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V boji proti převaděčství 
migrantů by pomohla 
intenzivnější výměna údajů  
Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva – Europol – poskytuje 
členským státům podporu v boji proti převaděčství migrantů. V této souvislosti má za úkol mimo 
jiné zprostředkovávat výměnu informací. Europol však jen obtížně získává přístup ke všem 
relevantním databázím trestných činů a v plné míře nevyužívá externí informační zdroje. To je 
závěr zvláštní zprávy Evropského účetního dvora (EÚD), který vyzývá ke zlepšení způsobu, jakým 
výměna údajů probíhá, zejména pokud jde o úplnou interoperabilitu mezi databázemi. 

„Převaděčství migrantů představuje v posledních letech pro EU závažný humanitární a 
bezpečnostní problém,“ uvedla členka Evropského účetního dvora odpovědná za tuto zprávu 
Bettina Jakobsenová. „Europol je v boji proti převaděčství migrantů ceněným partnerem členských 
států. Jako centrum pro výměnu informací musí mít přístup k relevantním zdrojům údajů a 
systematicky je využívat, v současné době se tak však neděje. Doufáme, že náš audit bude mít vliv 
na probíhající přezkum nařízení o Europolu.“ 

Podle odhadů Europolu okolo 90 % těch, kteří nelegálně překročí hranice EU, využije pomoc 
převaděčů, většinou zločinných spolčení, zapojených i do dalších oblastí trestné činnosti, jako jsou 
podvody s dokumenty nebo obchodování s lidmi. Za prosazování práva v rámci boje proti 
převaděčství migrantů však odpovídají členské státy. Europol plní funkci koordinátora a centra pro 
výměnu informací. Hodnota těchto služeb do velké míry závisí na tom, jak aktivně si s ním jeho 
partneři informace vyměňují. Auditoři zjistili, že členské státy se do tohoto procesu zapojují v různé 
míře a že informace jsou někdy neúplné. 

Europol se potýká s problémy, pokud jde o vyjednávání mezinárodních dohod s prioritními třetími 
zeměmi o přístupu k operativním údajům z vyšetřování trestných činů v zemích původu a tranzitu. 
Nedaří se mu shromažďovat a analyzovat informace přímo od soukromých subjektů a nijak 
systematicky anebo vůbec nevyužívá externí zdroje údajů, jako je vízový informační systém a 
systémy jmenné evidence cestujících. Problematická je také výměna s ostatními agenturami EU. 

https://www.eca.europa.eu/
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Auditoři doporučují Europolu zejména posílit spolupráci s agenturou Frontex prostřednictvím 
vzájemné výměny údajů a s agenturou Eurojust prostřednictvím nepřímého přístupu k databázi. Se 
zpracováním a výměnou údajů mohou pomoci také inovativní postupy v oblasti IT, jako je 
vytěžování údajů nebo umělá inteligence. Europol zatím žádný z těchto nástrojů nevyužívá. 
Plánované přepracování jeho celkové infrastruktury IT je příležitostí s tím začít. 

Pokud jde o výkonnost, auditoři konstatují, že partneři Europolu oceňují strategickou a operativní 
podporu, kterou jim Europol poskytuje, avšak chybí celkové měření výsledků Europolu v boji proti 
převaděčství migrantů. Některé postupy nejsou dostatečně strukturované, jako například kritéria 
pro stanovení priority případu, aby se zdroje mohly přidělit tam, kde je jich nejvíce potřeba. 

Základní informace 

Základním právním předpisem EU v oblasti převaděčství migrantů je směrnice o napomáhání 
převaděčství. Každý členský stát však uplatňuje svou vlastní definici toho, co se rozumí 
převaděčstvím migrantů. Europol nemá donucovací pravomoci a nemůže pachatele trestné 
činnosti zatýkat. 

Zvláštní zpráva č. 19/2021: „Podpora poskytovaná Europolem v boji proti převaděčství migrantů: 
ceněný partner, ale málo se využívají zdroje údajů a měření výsledků“ je k dispozici na internetové 
stránce EÚD. 
V nedávné době EÚD zveřejnil zprávu o spolupráci se třetími zeměmi v oblasti zpětného přebírání 
osob a o výkonnosti agentury Frontex. 
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