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Migrační krize, která odstartovala v roce 

2015 a doznívá nyní již jen především na 

březích Libye, dala za vznik masivnímu 

pašeráctví a organizovaným kriminálním 

sítím. Jedná se tak o činnost velmi dobře 

srovnatelnou s evropským drogovým 

trhem, co se do velikosti a sofistikovanosti 

týče. Migrační krize v tomto ohledu 

pašeráctví přímo nahrává a díky tomu se 

také podařilo nelegálně přejít hranice více 

než 510 000 migrantům za rok 2016. Data 

uvádějí, že v podstatě všichni nelegální 

migranti uvízli v síti pašeráků na své cestě 

do Evropy a na základě toho, si pašeráci 

přišli až na 5,7 miliard eur (Europol, 2017). 

 

Je velice důležité uvědomit si, že pašeráctví 

se stejně jako ostatní kriminální odvětví 

vyvíjí a reaguje na současné podmínky. EU 

tak nyní čelí vysoce organizovaným 

mezinárodním zločineckým skupinám, 

jejichž členové pocházejí jak ze 

samotné EU, tak z ostatních kontinentů 

světa. Pašeráctví je často nesprávně 

zaměňováno za obchod s lidmi, proto je zde 

nutné uvést rozdíly mezi těmito odvětvími. 

Zatímco obchod s lidmi nutí své oběti, aby 

vstoupily na území cizího státu, lidé, kteří 

vyhledávají pašeráky a chtějí ilegálně 

vstoupit na území cizího státu tak činí zcela 

dobrovolně. Čili pašování migrantů nemusí 

nutně končit vykořisťováním obětí. Přesto 

jsou zde i výjimky, jak bude uvedeno na 

konci článku (Europol, 2017).  

 

Běžná procedura pašování je i přes 

poměrně sofistikované strategie pašeráků 

stále stejná. Migranti předají svá data  

a fotografie zprostředkovateli, ten je 

následně odešle padělateli, který pošle zpět 

zprostředkovateli hotové cestovní pasy, 

víza, úřední razítka a biologická data 

v dokumentech, za které následně migrant 

zaplatí. Za úplnou novinku však lze označit 

stále častější využívání sociálních sítí, kde 

pašeráci nabízejí své služby. Mezi takovéto 

služby přes internet můžeme zařadit 

především transport (pašeráci využívají  

i stránky nabízející sdílení jízd), ubytování, 

soubor padělaných dokumentů (cestovní 

pasy, občanské průkazy, doporučení ze 

zaměstnání i falešné oddací listy či lékařské 

zprávy). V neposlední řadě nabízejí 

informace a kontakty na osoby v jiných 

zemích EU, takže migranti nemusí spoléhat 

jen na jednu zemi a na jednu konkrétní 

osobu, ale jsou schopni se orientovat ve více 

členských státech EU (Europol, 2017). 

 

Díky efektivnější bezpečnostní politice EU 

je nyní daleko těžší překročit ilegálně vnější 

hranice Unie, a proto pašeráci přicházejí 

s novými metodami, které jsou však často 

spojeny s velkými bezpečnostními riziky, 

Policy Brief – David Březina, listopad 2017 
 
 

 

Migrační krize a organizovaný zločin 

v Evropské Unii v roce 2017  

 

 



POLICY BRIEF | listopad 2017 
 

leckdy i s ohrožením životů migrantů. Mezi 

tyto metody patří:  

• Snaha o obnovu alternativní trasy přes 

Černé moře, hlavně z Turecka do 

Rumunska. 

• Využívání soukromých plachetnic pro 

pašování migrantů z Turecka do Itálie. 

• Navýšení počtu pašeráckých cest přes 

Středozemní moře do Španělska. 

• Nebezpečná metoda zakrytí ve 

vzduchotěsných obalech v dodávkách, 

či v jiných částech motorových vozidel. 

Především užití poslední metody bylo 

v posledních měsících odhaleno při 

policejních kontrolách ve velkém množství 

případů. Migranti byli v těchto případech 

převáženi v dodávkách zpravidla jen 

s omezeným přísunem kyslíku, nebo přímo 

v motorových prostorech pod kapotou 

automobilů. Za takovou cestu z Turecka do 

Rakouska se pašerákům obvykle platí až 

7000 eur (Europol, 2017). 

 

Jak již bylo zmíněno výše, pašování lidí 

může být spojeno i s obchodem s bílým 

masem, ač to neplatí ve většině případů. 

Oběti jsou však v těchto případech vydírány 

pod pohrůžkami násilí, újmy na zdraví 

rodinných příslušníků až po možnost 

konfiskace cestovních dokladů. I v těchto 

případech jsou obětem vydávány falešné 

dokumenty, které uvádějí například 

nepravý věk osob apod. Během operace EU 

proti obchodování s nezletilými osobami 

byly prokázány spojitosti mezi obchodníky 

s bílým masem a pašeráky migrantů. 

Operace 19 členských zemí EU, která 

proběhla pod hlavičkou Europolu a za 

pomoci Frontexu i Interpolu, prověřila na 

240 000 osob podezřelých z obchodu 

s bílým masem. Výsledky akce odhalily 

hotspoty sexuálního využívání i rozšířenou 

praxi nucené kriminality, respektive 

obchodu s lidmi za účelem nucené 

kriminality a nuceného žebrání (Europol, 

2017). Prokazatelná spojitost mezi 

nelegální migrací a obchodem s bílým 

masem byla objevena rovněž ve zneužívání 

levné pracovní síly, kde se pašeráci poslední 

roky zaměřují přímo na migranty, neboť 

právě ti pro ně představují velmi snadný cíl.  

 

Po uzavření Balkánské trasy je nyní 

především využívána trasa vedoucí z Libye 

přes Středozemní moře na jih Itálie, a to 

především díky nestabilnímu prostředí, 

které panuje na Libyjských březích.  

 

Jako efektivní operace Europolu proti 

pašerákům, je možné zde uvést operaci 

Taurus, v rámci níž zneškodnila řecká 

policie za podpory Europolu v noci ze  
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kriminální skupinu zapojenou do pašování 

migrantů a padělání dokumentů. Skupina 

pašovala migranty z Řecka do Spojeného 

Království skrze leteckou dopravu za 

pomocí falešných dokumentů. Během této 

operace zadržela policie 61 tisíc euro, 

obrovské množství cestovních pasů  

a občanských průkazů, stejně jako stovky 

letenek i několik plně funkčních 

technických vybavení na padělání úředních 

dokumentů (Europol, 2017).  
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Četnost i úspěšnost obdobných aktivit 

bezpečnostních organizací v rámci 

Evropské Unie (institucí jako jsou Europol, 

Frontex a Interpol) ve spolupráci  

s bezpečnostními složkami členských států 

dokazuje schopnost Unie reagovat na 

aktuální bezpečnostní výzvy. 
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