
účinné opatrenie na zníženie úrovne 
trestnej činnosti je možné použiť 
multidisciplinárny prístup. V rámci celkovej 
reakcie na boj proti organizovanej trestnej 
činnosti sa môžu použiť administratívne 
opatrenia. Správne orgány (t.j. mestá 
a ministerstvá vnútra, financií, práce a 
sociálnych vecí) sú často zodpovedné 
za dohľad nad otázkami dodržiavania 
predpisov a otázkami regulácie (napr. 
systémov udeľovania licencií a vydávania 
povolení) v súvislosti s konkrétnymi 
podnikateľskými odvetviami, ktoré využívajú 
zločinci v členských štátoch EÚ.

Počas belgického predsedníctva (2010) 
bola na základe záverov Rady z 5. 
novembra 2010 vytvorená Neformálna 
sieť kontaktných miest pre 
administratívny prístup k prevencii 
a narúšaniu organizovanej trestnej 
činnosti (ďalej len „Neformálna sieť“)12. 
Rozhodlo sa, že by mala pozostávať z 
národných kontaktných miest (NKM), 
ktoré vo svojich krajinách pôsobia ako 
brány k orgánom činným v trestnom 
konaní, orgánom verejnej moci, správnym 
orgánom a akademickej obci. Pozornosť 
sa upriamuje najmä na tímy, útvary a 
oddelenia, ktoré pravidelne využívajú 
administratívne právomoci alebo netradičné 
spôsoby práce na praktickej úrovni, ako 
súčasť multidisciplinárneho prístupu na 
prevenciu a narúšanie organizovanej 
trestnej činnosti.

Rozhodlo sa, že cieľom Neformálnej siete je 
stimulovať a zabezpečovať sieť kontaktných miest, 
ktoré by mali kompetencie v oblasti administratívnych 
opatrení na boj proti SOZ a prípadne aj v ďalších 
relevantných oblastiach trestnej činnosti so 
zohľadnením vnútroštátnych potrieb a konkrétnych 
okolností. 

Počas maďarského predsedníctva 
(2011) bola uverejnená prvá príručka EÚ. 
Príručka EÚ s názvom „Komplementárne 
prístupy a opatrenia na predchádzanie 
organizovanej trestnej činnosti a boj proti 
nej“13 obsahovala príklady osvedčených 
postupov z členských štátov EÚ. 

Počas poľského predsedníctva (2011) 
bolo dohodnuté, že Neformálna sieť by 
mala rozšíriť svoje zameranie tak, aby 
zahŕňala všetky oblasti organizovanej 
trestnej činnosti, pretože sa uznalo, že 
administratívne opatrenia sa môžu užitočne 
uplatňovať proti širokej škále hrozieb 
trestnej činnosti, nielen proti mobilným 
zločineckým skupinám. Okrem toho sa 
navrhlo, aby Neformálna sieť:

 › podporovala koncepciu 
administratívnych opatrení;

 › posudzovala možnosti zintenzívnenia 
výmeny informácií medzi správnymi 
orgánmi a tradičnými orgánmi činnými v 
trestnom konaní; 

 › podporovala zdieľanie osvedčených 
postupov;

 › navrhovala nové iniciatívy pri vývoji 
administratívnych opatrení;

 › podávala správy o záveroch zasadnutia 
príslušnej pracovnej skupine Rady 
prostredníctvom predsedníctva Rady; a

 › zasadala každých 6 mesiacov.
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Počas nasledujúcich predsedníctiev Rady 
Európskej únie pomohla hlavná skupina 
členských štátov a inštitúcií EÚ splniť 
tieto návrhy a rozvinúť a posilniť úlohu 
Neformálnej siete. Táto práca zahŕňala 
vývoj platformy Europolu pre expertov 
(EPE) na základe administratívneho 
prístupu a vypracovanie a uverejnenie 
druhej príručky EÚ s názvom 
„Komplementárne prístupy a opatrenia na 
predchádzanie a narúšanie organizovanej 
trestnej činnosti“. Druhá príručka bola 
uverejnená počas litovského predsedníctva 
v roku 201314.

Počas holandského predsedníctva (2016) 
sa dospelo k záveru, že je potrebné rozvíjať 
a ďalej zlepšovať administratívny prístup 
v oblasti prevencie a boja proti trestnej 
činnosti, najmä závažnej a organizovanej 
trestnej činnosti. Na tento účel a po 
prvýkrát sa všetky členské štáty dohodli na 
definícii administratívneho prístupu, ktorá 
je uvedená v záveroch Rady zo 6. júna 
201615.

Administratívny prístup spája nasledujúce 
prvky v plnom súlade s administratívnym a 
právnym rámcom členských štátov:

 › Bráni osobám zapojeným do 
trestnej činnosti vo využívaní právno-
administratívnej infraštruktúry na účely 
trestnej činnosti, prípadne v konaní na 
získanie povolení, ponúk a dotácií;

 › Uplatňuje všetky príslušné druhy 
administratívnych nariadení na prevenciu 
a boj proti nezákonnej činnosti, ak 
je to podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov možné, vrátane preventívneho 
preverovania a monitorovania žiadateľov 
(fyzických a právnických osôb) o 
povolenia, ponuky a dotácie, ako aj 
zatvorenia či vyvlastnenia priestorov, 
keď v týchto priestoroch alebo v ich 
okolí dochádza k obťažovaniu verejnosti 
v dôsledku trestnej činnosti, ktorá 
podkopáva základy práva;

 › Koordinuje zásahy pomocou 
administratívnych nástrojov na doplnenie 
opatrení v súlade s trestným právom 
s cieľom predchádzať závažnej a 
organizovanej trestnej činnosti, bojovať 
proti nej, narúšať ju a potláčať.

ČASOVÁ OS HISTÓRIE ESAP 
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V auguste 2017 bol v rámci sekretariátu 
Európskej siete na predchádzanie trestnej 
činnosti (EUCPN) zriadený sekretariát 
ESAP. Cieľom bolo zbaviť národné 
kontaktné miesta bremena a mať zavedený 
plne funkčný sekretariát, ktorý sa postará o 
každodennú prácu siete a bude ju riadiť. 

Na riadnom zasadnutí siete dňa 1. februára 
2018 prijali členské štáty tretí viacročný 
pracovný program na roky 2018 – 2020. 
Jeho cieľom je stavať na výsledkoch 
dosiahnutých v rámci predchádzajúceho 
programu. V marci 2018 bola v pracovnej 
skupine pre presadzovanie práva (PSPP) 
predložená záverečná správa o pracovnom 
programe na roky 2015 – 2017. Počas 
tohto zasadnutia tiež padol návrh pridružiť 
Neformálnu sieť k PSPP a zmeniť názov 

z Neformálnej siete na Európsku sieť pre 
administratívny prístup v boji proti závažnej 
a organizovanej trestnej činnosti (ESAP).  
Dňa 30. októbra 2018 bol vytvorený 
nový rokovací poriadok, ktorý dodal sieti 
formálnejšiu podobu. 

Tretia príručka EÚ   I  17

E
N

A
A



Vysvetlenie 
administratívneho 
prístupu

3

18



A. Spleť definícií 

Terminológia „administratívneho prístupu“ 
pokrýva mnoho rôznych definícií, prístupov 
a postupov v celej EÚ. To môže niekedy 
viesť k nejasnostiam, z čoho tento prístup 
v skutočnosti pozostáva. Okrem rôznych 
vnútroštátnych výkladov a definícií existujú 
v súčasnosti tri definície s európskym 
rozmerom. 

Po prvé, nasledujúca definícia sa 
zameriava predovšetkým na prevenciu 
trestnej činnosti. Táto definícia sa používa 
v knihe publikovanej Univerzitami v 
Tilburgu a Leuvene v roku 2015. Počas 
výskumu sa ukázalo, že administratívny 
prístup je rovnako dôležitý pre potláčanie 
aj narúšanie trestnej činnosti, čo viedlo 
k zmene a doplneniu definície do tejto 
podoby: 

„Administratívny prístup k (závažnej 
a organizovanej) trestnej činnosti 
zahŕňa predchádzanie nezákonnej 
činnosti tým, že zločincom odopiera 
využívanie právno-administratívnej 
infraštruktúry, ako aj koordinované 
zásahy („samostatnú spoluprácu“) 
na narušenie a potlačenie (závažnej 
a organizovanej) trestnej činnosti a 
problémom s verejným poriadkom16.“

Po druhé, a čo je zo všetkého 
najdôležitejšie, existuje aj definícia, 
ktorá bola prijatá počas holandského 
predsedníctva v roku 2016. Toto je prvá (a 
jediná) definícia administratívneho prístupu, 
na ktorej sa dohodli všetky členské štáty v 
záveroch Rady zo 6. júna 201617.

Administratívny prístup spája tieto prvky 
v plnom súlade s administratívnym a 
právnym rámcom členských štátov:

1. Bráni osobám zapojeným do trestnej činnosti 
vo využívaní právno-administratívnej 
infraštruktúry na účely trestnej činnosti, 
prípadne v konaní na získanie povolení, ponúk 
a dotácií;

2. Uplatňuje všetky príslušné druhy 
administratívnych nariadení na prevenciu 
a boj proti nezákonnej činnosti, ak je to 
podľa vnútroštátnych právnych predpisov 
možné, vrátane preventívneho preverovania 
a monitorovania žiadateľov (fyzických a 
právnických osôb) o povolenia, ponuky a 
dotácie, ako aj zatvorenia či vyvlastnenia 
priestorov, keď v týchto priestoroch alebo v 
ich okolí dochádza k obťažovaniu verejnosti 
v dôsledku trestnej činnosti, ktorá podkopáva 
základy práva;

3. Koordinuje zásahy pomocou administratívnych 
nástrojov na doplnenie opatrení podľa trestného 
práva s cieľom predchádzať závažným a 
organizovaným zločinom, bojovať proti nim, 
narúšať ich a potláčať.
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V EÚ, najmä v Holandsku a Belgicku, 
sa v rámci administratívneho prístupu 
podniká viac krokov, ako sa pôvodne 
predpokladalo. Preto na začiatku projektu 
CONFINE (pozri kapitolu 3.D.3.) 
zadefinovali jasnú spoločnú definíciu, aby 
zdôraznili skutočnosť, že tento koncept 
môže znamenať oveľa viac, ako sa 
pôvodne očakávalo: 

 „Administratívny prístup k organizovanej a/
alebo podvratnej trestnej činnosti znamená, 
že organizácie s administratívnymi 
právomocami predchádzajú a/alebo 
bojujú proti nezákonným činnostiam 
tým, že bránia zneužívaniu právno-
administratívnych štruktúr na trestnú 
činnosť18.“

Počas dvoch zasadnutí odborníkov, ktoré 
sa zorganizovali v rámci prípravy tejto 
tretej príručky EÚ, sa niekoľko odborníkov, 

tvorcov politík a akademických pracovníkov 
zhodlo, že uvedené definície boli napísané 
komplikovaným spôsobom. V súčasnosti 
je definícia dohodnutá v záveroch Rady 
z roku 2016 jedinou, na ktorej sa dohodli 
všetky členské štáty EÚ, a teda je to 
jediná oficiálna definícia administratívneho 
prístupu. Definícia a rozsah činností prijaté 
v záveroch Rady boli pomerne zložité. Bolo 
zrejmé, že myšlienku administratívneho 
prístupu je potrebné prezentovať 
jednoducho a prakticky. V dôsledku 
zasadnutí odborníkov a hlasovania celej 
siete sa vymedzila priamejšia a ľahko 
preložiteľná definícia administratívneho 
prístupu, ktorá je založená na definícii 
záverov Rady z roku 2016: 

Dňa 8. novembra 2019 sa sieť ESAP 
dohodla na kratšej, priamejšej a ľahko 
preložiteľnej definícii administratívneho 
prístupu, ktorá je založená na definícii 
záverov Rady z roku 2016: 

 „Administratívny prístup k závažnej a organizovanej trestnej 
činnosti je komplementárnym spôsobom, ako predchádzať 
zneužitiu právnej infraštruktúry a bojovať proti nemu vďaka 
spolupráci medzi rôznymi orgánmi prostredníctvom zdieľania 
informácií a prijímania opatrení na vytvorenie prekážok.“
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B.  Súčasný stav administratívneho 
prístupu v EÚ
POZNÁMKA:  Jedným z cieľov tejto príručky je zdieľať iniciatívy v oblasti administratívneho 

prístupu. Tieto iniciatívy v oblasti administratívneho prístupu sú uvedené 
v prílohe, ktorá je publikovaná na platforme Europolu pre expertov 
(EPE)19 v časti skupiny administratívneho prístupu k organizovaného 
zločinu. Národné kontaktné miesta sa rozhodli nezverejňovať iniciatívy 
v oblasti administratívneho prístupu verejne. Dôvodom je ochrana 
informácií pred osobami so zlými úmyslami. Príloha bude uverejnená 
aj na webovej stránke ESAP venovanej členom. Viac informácií vám 
poskytne národné kontaktné miesto ESAP, ktoré nájdete na webovej stránke 
www.administrativeapproach.eu. 

Iniciatívy v oblasti administratívneho 
prístupu sa zhromažďovali na základe 
žiadosti, ktorú zaslala pracovná skupina 
Rady Európskej únie pre presadzovanie 
práva (PSPP) a ESAP. Tieto osvedčené 
postupy sa následne analyzovali počas 
zasadnutia odborníkov. Celkovo ESAP 
zhromaždila 61 iniciatív zo 16 členských 
štátov20. 5 ČŠ21 odpovedalo, že u nich v 
súčasnosti neprebiehajú žiadne iniciatívy v 
oblasti administratívneho prístupu a 7 ČŠ22 
na žiadosť neodpovedalo. 

Zo 61 predložených iniciatív v oblasti 
administratívneho prístupu sa odborníci 
zhodli na 29 iniciatívach v oblasti 
administratívneho prístupu. Hlavným 
dôvodom zamietnutia 32 iniciatív je 
skutočnosť, že vo väčšine prípadov v 
nich chýbalo zdieľanie informácií medzi 
rôznymi agentúrami. Tento aspekt je 
však pre efektívny administratívny prístup 
rozhodujúci. 
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∞  No response

∞  AA initiatives

∞  Initiative but no AA

∞  No initiatives
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Austria 1. EMPACT EnviCrime OA 2.7 W W W W W AA

Belgium 1. Written scenario to tackle domicile fraud W W W W W AA

2. Written scenario for integrated ‘Flex’-actions W W W W W AA

3. Written scenario: admin. approach of OMG W W W W W AA

4. Protocols
W a X X a

Not AA, but guideline/
toolbox material. 

5. Roadshows
W X X W X

Not AA, but guideline/
toolbox material.

6. SPOC’s
W X X W X

Not AA, but guideline/
toolbox material.

Bulgaria 1.  National Strategy for Prevention and Fight against Irregularities and frauds 
aff ecting the EU fi nancial interests W W W W W AA

2.  Interdepartmental Coordination Centre for Counteracting the Contraband/ 
the Smuggling and Control of the Movement of Goods and Goods at Risk W W W W W AA

3. National Council on Crime Prevention W X X X X Not AA

4.  Spasi dete (Save a Child) W X X X a Not AA

5.  Signed a Memorandum of Understanding between the General Directorate 
Combating Organized Crime – Ministry of Interior and the Association of 
Banks in Bulgaria

W X X X X Not AA

6.  Control of the Narcotic Substances  and the Precursors/Countering the 
traffi  cking and the trade with narcotics W X a X a Not AA

7. Interdepartmental Commission on Control of Precursors W W W W W AA

8.  Mechanism for the identifi cation of victims of telephone fraud and 
prevention W X X X X Not AA

9.  Programme proposed by the General Directorate National Police to the local 
authorities for triggering an informative preventive campaign against the 
phone frauds

W X X X X Not AA

10.  Specialized Interdepartmental Unit for Support the Investigation of Organ-
ized Crime Related to Tax Off enses W W W a W AA

11.  Collaboration between the General Directorate Combating Organized 
Crime of Ministry of Interior and National Customs Agency of the Republic 
of Bulgaria

W W W W a AA

12. National Referral Mechanism for Support of Traffi  cked Persons W X X X X Not AA

Czech 
Republic

1. Tax Cobra
W W W W W AA

Denmark 1. Mobile Organized Crime Groups Systematic monitoring of “tourists” in DK. W X X X X Not AA

Finland 1. Administrative approach to tackling organised crime W a a a a Start-up of an AA

Germany 1. Curafair W W W W W AA

Italy 1.  The fi ght against criminal organizations’ illegal assets. The system of 
prevention measures. W a W a W AA

Latvia 1. Combatting and prevention of Money Laundering W X X X X Not AA

2.  Legislative approach to the control of circulation of new psychoactive 
substances W a W a W AA

Initiatives received from MSZhromaždené iniciatívy z ČŠ
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Lithuania 1. Blocking of IMEI and SIM in Mobile Devices W W W W W AA

2.  A Search for Missing Children in the Rapid Child Search System “Amber Alert 
Facebook“ X X X X a Not AA

3.  Municipality Coordination Committees for the Fight against Traffi  cking in 
Human Beings. W W W W W AA

4.  Voluntary declaration of data on CCTV observation cameras possessed 
(managed) by individuals in the Lithuanian Police X X X X X Not AA

5.  Agreement with the Digital Coding and Tracking Association (DCTA) on the 
use of digital systems of the association W X X X X Not AA

6. Risk Analysis Centre W a a a a Start-up of an AA

7. The group of Santa Marta W X a X X Not AA

8. A Joint Operation Centre W W W W W AA

The 
Netherlands

1.  The administrative ban of organisations (e.g. OMCGs) that pose a threat to 
the public order W W W W W AA

2. Multi Agency approach to Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) – Stop Letter W W W W W AA

3. Multi Agency approach to Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) – Stop Talks W W W W W AA

Poland 1. National Safety Threat Map W W W W W AA

Portugal 1.  Establishment of the Portuguese Authority for the Prevention and Fight 
against Violence in Sport (APCVD) W X a X X Not AA

2. New Generation of Local Security Contracts W X X X X Not AA

3. Project Safer Night X X X X X Not AA

4. Salvage vehicles W a a a a Start-up of an AA

5. Cash machines– ATM W X X X X Not AA

6. Investigations into the fate of missing persons / unidentifi ed dead bodies X X X X X Not AA

7. SOS AZULEJO X X X X X Not AA

8. Safe Church-Open Church X X X X X Not AA

9. Transactions W X X X X Not AA

Romania 1.  Action Plan for preventing and combatting irregularities and criminal 
off ences in the fi eld of real estate and construction developers W W W a W AA

Spain 1.  Royal Decree-Law 16/2018 of October 26th about measures to combat 
the illicit traffi  cking of people and goods in relation to the RHIBS (Rigid Hull 
Infl atable Boat) and RIBS (Rigid Infl ated Boat) used for this purpose.

W a a a a Not AA

United 
Kingdom

1. Government Agency Intelligence Network (GAIN)  W W W W W AA

2. Joint Financial Analysis Centre (JFAC) W W W W W AA

3. Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) W W W W W AA

4. Proactive Asset Denial Strategy  W W a W W AA

5. UK Financial Intelligence Unit (UKFIU) W X X X X Not AA

6. National Economic Crime Centre (NECC) W W W a W AA

7. Declaration of Non-involvement in Human Traffi  cking / Modern Slavery W X X X X Not AA

8. Declaration of Non-involvement in Serious Organised Crime (SOC) W X X X X Not AA

9. Local Authority SOC Readiness checklist W W W a W AA

10. Positive Lifestyles Programme W X X X X Not AA

11. SOC Prevention Regional Course – Public Sector W X X X X Not AA

12. Third Sector – SOC checklist W a a a a Start-up of an AA
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W present

a moderately present

X not applicable
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01 02 03 04 05

Doplnkovosť Spolupráca 
medzi rôznymi 

orgánmi 

Zdieľanie
informácií 

Prijímanie opatrení 
na vytvorenie 

prekážok  

Prevencia a boj 
proti 

zneužívaniu 
právnej 

infraštruktúry 
závažnou 

a organizovanou 
trestnou činnosťou

Ukázalo sa, že okrem jasného popisu administratívneho prístupu 
(pozri vyššie) bolo potrebné stanoviť aj „piliere“, ktoré by členským 
štátom poskytli lepší rámec na ich informovanie o tom, čo presne je 
administratívny prístup. Tieto piliere boli navyše pre sieť užitočným 
nástrojom na analýzu iniciatív.

V nasledujúcej kapitole nájdete vysvetlenie piatich pilierov so 
stručným zhrnutím niektorých iniciatív v oblasti administratívneho 
prístupu na objasnenie týchto pilierov.
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C.  Päť pilierov pre úspešné uplatnenie 
administratívneho prístupu

01 Prevencia a boj proti zneužívaniu právnej 
infraštruktúry závažnou a organizovanou 
trestnou činnosťou

Vnútroštátne aj miestne správne orgány musia byť vybavené prostriedkami 
na boj proti skupinám závažného a organizovaného zločinu, pretože 
zohrávajú významnú úlohu. Orgány majú teda osobitný záujem zabrániť 
tomu, aby zločinci využívali hospodársku a právnu infraštruktúru na 
získanie legálneho príjmu, alebo aby zneužívali podniky na uľahčenie 
trestných činov a aby nasmerovali svoje príjmy z trestnej činnosti na 
tento účel. Existujú aj administratívne opatrenia, ktoré sa zameriavajú na 
obťažovanie verejnosti, avšak v rámci ESAP využívame administratívny 
prístup na riešenie závažnej a organizovanej trestnej činnosti.

PRÍKLAD

 Administratívny prístup k boju 
proti organizovanej trestnej 

činnosti (FIN)

�   Cieľom projektu je zistiť aktuálny stav 
dostupných administratívnych opatrení na 
boj proti organizovanej trestnej činnosti. 
Fínsko chce pomocou administratívneho 
prístupu vytvoriť vnútroštátny prístup, 
ktorý by narušil operačné prostredie 
pre závažnú a organizovanú trestnú 
činnosť. Cieľom je v prípade potreby 
vydávať odporúčania a zdokonaľovať 
právne predpisy. Okrem zintenzívnenia 
spolupráce sa bude zameriavať na 
identifikáciu osvedčených medzinárodných 
postupov, ktoré je možné použiť v rámci 

vnútroštátneho prístupu. Uskutočnia 
sa operačné akcie vychádzajúce zo 
spravodajských informácií, ktorých cieľom 
bude narušiť operačné prostredie závažnej 
a organizovanej trestnej činnosti a získané 
skúsenosti využiť na rozvoj vnútroštátneho 
administratívneho prístupu.

V súčasnosti ešte nie je zavedený 
administratívny prístup. Fínsky príklad 
ukazuje, že pred tým, ako sa začne s 
administratívnym prístupom, je potrebné 
preskúmať prostriedky, ktoré už sú k 
dispozícii, a skontrolovať, či sú potrebné 
zmeny v právnych predpisoch, aby bolo 
možné začať využívať administratívny 
prístup na boj proti závažnej a 
organizovanej trestnej činnosti.

Z definície bolo vyňatých päť pilierov s cieľom ozrejmiť odborníkom, z čoho presne 
pozostávajú iniciatívy v oblasti administratívneho prístupu. Nie je potrebné, aby bolo v 
jednotlivých iniciatívach zastúpených všetkých päť pilierov, avšak slúžia ako dobrý ukazovateľ 
úspešného uplatňovania administratívneho prístupu.
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PRÍKLAD 

Administratívny zákaz organizácií, 
ktoré ohrozujú verejný poriadok 

(NL)

�  Tento zákaz je založený na/ovplyvnený 
administratívnym zákazom nezákonných 
motocyklových gangov v Nemecku. 
Holandské ministerstvo bezpečnosti a 
spravodlivosti môže vydať celoštátny zákaz 
zločineckých organizácií (napr. najmä 
SOZ), ktoré ohrozujú verejný poriadok. 
Tento zákaz má byť krajnou možnosťou 
alebo „ultimum remedium“ a vyžaduje si 
náročné dôkazné bremeno z dôvodu jeho 
dôsledkov na ústavné právo na slobodu 
zhromažďovania. Administratívny zákaz 
je platný okamžite po jeho vydaní a jeho 
platnosť nemôže byť pozastavená v 
dôsledku súdnych konaní či odvolaní.

Toto administratívne opatrenie má okamžitý 
a priamy dopad na zločinecké organizácie. 
Skupinám organizovaného zločinu 
okamžite pristrihne krídla. 

PRÍKLAD

Mestské administratívne  
sankcie (BE)

�   Mestské administratívne sankcie 
(MAS) sú pokuty, ktoré môžu mestá 
uložiť osobám, ktoré porušujú miestne 
nariadenia. Týmito pokutami MAS môžu 
mestá trestať obťažovanie verejnosti, ako 
napríklad nezákonné vysýpanie odpadu, 
močenie na verejnosti, sprejovanie graffiti 
atď23. 

Pred zavedením sankcií ostali menšie 
incidenty často nepotrestané. Od 
zavedenia zákona podnikajú mestá kroky 
proti týmto incidentom. Vykonané sankcie 
nie sú zaslané prokurátorovi, vybavujú ich 
štátni zamestnanci. Môžu pôsobiť ako 
sprostredkovatelia, ukladať pokuty alebo 
udeľovať verejno-prospešné práce. Pokuty 
MAS môžu byť uložené mládeži vo veku 
od 14 rokov. Každé mesto si vyberie, od 
akého veku bude ukladať pokuty MAS a za 
akú formu obťažovania verejnosti. 

Je zrejmé, že ide o administratívne 
opatrenie na boj proti obťažovaniu 
verejnosti. Je potrebné poznamenať, 
že v niektorých prípadoch sa toto 
administratívne opatrenie môže zamerať 
aj na SOZ, napríklad v prípade odobratia 
povolenia alebo zatvorenia prevádzky. 
Pokuty MAS však vo väčšine prípadov 
bojujú proti obťažovaniu verejnosti a nie 
proti závažnej a organizovanej trestnej 
činnosti. 

In contrast to the administrative approach 
as understood in this Handbook, this 
project focuses on nuisance and not on 
serious and organised crime.
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Doplnkovosť

Pri administratívnom prístupe dochádza k využívaniu administratívnych 
a regulačných mechanizmov a zaujatiu multidisciplinárneho prístupu 
prostredníctvom zapojenia širokého spektra účastníkov na doplnenie 
tradičných opatrení trestného súdnictva s cieľom bojovať proti 
organizovanej trestnej činnosti. Administratívny prístup uplatňovaný 
v koordinácii s tradičnými nástrojmi trestného práva je silnejším 
prostriedkom, než keby sa zavádzal iba ako doplnok.  Administratívne 
opatrenia navyše samy osebe nedokážu bojovať proti organizovanej 
trestnej činnosti. Administratívny prístup sa preto musí vnímať 
ako komplementárny k tradičným prístupom, ktoré bojujú proti 
organizovanej trestnej činnosti. 

02

PRÍKLAD 

Špecializovaná medzisektorová 
jednotka na podporu 

vyšetrovania organizovanej 
trestnej činnosti týkajúcej sa 

daňových trestných činov (BG)

�   Jednotka bola vytvorená na základe 
dohody medzi prokuratúrou Bulharskej 
republiky a ministerstvom vnútra, Štátnou 
agentúrou pre národnú bezpečnosť, 
Národným colným úradom a Národnou 
agentúrou pre verejné príjmy. Jedným z 
cieľov jednotky je zlepšenie spolupráce 
medzi prokuratúrou a ostatnými štátnymi 
orgánmi zapojenými do boja proti 
daňovým trestným činom. Prevádzkové 
riadenie, koordináciu a kontrolu jednotky 
vykonávajú prokurátori Najvyššej kasačnej 
prokuratúry, ktorí koordinujú svoju činnosť s 
riaditeľmi príslušných štruktúr ministerstva 
vnútra, Štátnou agentúrou pre národnú 
bezpečnosť, Národným colným úradom 
a Národnou agentúrou pre verejné 
príjmy. Hlavné riaditeľstvo pre boj proti 
organizovaným zločinom koná v rámci 
ministerstva vnútra v súlade so zákonom 
ministerstva vnútra v oblasti boja proti 
organizovanej trestnej činnosti.

Jednotka bola vytvorená ako 
komplementárna jednotka k tradičným 
orgánom, ktoré už bojujú proti daňovým 
trestným činom. Jedným z cieľov je 
zlepšenie spolupráce, čo povedie k lepšej 
výmene informácií. 

PRÍKLAD 

Operačný akčný plán platformy 
Europolu EMPACT proti 

environmentálnym trestným 
činom (AT)

�   V rámci operačného akčného plánu 
Európskej multidisciplinárnej platformy 
Europolu proti hrozbám trestnej činnosti 
(EMPACT) Rakúsko spolu s ostatnými 
členskými štátmi EÚ v podunajskej oblasti 
bojujú proti nezákonnej preprave odpadu. 
Robia tak prostredníctvom identifikácie 
všetkých príslušných vnútroštátnych 
zainteresovaných strán a zodpovedných 
orgánov (napr. polície, colných orgánov, 
orgánov na ochranu životného prostredia 
atď.) na rieke Dunaj a v jej okolí v oblasti 
nakladania s odpadom a jeho prepravou. 
Spájajú sa so zainteresovanými stranami 
a vymieňajú si informácie s cieľom nájsť 
možné subjekty a ciele pre operačnú fázu. 

Operačné akčné plány platformy Europolu 
EMPACT sa vo väčšine prípadov môžu 
považovať za komplementárne. V tomto 
prípade je zrejmé, že tento prístup 
dopĺňa vnútroštátne prístupy. Všetky 
zodpovedné vnútroštátne orgány už bojujú 
proti nezákonným činnostiam v oblasti 
odpadu. Aj na vnútroštátnej úrovni ide o 
komplementárny prístup, pretože polícia a 
colné orgány spolupracujú s vnútroštátnymi 
správnymi orgánmi zodpovednými za 
životné prostredie a odpad. 
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Spolupráca medzi rôznymi orgánmi

Mnohé členské štáty, žiaľ, čelia okrem právnych prekážok aj problémom 
súvisiacim s organizačnými štruktúrami. Orgány majú často vlastné 
administratívne oddelenia, ktoré sa zameriavajú na ochranu ich 
vlastných záujmov založených na vzájomne sa vylučujúcich oblastiach 
zodpovednosti, kontroly a politickej zodpovednosti24. To môže spôsobiť 
problémy pre efektívny administratívny prístup. Administratívny prístup 
sa často označuje ako „samostatná spolupráca“, čo znamená, že rôzne 
orgány a správne orgány riešia závažnú a organizovanú trestnú činnosť 
v rámci svojich kompetencií. Úspešnosť administratívneho prístupu preto 
závisí od spolupráce s ostatnými partnermi v oblasti bezpečnosti, ako sú 
polícia, prokuratúra a daňové orgány25. 

03

PRÍKLAD 

Daňová kobra (CZ)

�   Hlavným cieľom Daňovej kobry je 

zabezpečiť riadny výber daní, vymáhať 
nezákonne získané finančné prostriedky, 
predchádzať stratám v štátnom rozpočte 
a stíhať páchateľov. Daňová kobra je 
spoločný tím, ktorý sa skladá z Národnej 
centrály proti organizovanému zločinu 
Polície Českej republiky, Generálneho 
finančného riaditeľstva a Generálneho 
colného riaditeľstva. Jej členovia 
spolupracujú v boji proti daňovým únikom 
a daňovej trestnej činnosti, najmä v oblasti 
dane z pridanej hodnoty a spotrebnej 
dane. Zástupcovia Daňovej kobry si rýchlo 
vymieňajú operatívne informácie, ktoré im 
umožňujú identifikovať daňové podvody a 
koordinovať jednotlivé procesy skôr, ako 
dôjde k ďalšej ujme. Základom spolupráce 
je Memorandum o porozumení podpísané 
najvyššími predstaviteľmi všetkých orgánov. 
Daňová kobra nemá ako inštitúcia žiadnych 
zamestnancov, iba vymenovaných členov 
zúčastnených orgánov.

Ako už bolo uvedené, tieto príklady 
dokazujú, že rôzne orgány „spolupracujú 
samostatne“. To znamená, že každý orgán 
bojuje proti daňovej trestnej činnosti v 
rámci svojich kompetencií. 

30



Zdieľanie informácií

Kľúčom k samostatnej spolupráci je výmena informácií medzi správnymi, 
daňovými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní v rámci jedného 
štátu26. Pre miestne orgány je prístup k informáciám a verejným zdrojom 
nevyhnutný na prijímanie odôvodnených rozhodnutí. Preto sú pre 
tento prístup a výmenu informácií medzi príslušnými zainteresovanými 
stranami potrebné právne dôvody. Miestne orgány musia mať prístup 
k súdnym údajom, aby potvrdili podozrenia na prepojenia medzi SOZ, 
podnikateľmi, spoločnosťami a občanmi. Miestna samospráva je veľmi 
závislá od informácií prokurátora a polície. Žiaľ, v súčasnosti je zdieľanie 
informácií v mnohých ČŠ obmedzené na jeden smer, a to od miestnych 
orgánov k ostatným partnerom, a nie naopak. Je to problematické a 
spôsobené najmä prekážkami v zákone27.

04

PRÍKLAD 

Zákon o preverovaní 
rozhodovania vo verejnej správe 

(Zákon Bibob) (NL)

�   V súčasnom holandskom systéme 
môže miestna samospráva v Holandsku 
prešetriť históriu spoločnosti alebo 
osoby, ktorá požiada o licenciu alebo 
dotáciu alebo ktorá sa uchádza o vládnu 
zákazku. Samospráva tým predchádza 
napomáhaniu zločincom či zločineckým 
organizáciám. Ak má záznam v registri 
trestov, vládne orgány jej môžu odmietnuť 
vydať licenciu alebo poskytnúť dotáciu 
alebo môžu odmietnuť jej ponuku o 
zákazku. Ak má mesto pochybnosti 
o jej bezúhonnosti, môže sa v rámci 
podrobného vyšetrovania poradiť s úradom 
Bibob. Úrad Bibob, ktorý je súčasťou 
ministerstva bezpečnosti a spravodlivosti, 
kontroluje nielen pozadie žiadateľa, ale 
kontroluje aj jeho bezprostredné okolie, 
ako sú iné osoby na vedúcich pozíciách v 
príslušnej organizácii a obchodné vzťahy. 
Výsledkom môže byť odporúčanie o miere 
rizika neúmyselnej pomoci zločincom 
zo strany správneho orgánu, ak by bola 
služba poskytnutá.

Toto je príklad situácie, keď bol vytvorený 
osobitný zákon, ktorý umožňuje 
sprístupňovať informácie od rôznych 
orgánov.

PRÍKLAD 

Curafair (DE)

�   Projekt bol zameraný na odhalenie 
štruktúr a spôsobu fungovania rusky 
hovoriacich ošetrovateľských služieb 
páchajúcich účtovné podvody v 
zdravotníckom sektore. Informácie získané 
z vyšetrovacích postupov, ako aj údaje 
z voľne prístupných zdrojov boli v tomto 
prípade najdôležitejšími informačnými 
zdrojmi. Na efektívne objasnenie a 
boj proti tejto trestnej činnosti v rámci 
komplexného prístupu bola potrebná 
nielen výmena informácií s policajnými 
orgánmi, ale aj získavanie nových partnerov 
na spoluprácu. Preto sa nadviazala úzka 
spolupráca s predstaviteľmi zákonných 
zdravotných poisťovní a poisťovní 
dlhodobej starostlivosti (verejnoprávne 
korporácie) a poskytovateľmi sociálnej 
pomoci (administratívne agentúry).

V tomto prípade bolo zdieľanie informácií 
medzi políciou a novými partnermi 
rozhodujúce pri boji proti tejto trestnej 
činnosti. 
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PRÍKLAD

Národná mapa bezpečnostných 
rizík (PL)

	   Poľská národná mapa 
bezpečnostných rizík (KMZB) je aplikácia, 
ktorú vytvoril Úrad pre prevenciu 
Národného policajného riaditeľstva s 
podporou Ministerstva vnútra a správy. 
Používateľ má možnosť oboznámiť sa s 
rizikami, ktoré sa vyskytujú v oblasti záujmu 
(na základe štatistických údajov a rizík, 
ktoré nahlásili ostatní používatelia a ktoré 
potvrdila polícia), a sám môže identifikovať 
riziko a jeho polohu a zdieľať informácie 
o úrovni bezpečnosti v mieste svojho 
bydliska. Je potrebné zdôrazniť, že overené 
riziká, ktoré neboli potvrdené, sú stále 
viditeľné políciou, a to i napriek tomu, že 
boli odstránené z mapy rizík sprístupnenej 
verejnosti. Tieto informácie sa stále 
používajú na rozmiestnenie policajných 
hliadok. Proces nahlasovania rizika do 

mapy je anonymný a nemal by trvať 
dlhšie ako niekoľko sekúnd.  Po výbere 
jedného z 27 rizík dostupných v zozname 
používateľ označí polohu, kde sa riziko 
vyskytuje, a potom pomocou tlačidla 
„APLIKÁCIA“ označí riziko na mape.
Táto aplikácia je príkladom jednoduchého 
a priameho zdieľania informácií. Občania 
môžu nahlasovať problémy obťažovania 
verejnosti, výmole na cestách až po 
podozrenia páchania trestnej činnosti. 
Tieto signály následne využíva polícia 
alebo verejná správa. Informácie v 
aplikácii sú zdieľané aj medzi orgánmi 
verejnej správy a políciou. 
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Prijímanie opatrení na vytvorenie prekážok 

Orgány verejnej správy, najmä na miestnej úrovni, majú v rámci svojich 
kompetencií právomoc podniknúť kroky na brzdenie či marenie činnosti 
organizáciám kolektívnej správy. Zámerom administratívneho prístupu 
je vybaviť miestne správne orgány potrebnými prostriedkami (napr. 
na odňatie licencií zo zdravotných dôvodov), aby dokázali zabrániť 
zločincom využívať právnu infraštruktúru. Môžu nájsť prostriedky na boj 
proti trestným javom, ako aj proti skupinám organizovaného zločinu. 
Orgány môžu identifikovať oblasti, v ktorých sa podsvetie spája s 
legitímnou spoločnosťou. Následne môžu koordinovať zásahy v týchto 
oblastiach s rôznymi partnermi alebo administratívnymi prostriedkami, 
ktoré dopĺňajú konanie v súlade s trestným právom, aby bojovali proti 
závažnej a organizovanej trestnej činnosti. 

05

PRÍKLAD

Blokovanie IMEI a SIM v 
mobilných zariadeniach (LT)


   Litovská polícia a ministerstvo 
vnútra pozmenili zákon o elektronických 
komunikáciách, čo umožňuje polícii 
blokovať IMEI a SIM karty mobilných 
zariadení v rámci predbežného 
vyšetrovania. Polícia to môže požadovať 
od verejných komunikačných sietí, ak sú 
dostupné informácie, ktoré naznačujú, že 
na spáchanie trestnej činnosti bolo použité 
mobilné zariadenie.
Tento krok predstavuje veľmi špecifickú a 
bezprostrednú prekážku, ktorá môže byť 
veľmi nápomocná. Okamžite odoberie 
skupinám organizovaného zločinu 
komunikačné kanály. 

PRÍKLA 

Flexibilné opatrenia (BE)

�   Flexibilné opatrenia sú koordinovaným 
konaním medzi rôznymi miestnymi, 
regionálnymi a vnútroštátnymi správnymi 
službami. Cieľom tohto prístupu je 
bojovať proti zločineckým sieťam nielen 
uplatňovaním trestného práva, ale aj 
využívaním administratívnych opatrení. 
Miestne orgány môžu konať reštriktívnym 
a odrádzajúcim spôsobom použitím 
administratívnych prostriedkov, čím 
zabránia usádzaniu SOZ v legálnom svete. 

Presnejšie, v rámci flexibilných opatrení 
zameraných na riešenie problémov 
súvisiacich s ručnými autoumyvárňami 
v meste Genk vykonal interdisciplinárny 
tím pozostávajúci z miestnej služby 
územného plánovania, inšpektorátu 
bývania, inšpektorátu sociálnych vecí, 
národného úradu práce, daňového úradu, 
imigračného úradu a polície kontrolu 
ručných autoumyvární podozrivých z 
podvodnej činnosti. Každá služba následne 
podnikla kroky v rámci svojich kompetencií. 
Výsledkom bolo, že niektoré autoumyvárne 
boli nakoniec zapečatené orgánmi 
sociálneho dohľadu. Osoby, ktoré boli 
považované za vedúcich organizácie, boli 
trestným súdom odsúdené na dvojročné 
väznenie. Toto je dobrým príkladom 
komplementárneho prístupu, kde rôzne 
orgány bojujú proti trestnej činnosti tým, že 
spolupracujú samostatne.
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D. Najnovší vývoj v EÚ

1. Európsky model prekážok

Spoluautori: Joeri Vig a Lienke Hutten, Holandské centrum pre prevenciu trestnej činnosti a 
bezpečnosť (CCV)

Model prekážok sa používa na 
mapovanie zložitej formy trestnej činnosti 
transparentným spôsobom. Identifikuje 
kroky, ktoré musia zločinci podniknúť, 
aby mohli spáchať trestný čin. Model 
tiež zdôrazňuje, ktoré strany a príležitosti 
umožňujú vykonanie trestného činu. Vďaka 
tomu je možné určiť, aké prekážky môžu 
verejní a súkromní partneri vytvoriť, aby 
účinne narušili konanie zločincov. Model 
prekážok sa dá použiť aj pri mapovaní 
potenciálneho zneužívania v obchodnom 
procese.

Model prekážok je metóda, ktorá určuje, 
aké prekážky môžu partnerské organizácie 
vytvoriť proti trestnej činnosti. U každej 
zložky výroby, dopravy, predaja atď. sa 
preveruje, ktorý partner je najviac spôsobilý 
zabrániť zločineckým organizáciám alebo 
osobám zneužívať právne štruktúry. 
Jednotlivé prekážky predstavujú niekoľko 
oblastí, kde vládne agentúry, spoločnosti 
a osoby prichádzajú do kontaktu s určitým 
typom trestnej činnosti a môžu informovať 
orgány.

Model prekážok usmerňuje pozornosť vo 
vyšetrovacom konaní a uľahčuje nazerať 
na trestnú činnosť z administratívneho a 
finančného hľadiska. Využívaním modelu 
prekážok si mnohé ministerstvá uvedomili, 
že musia zohrávať úlohu v boji proti 
závažnej a organizovanej trestnej činnosti. 

Európska multidisciplinárna platforma proti 
hrozbám trestnej činnosti (EMPACT)

Viacročné strategické plány všetkých 
priorít v cykle politík EÚ sa každoročne 
premietajú do operačných akčných plánov 
(OAP) s cieľom bojovať proti trestnej 
činnosti a predchádzať jej. Pre každú 
prioritu teda existuje projekt EMPACT, 
ktorý vykonáva prijaté opatrenia. Členské 
štáty a organizácie EÚ pracujú na 
zavedení jednotlivých OAP koordinovaným 
spôsobom. Každý z týchto projektov 
EMPACT vedie vedúci subjekt a 
spoluvedúci subjekt (členské štáty si ich 
vyberajú medzi sebou) a všetky ostatné 
členské štáty sa môžu v prípade záujmu 
aktívne zapojiť do jednotlivých projektov 
EMPACT28.
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a. Európsky model prekážok proti syntetickým drogám 

TRESTNÉ KONANIE  

Získanie 
surovín

Nadobudnutie 
hardvéru

Získanie 
miesta

Vybavenie 
miesta

Výroba

Likvidácia 
odpadu

Zisk

TRESTNÉ KONANIE  

Získanie 
surovín

Nadobudnutie 
hardvéru

Získanie 
polohy

Vybavenie 
miesta

Výroba 

Likvidácia 
odpadu

Zisk

Európsky model prekážok proti syntetickým 
drogám je súčasťou operačného akčného 
plánu platformy Europolu EMPACT proti 
syntetickým drogám. Cieľom Belgicka, 
Holandska a Poľska spolu s ESAP je 
bojovať proti obchodovaniu so syntetickými 
drogami a ich výrobe. Na tento účel sa 
používa model prekážok. 

ESAP požiadala Holandské centrum pre 
prevenciu trestnej činnosti a bezpečnosť 
(CCV)29, aby podporilo tento proces.  Prvé 
zasadnutie sa konalo 26. júna 2019 v 
Bruseli. Spolu s ESAP a tromi členskými 
štátmi poskytlo CCV počiatočný impulz 
pre európsky model prekážok proti 
syntetickým drogám. Cieľom európskeho 
modelu prekážok proti syntetickým drogám 
je zmapovanie trestného operačného 
procesu týkajúceho sa syntetických drog v 
európskom meradle. 

Sledovaním procesov, sprostredkovateľov, 
príležitostí a podobných záležitostí očami 
jednotlivých členských štátov EÚ by sa mal 
vytvoriť spoločný zoznam prekážok, ktoré 
by mohli byť vytvorené s cieľom narušiť 
výrobu a obchodovanie so syntetickými 
drogami. 

Konečným cieľom tohto zoznamu prekážok 
EÚ je byť schopný vytvoriť prekážky 
komplexne a spoločne s jednotlivými 
členskými štátmi. Pristúpením k tomuto 
riešeniu na európskej úrovni sa môže 
vytvoriť väčší potenciál na intenzívnejší 
boj proti tejto forme trestnej činnosti. 
Spolupráca medzi členskými štátmi okrem 
toho zabezpečí lepšiu koordináciu prístupu, 
prekážky sa môžu navzájom posilňovať a 
členské štáty sa môžu navzájom dopĺňať.

Prvým krokom v tomto postupe bola 
identifikácia trestného konania týkajúceho 
sa syntetických drog. Existuje už 
holandská verzia modelu prekážok proti 
syntetickým drogám, v ktorej je uvedený 
postup. Zúčastnené krajiny odpovedali 
na otázku, či trestné konanie, ktoré bolo 
zdokumentované v roku 2015, je stále 

relevantné a uplatniteľné aj u ostatných 
členských štátoch EÚ. Ukázalo sa, že 
to tak je, a to viedlo k nižšie uvedenému 
konaniu:

Jednotlivé členské štáty následne vybrali 
kroky trestného konania, ktoré boli pre ich 
krajinu najrelevantnejšie. Tri samostatné 
modely prekážok sa potom spojili do 
jedného európskeho modelu. Členské 
štáty určili, ktoré prekážky by sa mali 
uprednostniť a ako by sa tieto prekážky 
mali vytvoriť.

ČŠ si vybrali nasledujúce kroky: 

 › Poľsko: Získanie surovín a vybavenie 
miesta

 › Holandsko: Získanie surovín
 › Belgicko: Získanie surovín a získanie 

miesta 

Vybrané kroky konania sú označené 
červenou farbou: 

Po výbere krokov konania boli tieto kroky 
osobitne vypracované členskými štátmi a 
spojené do jedného modelu prekážok EÚ 
proti syntetickým drogám.
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Model: European Model - Synthetic drugs

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Facilitators

Car rental companies Owner of location facilities Family in country sides

Transport sector Real estate offices

Drivers Internet and websites (location)

Chemical producers Production of hardware

Chemical retailers (+hardware)

Customs

Packaging industries

Shipbrokers (cargo)

Branche shops

Storage shops

Authority for funding company abroad

Trading companies

China

India

Harbours

Harbour staff

Airports

Internet (Dark Web)

Pharmacist

Lobby of pharmacist companies

Postal delivery services

Family transport business

Opportunities

Airports, harbours ands trains in EU 
countries and abroad

Vulnerable ‘entrepeneurs’ 
(with financial problems)

No contract for rent

EU border with China Exploiting poor people

Mislabelling resource Low education

Legal chemical industry Willingness to report

Lack of EU equal or common legislation Cash payment for rent

EU P.O.I. Chemicals

Registration strangers risk company

Chemical professionals (recruitment in 
universities)

Lack of cooperation
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Open borders

No customs

Chemical substance only for illegal 
products

Lack of knowledge of chemical material

Learning on social media

Learning in prison

Signals

Strange or mislabelling Sudden security measures High level of water and electricity

Source country route into Europe Changed abnormal behaviour Fulltime activity

Persons related to companies Smell

Fake companies New people, new activities

New precursors (warning system) 24h process, light during night

Chemical substances only for illegal 
products

Payment in cash

Partners

Customs services EU Local police Water and electricity companies

Tax authorities Inhabitants (suspect behaviour) Private housing market

FIOD Local communities and mayor Isolation retailers

Security companies Fire department Community

Harbour authorities Electricity, water and gas companies

Chemical industries

Local police

Couriers (internet)

Harbour profile analyst risk

Chamber of Commerce

Prosecution office

Toll companies

Europol (analysis)

EU legislation

MAOC

JMCB – EMCDDA

Pharmacist

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Opportunities
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Forensic lab

Postal delivery services

Transport services

Barriers

Act on preparing No cash transactions (rental) Health scanners

EU P.O.I. chemicals Administrative law: in order to enter 
facilities

Contract for rent

Screening companies (import) Stop conversations with facilitators 
(Mayor)

Obligate rent through wire transfer

Cooperation chemical industry 
(suspect behaviour)

Training of citizens

Social control and awareness (local 
police)

Training for professionals: knowledge

HARK team: multidisciplinary teams

Bilateral teams: police, justice, customs

Awareness chemical universities

Making common law in EU

List of chemicals

Training in chemical for LE

Monitoring prisoners and follow-up

Easier international cooperation

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Po vzájomnej konzultácii sa nakoniec 
prijalo spoločné rozhodnutie vytvoriť jednu 
vybranú prekážku, ktorá znie nasledovne: 

 „Zastavenie dovozu prekurzorov 
a základných chemikálií na výrobu 
syntetických drog do európskych 
námorných prístavov a letísk.“

V súčasnosti sa neprijali žiadne ďalšie 
kroky, ale padlo rozhodnutie, že členské 
štáty budú konať spoločne s cieľom mariť 
výrobné a obchodné činnosti SOZ. Členské 
štáty spoločne vyvinuli prístup založený 
na modeli prekážok. Obsahuje opatrenia 
na boj proti vybraným fázam spôsobu 
páchania trestných činov. ESAP predložila 
OAP na rok 2020 s cieľom ďalej rozvíjať 
model prekážok a podniknúť kroky na boj 
proti výrobe syntetických drog v Európe. 

Partners
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b. Európsky model prekážok proti organizovanej majetkovej trestnej činnosti 

Európsky model prekážok proti 
organizovanej majetkovej trestnej 
činnosti (OMT) je súčasťou operačného 
akčného plánu Europolu EMPACT proti 
organizovanej majetkovej trestnej činnosti. 
Cieľom Belgicka, Cypru, Francúzska, 
Holandska, Lotyšska, Nemecka, Poľska, 
Rumunska, Spojeného kráľovstva, 
Španielska a Švédska spolu so sieťou 
ESAP je boj proti organizovanej majetkovej 
trestnej činnosti. 

ESAP požiadala CCV, aby podporilo tento 
proces. Prvé zasadnutie sa konalo 24. 
októbra 2019 v Bruseli. CCV spolu s ESAP 
a jedenástimi členskými štátmi poskytlo 
počiatočný impulz pre európsky model 
prekážok proti organizovanej majetkovej 
trestnej činnosti. Cieľom európskeho 
modelu prekážok proti organizovanej 
majetkovej trestnej činnosti je zmapovanie 
trestného operačného procesu týkajúceho 
sa organizovanej majetkovej trestnej 
činnosti v európskom meradle. 

Počas seminára účastníci doplnili existujúci 
holandský model o sprostredkovateľov, 
signály, poskytovateľov služieb, partnerov 
a prekážky, ktoré podľa nich v prvej 
verzii modelu chýbali. Po dokončení 
modelu uprednostnili kroky konania 
modelu prekážok OMT. V tejto súvislosti 
sa rozlišovalo medzi medzinárodnými a 
vnútroštátnymi krokmi konania. 

Účastníci sa rozhodli pracovať na 
medzinárodných krokoch konania, ktoré 
sú vybrané modrou farbou: Vstup, využitie 
infraštruktúry, preprava a obchod a využitie 
zisku. Dôvod, pre ktorý sa rozhoduje o 
medzinárodných krokoch konania, na 
ktorých sa bude pracovať, je, že účastníci 
tohto zasadnutia môžu spolupracovať na 
úrovni EÚ, zatiaľ čo proti vnútroštátnym 
krokom konania sa môže bojovať na 
vnútroštátnej úrovni.

Vybrané kroky konania sú označené 
modrou farbou:  

2. 
krok konania 

3. 
krok konania 

4. 
krok konania 

5. 
krok konania 

6. 
krok konania 

7. 
krok konania 

1. 
krok konania 

Vstup

Medzinárodný

Ubytovanie Využitie 
infraštruktúry

Spáchanie 
trestného činu

Uskladnenie Preprava a 
obchod

Využitie zisku

Vnútroštátny Medzinárodný Vnútroštátny Vnútroštátny Medzinárodný Medzinárodný

Druhým rozhodnutím po uprednostnení krokov konania bol výber jednej prekážky pre každý 
krok konania.  Členské štáty si vybrali tie prekážky, ktoré si zaslúžia najväčšiu pozornosť. 
Výnimkou je tretí krok konania (Využitie infraštruktúry), pre ktorý boli vybrané dve prekážky. 
Uprednostnili sa tieto prekážky:

01. Vstup Cieľové centrum – Zoznamy cestujúcich

02. Využitie infraštruktúry Automatické rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel

03. Využitie infraštruktúry Požičovne áut

04. Preprava a obchod Dohľad nad webovými stránkami predaja použitých výrobkov

05. Využitie zisku Hlbšie preskúmanie aktív/ziskov

Členské štáty tieto prekážky konkretizovali pomocou akčného plánu. Niektoré prekážky boli 
doplnené časovým harmonogramom. 
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1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Facilitators Facilitators

Travel agencies Types of paid night stays Railway Internet Hardware stores Commercial storage facilities Rental car Bank

Bus companies Rented houses Highway Accomplice Hotel room Black market Concealer

Airport House of multiple occupancy Airport Criminal share adresses Dealers for used cars Money mule

Rental car compagnies Vulnerable people (drugs/
alcohol issues)

Seaport Garage boxes Scrap dealer Cryptocurrency

Immigrants (vulnerable to 
trafficking)

Buses (Euroliners) Family houses Pawn shop Dark web

Crime unregistered Car rental Scrapyard Cheap bus travel compagnies Used products second hand 
website/shop

Location near hotspots UK cars Own housing facilities Port Social media (Facebook)

Travellers sites Camping Containers of storage facilities

Hiding in family groups like 
groups in hotels

Motel Cheap transport (FlixBus)

Car front men Anchor persons

Opportunities Opportunities

Cheap tickets Cheap rooms Not checking IDs in buses, trains 
and boats

Inattentiveness Anonymous storage facilities No check of ownership when 
travelling

Not checking where the money 
comes from

Good infrastructure Lack of surveillance Privacy boundaries Small expensive products Unlimited places to store No registration of stolen goods Money laundering constructions

Monitoring and registration Schengen area Places that look legal Dark web Open EU market with 28 legal 
systems

Documents (papers) removed by 
traffickers

Document fraud Open EU market with 27 
different legal systems

Video available with tutorials

Hides criminals as well as victims Cash payments for rent a place 
like a box

Alternative platform for 
transporting and transitioning 
money

Anonymity - not registered 
INHMO

Very fast information exchange

Lack of control in Schengen area

A lack of number identification

Indication of a population in 
direct contact with mobile crime 
groups

Model: Organised Property Crime
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1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Facilitators Facilitators

Travel agencies Types of paid night stays Railway Internet Hardware stores Commercial storage facilities Rental car Bank

Bus companies Rented houses Highway Accomplice Hotel room Black market Concealer

Airport House of multiple occupancy Airport Criminal share adresses Dealers for used cars Money mule

Rental car compagnies Vulnerable people (drugs/
alcohol issues)

Seaport Garage boxes Scrap dealer Cryptocurrency

Immigrants (vulnerable to 
trafficking)

Buses (Euroliners) Family houses Pawn shop Dark web

Crime unregistered Car rental Scrapyard Cheap bus travel compagnies Used products second hand 
website/shop

Location near hotspots UK cars Own housing facilities Port Social media (Facebook)

Travellers sites Camping Containers of storage facilities

Hiding in family groups like 
groups in hotels

Motel Cheap transport (FlixBus)

Car front men Anchor persons

Opportunities Opportunities

Cheap tickets Cheap rooms Not checking IDs in buses, trains 
and boats

Inattentiveness Anonymous storage facilities No check of ownership when 
travelling

Not checking where the money 
comes from

Good infrastructure Lack of surveillance Privacy boundaries Small expensive products Unlimited places to store No registration of stolen goods Money laundering constructions

Monitoring and registration Schengen area Places that look legal Dark web Open EU market with 28 legal 
systems

Documents (papers) removed by 
traffickers

Document fraud Open EU market with 27 
different legal systems

Video available with tutorials

Hides criminals as well as victims Cash payments for rent a place 
like a box

Alternative platform for 
transporting and transitioning 
money

Anonymity - not registered 
INHMO

Very fast information exchange

Lack of control in Schengen area

A lack of number identification

Indication of a population in 
direct contact with mobile crime 
groups
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Indicators Indicators

Small amount of luggage and a 
long stay

False documents Small groups travelling in small 
vans

Use of mobile phones in 
suspicious countries

Strange behaviour of small 
groups of men

A lot of traffic around a storage 
box

Price far too low for a ‘new’ 
product

Strange pattern of spending

False documents Too many people in one house Sudden stops at parking spots Crime scene as destination in 
navigation system

Messages on social media Products hidden in containers Use of stolen tools

- Seasonal activities 
- Asian festivals 
- Metal price 
-  Burglary increase in winter 

(darker months)

Patterns / frequencies in traffic 
movement

Too much protection for a box 
or house

Documents Big spenders without justified 
income

Incomes that can not be justified Owners of different types of 
legal business

Too much storage room for 
what they claim

Too high amount of rent for a 
storage box

Use of jammers

Number of employees

Partners Partners

Customs Municipality Highway patrol - Phone companies 
- Internet providers 
-  Social media companies like 

Facebook

Hardware stores Police Gas stations Financial Intelligence Unit

Airlines Hotels Railways Bystanders Commercial storage facilities Freight companies Real estate agents

Ferry lines - Public services 
- Rubbish/refuse 
- Container  
- Housing authorities 
- Free service 
- Environment agencies

Border controls at
Railway 
Seaport 
Airport 
Higway 

Clubs Cotenants of storage facilities Pawn shop Financial

Airports Camping providers Owner of goods (for example 
boats)

Municipalities Car rental compagnies Postal services

Coastguard Car rental sector Media Port services

Municipalities Local and national government

Barriers Barriers

Automatic licence plate
recognition

Night registration book Increase highway patrols Internet logs / legislative 
obligation

Sentencing in own country Surveillance cameras Registration of concealed goods 
or transported

International cooperation 
taxation authorities

Information exchange with 
Europol and between countries

Awareness chalet Predictive profiling Accessing communication data 
legally and quickly

Burglary prevention and other 
prevention programs

Rental check Surveillance of black markets Check on money laundering

Targeting centre passenger list Paying by plastic card instead 
of cash

JAD Intel led (CFR onstrident) 
boats, buses

Exploiting telematics in domestic 
cars and lorries (tachograph)

More cameras/security 
measures in public places

Unusual use of electricity Software tools to trace stolen 
goods

Reporting mechanism for 
facilitators/partners

Reaction on entry To oblige all the companies to 
have check out for receipts

Automatic licence plate 
recognition (ANPR)

Information exchange between 
partners/police agencies/
international

Registry for autorities Online surveillance or to mark 
websites

The law on money laundering

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings
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Barriers Barriers

Automatic licence plate
recognition

Night registration book Increase highway patrols Internet logs / legislative 
obligation

Sentencing in own country Surveillance cameras Registration of concealed goods 
or transported

International cooperation 
taxation authorities

Information exchange with 
Europol and between countries

Awareness chalet Predictive profiling Accessing communication data 
legally and quickly

Burglary prevention and other 
prevention programs

Rental check Surveillance of black markets Check on money laundering

Targeting centre passenger list Paying by plastic card instead 
of cash

JAD Intel led (CFR onstrident) 
boats, buses

Exploiting telematics in domestic 
cars and lorries (tachograph)

More cameras/security 
measures in public places

Unusual use of electricity Software tools to trace stolen 
goods

Reporting mechanism for 
facilitators/partners

Reaction on entry To oblige all the companies to 
have check out for receipts

Automatic licence plate 
recognition (ANPR)

Information exchange between 
partners/police agencies/
international

Registry for autorities Online surveillance or to mark 
websites

The law on money laundering

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings
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Change of the law Stop/deny licenses ID checks Cooperation between 
governmental authorities and 
compagnies

Registry for rent information Apps Online auction sites Ebay

Face recognition Control air B&B cities Surveillance (CCTV) cameras Awareness of patterns and 
trends

GPS tracking device Increased control on the roads Suspicious income regulations

Profiling Information sharing to ‘locate’ 
vulnerable

Hotel registrar Cooperation and proper 
legislation of the arriving date 
compagnies

Cooperation with storage Developing ANPR systems One legal common EU 
approach

Change identity Housing checks on hygiene, fire, 
safety, construction, homeless

Social control Running internet apps for 
communication

Jammer detection Registration of prepaid sim cards Deeper investigation - asset 
recovering

Identity Numbers consistency 
(checks)

Using housing legislation Big data: assessing and layering 
multiple data

ANPR Chop Chop Scrap metals Lack of legal tools in legislation No cash regulation in all of the 
EU

Communication Physical patrol checks Environment agency registration Legislation/check of travellers 
who travel with bus or train

Society information regarding 
modus used by mobil crime 
groups in new storage area

Property marking/identification 
mark

International registration scheme

Barcode or QR-products

Developing common database 
for institution and administration 
bodies

Protocol / agreement between 
LEA administration bodies

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Barriers Barriers
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Change of the law Stop/deny licenses ID checks Cooperation between 
governmental authorities and 
compagnies
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trends
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1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Barriers Barriers
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právnych možností v týchto desiatich ČŠ 
(12. kapitola). Po druhé, správa posúdila 
praktické uplatnenie právnych možností 
dostupných vo vybranom členskom 
štáte. Výsledky tejto empirickej štúdie sú 
vyhodnotené v 13. kapitole. V 14. kapitole 
sa skúmal potenciál výmeny informácií 
medzi členskými štátmi EÚ na podporu 
administratívneho prístupu k trestnej 
činnosti. Nakoniec, závery a ďalší postup 
boli uvedené v časti V tejto štúdie (15. a 
16. kapitola)30 31. 

3. Projekt Confine

CONFINE znamená: „Smerom k operačnej 
spolupráci pri miestnom administratívnom 
finančnom vyšetrovaní v rámci boja 
proti obchodovaniu s ľuďmi“. V rámci 
tohto projektu mestá Genk a Antverpy, 
Regionálne informačné a odborné 
stredisko (RIEC) v provinciách Zélandu, 
Západného a Východného Brabantska 
a Katolícka univerzita v Leuvene spojili 
sily, aby získali lepší prehľad o trestnej 
činnosti obchodovania s ľuďmi, presnejšie 
o administratívnych a finančných 
ukazovateľoch, o príležitostiach na výmenu 
informácií a o spôsobe, ktorým je možné 
bojovať proti tejto trestnej činnosti na 
miestnej úrovni.

Vzhľadom na väčšie povedomie o tejto 
trestnej činnosti sú miestne orgány čím 
ďalej tým viac konfrontované so znakmi 
obchodovania s ľuďmi na svojom území. 
S tým súvisí efekt presunu. Zločinecké 
skupiny sa napríklad presúvajú z 
Holandska do Belgicka, pretože Holandsko 
vynakladá úsilie na administratívnej 
úrovni už niekoľko rokov. Zločinecké 
organizácie flexibilne využívajú obmedzenia 
vlády, hľadajú cestu najmenšieho 
odporu a presúvajú sa na miesta, kde je 
presadzovanie práva najslabšie.

2.  Štúdia ISEC – 
Administratívne prístupy 
k trestnej činnosti. 
Administratívne 
opatrenia založené 
na regulačných 
právnych predpisoch 
na predchádzanie a 
boj proti (závažnej a 
organizovanej) trestnej 
činnosti. Právne 
možnosti a praktické 
uplatnenie v 10 
členských štátoch EÚ

V roku 2010 počas belgického 
predsedníctva EÚ prijala Rada závery, 
v ktorých sa od Neformálnej siete 
požadovalo, aby posúdila možnosti 
zintenzívnenia výmeny informácií medzi 
správnymi orgánmi a tradičnými orgánmi 
činnými v trestnom konaní. Na tento účel 
požiadalo Ministerstvo bezpečnosti a 
spravodlivosti Holandského kráľovstva 
(koordinátor) spolu s Univerzitou v Tilburgu 
(Holandsko) a Katolíckou univerzitou v 
Leuvene (Belgicko) s podporou belgického 
ministerstva vnútra o grant z programu 
s názvom Predchádzanie a boj proti 
trestnej činnosti (ISEC). V roku 2011 
Európska komisia udelila tento grant 
ISEC na vypracovanie „štúdie o potenciáli 
výmeny informácií medzi správnymi 
orgánmi a tradičnými orgánmi činnými v 
trestnom konaní na podporu využívania 
administratívnych opatrení v rámci 
členských štátov EÚ a na úrovni EÚ“. 
Príslušná správa je výsledkom tohto grantu 
ISEC.

Cieľom štúdie je prispieť k existujúcemu 
súboru poznatkov o administratívnom 
prístupe k trestnej činnosti v Európskej únii 
nasledujúcim spôsobom. Po prvé, správa 
preskúmala právne možnosti, ktoré majú 
k dispozícii vnútroštátne správne orgány 
vo vybranom členskom štáte. Skúmala 
možnosti, ktoré zločincom bránia v 
zneužívaní právnej infraštruktúry, napríklad 
postupy udeľovania licencií alebo výberové 
konania. Výsledkom bolo vypracovanie 
desiatich samostatných správ o krajinách 
(kapitoly 2 –11), ako aj porovnanie týchto 
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Správy od občanov, mestských a/
alebo policajných služieb sa často 
týkajú konkrétnych sektorov, ktorých 
sa obchodovanie s ľuďmi dotýka, ako 
sú hotelierske a gastronomické služby, 
masážne služby, umývanie áut, nočný 
predaj, zber ovocia, doprava a stavebníctvo. 
Obchodníci s ľuďmi musia využívať právny 
rámec napríklad na zabezpečenie bývania 
pre obete obchodovania s ľuďmi alebo na 
pranie výnosov z vykorisťovania. Príležitosti 
nachádzajú v oblastiach, v ktorých sa 
podsvetie spája s legitímnou spoločnosťou, 
miestna samospráva však môže tieto signály 
zachytiť a podniknúť kroky na boj proti 
závažnej a organizovanej trestnej činnosti.

Niektoré z uvedených sektorov podliehajú 
povinným licenciám miestnych orgánov, 
ktoré zahŕňajú predbežné vyšetrovania, ako 
sú tie, ktoré sa týkajú požiarnej bezpečnosti 
priestorov, morálky prevádzkovateľov a 
financií. Finančné vyšetrovanie sa však 
často obmedzuje na preskúmanie všetkých 
nárokov, ktoré vzniesli samotné miestne 
orgány, čo nemusí vždy viesť k odhaleniu 
trestnej činnosti a prípadnému zamietnutiu 
povolenia na prevádzku. Budovy sužované 
obťažovaním sú predmetom katastrálneho 
vyšetrovania a prieskumu kvality bývania. Aj 
tu je finančné vyšetrovanie obmedzené na 
preskúmanie ďalšieho majetku vlastníka na 
základe miestnych katastrálnych údajov.

Z dôvodu týchto nedostatkov môžu 
obchodníci s ľuďmi využívať legálne 
hospodárstvo na podporu svojich 
nezákonných aktivít, niekedy dokonca aj 
s podporou vlády vo forme dotácií alebo 
sociálnej pomoci.

Dôkladná administratívna kontrola 
finančných údajov pri udeľovaní povolenia, 
ako aj pri vykonávaní uvedených činností – 
vrátane prieskumu právnych a podnikových 
štruktúr a výskumu aktív a peňažných tokov 
z bankových účtov – odhaľuje náznaky 
obchodovania s ľuďmi. Správy o obťažovaní 
a privysokom nájme nemusia byť vždy 
priamo spojené s obchodovaním s ľuďmi, 
ale môžu byť východiskovým bodom pre 
dôkladnejšie vyšetrovanie.

Cieľom je umožniť kontrolu uvedených 
sektorov na základe administratívnych 
a finančných kritérií, ktoré poukazujú na 
obchodovanie s ľuďmi, aby obchodníci 
s ľuďmi nemali možnosť rozvíjať svoje 
nezákonné praktiky alebo aby bolo možné 
odhaliť a/alebo zastaviť 
obchodovanie s ľuďmi 
v počiatočnej fáze. Je 
to tak preto, že miestne 
orgány majú možnosť 
mariť konanie zločincov 
prostredníctvom 
administratívnych 
opatrení tým, že 
vytvoria alebo zmenia 
podmienky tak, aby 
existovalo menej 
príležitostí alebo aby 
sa táto činnosť stala 
menej lákavou. Dá 
sa to dosiahnuť zamietnutím povolenia 
na prevádzku či poskytnutia dotácie a 
zatvorením obchodných spoločností bez 
toho, aby sa ohrozilo súdne vyšetrovanie. 
Administratívny prístup dopĺňa 
trestnoprávny prístup. Nie všetky miestne 
samosprávy sú presvedčené, že môžu 
byť prínosom v boji proti obchodovaniu s 
ľuďmi. Cieľom CONFINE je tiež zdôrazniť 
dôležitosť zapojenia miestnych samospráv 
do boja proti obchodovaniu s ľuďmi a 
ponúknuť im nový uhol pohľadu, aby začali 
konať32 33.

4.  Informačné odborné 
strediská

a. RIEC/LIEC

Boj proti organizovanej trestnej činnosti 
si vyžaduje koordinovanú, integrovanú 
stratégiu spájajúcu trestné súdnictvo, 
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správne právo a daňové opatrenia. 
Regionálne informačné a odborné strediská 
(RIEC) a Národné informačné a odborné 
stredisko (LIEC) posilňujú administratívny 
prístup a podporujú celkovú integrovanú 
stratégiu. 

V Holandsku podporuje boj proti 
organizovanej trestnej činnosti, ktorá 
podkopáva základy práva, 10 stredísk 
RIEC a LIEC. Snažia sa stimulovať 
spoluprácu a zvýšiť odolnosť vlády 
a spoločnosti s cieľom bojovať proti 
podkopávaniu základov práva. 

Strediská RIEC a LIEC to robia 
nasledovným spôsobom:

 › zvyšujú informovanosť a odolnosť vlády 
a jednotlivcov voči trestnej činnosti, ktorá 
podkopáva základy práva;

 › podporujú a posilňujú spoluprácu 
s vládou a verejnými i súkromnými 
partnermi a

 › zdieľajú poznatky a odborné 
znalosti v oblasti administratívneho 
a integrovaného prístupu k trestnej 
činnosti, ktorá podkopáva základy práva.

Regionálne strediská pôsobia „v teréne“, 
v tesnej blízkosti a zvyčajne na žiadosť 
miest, ktoré sa priamo zaoberajú trestnou 
činnosťou a jej následkami. V posledných 
rokoch mali mestá viac možností na 
boj proti organizovanej trestnej činnosti 
a účinné zavádzanie administratívnych 
opatrení. Keďže regionálne strediská 
spolupracujú so svojimi partnermi podľa 
zásady „integrovaného prístupu“, táto 
stratégia je koordinovaná na regionálnej 
úrovni. Národné stredisko uľahčuje a spája 
úsilie regionálnych stredísk a slúži ako 
stredisko zdieľaných služieb a znalostné 
stredisko pre regionálne strediská a ich 
partnerov, t.j. orgány verejnej správy, 
daňové a colné orgány, políciu a orgány 
činné v trestnom konaní. Na žiadosť 
regionálnych stredísk (alebo ich partnerov), 
ministerstva spravodlivosti a bezpečnosti, 
primátorov a/alebo národných partnerov 
plní Národné stredisko aj rôzne celoštátne 

nadregionálne úlohy. Národné stredisko je 
tiež národným útvarom pre administratívne 
a cezhraničné záležitosti34.

b. ARIEC/PAALCO

Spoluautori: Priscilia Daxhelet, Annemie De 
Boye, Clara Vanquekelberghe

V roku 2017 boli v Belgicku založené 
regionálne informačné a odborné 
strediská (ARIEC/PAALCO). Ide o skupiny 
pozostávajúce z troch osôb, konkrétne 
kriminologického koordinátora, právnika 
a sprostredkovateľa informácií. Strediská 
sa nachádzajú v Antverpách, Limburgu 
a Namure. Je ešte potrebné vykonať 
hodnotenie prác stredísk.

Strediská zvyšujú povedomie miestnych 
orgánov o boji proti organizovanej trestnej 
činnosti v ich správe a podporujú miestne 
orgány pomocou právnych znalostí a 
osvedčených metód. Zdieľajú tiež poznatky 
o osvedčených postupoch iniciatív v 
oblasti administratívneho prístupu a 
zabezpečujú sledovanie nadregionálnych 
javov, ktoré sa vyskytujú v rôznych 
mestách. Administratívny prístup sa dá 
využiť preventívne, napríklad uplatňovaním 
policajných predpisov.

Úlohy stredísk ARIEC/PAALCO pozostávajú 
z nasledujúcich činností: 

 › zvyšovanie povedomia o 
administratívnych prístupoch 
prostredníctvom rôznych iniciatív

 › podpora miestnych orgánov a polície 
 › výmena informácií a poznatkov medzi 

rôznymi partnermi
 › rozvoj odborných znalostí
 › rozvoj partnerstiev a sietí
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c. EURIEC

Závažná a organizovaná trestná činnosť 
nepozná hranice. Na boj proti nej bol 
preto zriadený cezhraničný pilotný projekt 
o administratívnom prístupe financovaný 
Európskou komisiou: Euroregionálne 
informačné a odborné centrum (EURIEC) 
pre administratívny prístup k organizovanej 
trestnej činnosti. Centrum musí zabezpečiť 
lepšiu spoluprácu a rýchlejšiu výmenu 
informácií, najmä na administratívnej úrovni 
medzi Belgickom, Severným Porýním-
Vestfálskom a Holandskom. Bude to slúžiť 
ako doplnok k existujúcej cezhraničnej 
spolupráci medzi políciou a prokuratúrou.

Hlavným cieľom je umožniť správnym 
orgánom v pohraničnom euroregióne 
Mása-Rým rýchlejšie zdieľanie poznatkov 
a informácií, aby mohli spoločne bojovať 
proti zločincom. Centrum môže okrem 
toho pomôcť brániť zločincom v inej krajine 
v tom, aby nerušene pokračovali v trestnej 
činnosti.

Zriadenie centra EURIEC je priamym 
dôsledkom spolupráce krajín Beneluxu v 
oblasti administratívneho prístupu. V roku 
2018 holandský minister spravodlivosti 
a bezpečnosti Ferdinand Grapperhaus 
vyhlásil: „Sme zaviazaní pracovnej skupine 
Beneluxu pre administratívny prístup, ktorá 
prišla s nápadom na tento pilotný projekt 
vo svojej správe s názvom Spoločný 
boj proti trestnej činnosti. Táto správa 
sa zaoberala najmä otázkou, ako môžu 
krajiny Beneluxu a Nemecko čo najviac 
spolupracovať v boji proti takzvaných 
„nezákonným motocyklovým gangom“. 
Európska rada a Európska komisia sa 
rozhodli otestovať tento nápad. (...) Partneri 
z krajín Beneluxu a Nemecka, ktorí majú 
otázky týkajúce sa zločincov pôsobiacich 
za hranicami, môžu navštíviť toto centrum 
a vyriešiť tak svoje problémy. “ 

Európska únia poskytla na tento projekt 
1 milión EUR. Projekt je pod vedeckým 
dohľadom univerzít v Leuvene, Maastrichte 
a Kolíne nad Rýnom a jeho trvanie bolo 
pôvodne navrhnuté na 2 roky počnúc 
septembrom 2019. V ideálnom prípade 
by potom mal byť položený základ 
legislatívnych zmien vo všetkých troch 
krajinách.
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Po prijatí a analýze všetkých iniciatív v oblasti administratívneho prístupu sa ukázalo, 
že administratívny prístup sa v celej EÚ vyvíja rôznou rýchlosťou. V posledných rokoch 
stále viac a viac členských štátov uplatňuje administratívny prístup a jeho efektívnosť a 
úspešnosť sú čoraz viditeľnejšie. Niektoré členské štáty stále nemajú právnu infraštruktúru 
na zdieľanie relevantných informácií s verejnými orgánmi, zatiaľ čo iné začínajú cezhranične 
spolupracovať. Jedným z hlavných dôvodov, prečo bola sieť vytvorená a prečo bola 
vypracovaná táto príručka, je povzbudiť a podporiť toto úsilie. Na jasné a priame vysvetlenie 
toho, čo sa myslí pod pojmom administratívny prístup proti závažnej a organizovanej trestnej 
činnosti preto odporúčame použiť novú definíciu, ktorá vyplynula z definície Rady prijatej 
v roku 2016. Sprievodné piliere sú dobrými ukazovateľmi toho, čo presne je potrebné na 
zavedenie efektívnej iniciatívy v oblasti administratívneho prístupu. 

Dôvodom, pre ktorý boli niektoré iniciatívy vynechané z príručky bolo, že nevyužívali 
administratívny prístup. Uplatňovali iba trestnoprávne nástroje alebo nástroje na 
presadzovanie práva. To však neznamená, že tieto iniciatívy neboli účinné v boji proti 
závažnej a organizovanej trestnej činnosti. Ukázalo sa, že vo väčšine iniciatív chýba výmena 
informácií a využívanie multidisciplinárneho prístupu. Vo väčšine prípadov je dôvodom to, že 
členským štátom chýbajú možnosti na výmenu informácií s inými agentúrami. Miestne orgány 
preto hľadajú kreatívne riešenia na výmenu informácií v prípade podozrení o organizovanej 
trestnej činnosti. Tieto tvorivé riešenia však so sebou prinášajú množstvo rizík, napríklad vývoj 
rôznych konaní a nesprávne používanie administratívnych nástrojov. Preto je nevyhnutný 
vnútroštátny rámec. Ten sa dá dosiahnuť úpravou právnych predpisov a infraštruktúry, 
napríklad zriadením ústredného orgánu, ako sú informačné odborné strediská, v ktorých 
môžu miestne správy požiadať o radu. Na medzinárodnej úrovni je nevyhnutné pokračovať v 
skúmaní výmeny informácií medzi členskými štátmi. Ak si bude čoraz viac členských štátov 
vymieňať informácie cezhranične alebo na európskej úrovni, efekt presunu by sa narušil a 
zločineckým skupinám by sa darilo ťažšie. 
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