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• Generální sekretariát Interpolu v Lyonu
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• Mezinárodní organizace kriminální policie - INTERPOL je největší policejní organizací 
na světě a jako mezinárodní mezivládní organizace zabezpečuje policejní spolupráci 
v kriminálně-policejní oblasti mezi smluvními státy organizace. V současné době 
sdružuje INTERPOL 190 členských států.

• Oficiální název organizace se nejčastěji vyskytuje v anglické podobě ICPO -
International Criminal Police Organization, dále pak v podobě francouzské či 
španělské OIPC - Organization Internationale de Police Criminelle, Organización
Internacional de Policía Criminal.

• INTERPOL získal statut stálého pozorovatele při OSN, který byl přijat hlasováním 
51. Valného shromáždění OSN dne 15. října 1996 v New Yorku. Mimo styčné 
kanceláře v New Yorku má organizace INTERPOL zřízenou styčnou kancelář pro 
komunikaci s organizací EUROPOL v nizozemském Haagu, styčnou kancelář 
zřízenou pro Kosovo v Prištině a styčnou kancelář pro jihovýchodní Asii v thajském 
Bangkoku.
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• INTERPOL funguje 24 hodin denně, 365 dní v roce. Ke své činnosti využívá čtyř 
oficiálních jazyků: angli čtina, francouzština, špan ělština, arabština . Generální 
sekretariát INTERPOLu sídlí od roku 1989 ve francouzském Lyonu. Každá země 
staví činnost Národní ústředny INTERPOLu (NUI) na svých policistech. NUI plní 
důležitou úlohu kontaktního místa s Generálním sekretariátem, regionálními 
kancelářemi a dalšími členskými zeměmi dožadujících součinnost.

• V souladu se Statutem INTERPOLu je hlavním úkolem zabezpečování spolupráce 
členských států v boji proti trestné činnosti při plném respektování priorit národního 
zákonodárství té či oné země a jejich závazků plynoucích z mezinárodních smluv.

• Informace o mezinárodní organizaci kriminální policie INTERPOL poskytuje server 
Generálního sekretariátu INTERPOLu v anglickém, francouzském a španělském 
jazyce.

• Národní ústředna Interpolu v České republice je součástí odboru mezinárodní 
policejní spolupráce PP ČR.
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Úkoly INTERPOLU
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Sídlo EUROPOLU v Haagu
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• Evropský policejní úřad (Europol) je agenturou Evropské unie. Jeho cílem je efektivní 
působení a vzájemná spolupráce orgánů prosazujících právo při prevenci a boji proti 
formám závažné trestné činnosti s mezinárodním prvkem. Členy Europolu jsou 
členské státy EU a některé další státy mají s Europolem uzavřenu smlouvu o 
strategické nebo operativní spolupráci.

• Působnost Europolu se vztahuje na organizovanou trestnou činnost, terorismus a 
další formy závažné trestné činnosti, které se týkají dvou nebo více členských 
států takovým způsobem, který vzhledem k rozsahu, významu a následkům trestných 
činů vyžaduje společný postup členských států.
Europol podporuje členské státy ( ČS) tím, že: 
- usnadňuje národními zákony vymezenou výměnu informací (především 
operativních dat mezi styčnými důstojníky, kteří byli k Europolu vysláni ČS jako 
zástupci různých orgánů zúčastněných v trestním řízení); 
- poskytuje operativní analýzy, které pomáhají ČS v jejich operacích; 
- poskytuje strategické a kriminalistické analýzy založené na informacích a 
poznatcích od ČS nebo generovaných Europolem či získaných z jiných zdrojů; 
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Mezi úkoly Europolu pat ří:
- shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýza a výměna informací 
kriminálního zpravodajství a jiných informací,
- bezodkladné informování příslušných orgánů členských států prostřednictvím 
národní jednotky Europolu o informacích, které se těchto států týkají a o veškerých 
zjištěných souvislostech mezi trestnými činy,
- napomáhání vyšetřování v členských státech, zejména předáváním veškerých 
příslušných informací národním jednotkám,
- podávání žádostí příslušným orgánům dotčených členských států o zahájení, 
vedení nebo koordinaci vyšetřování a ve zvláštních případech navrhnutí zřízení 
společných vyšetřovacích týmů (tzv. JITs – joint investigation teams),
- poskytování zpravodajských informací a analytické podpory členským státům v 
souvislosti s významnými mezinárodními událostmi,
- vypracování posouzení hrozeb, strategických analýz a všeobecných situačních 
zpráv.

Úkoly EUROPOLU



Některé koordinované operace
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• OPERACE LORD – vyšetřování iniciované Českou republikou. Cílem byla organizovaná kriminální skupina osob 
původem z Alžíru, operující v ČR a Řecku, která se zaměřovala padělání dokladů totožnosti. Díky spolupráci 
cestou Europolu došlo k identifikaci vazeb i na jiné vyšetřování (Španělsko) ve vztahu k terorismu – podezřelí byli 
držiteli padělaných dokladů z ČR. Výsledkem spolupráce bylo zatčení šesti osob v ČR. Úspěchem bylo zejména 
odhalení a zlikvidování doposud největší padělatelské dílny (v Řecku). Při prohlídce objeveno 1100 padělaných 
dokladů, 800 odcizených dokladů, 100 řidičských oprávnění, 65 povolení k pobytu, 50 000 hologramů, úřední 
razítka, fólie a další padělatelské náčiní.

• OPERACE FAKE – Vyšetřování iniciované Českou republikou  zaměřené na organizovanou skupinu osob 
původem z Arménie, která se zabývala krádežemi dokladů v nákupních centrech a jejich následným paděláním. 
Spolupráce ČR, Rakousko, V. Británi, Německo, Francie a Europolu. Výsledkem spolupráce bylo zatčení 29 osob 
(vč. hlavního padělatele v ČR), 70 domovních prohlídek.

• OPERACE DOMINIK – čeští policisté společně s kolegy z Dominikánské republiky zadrželi v rámci operace 
Dominik sedm hledaných Čechů, kteří se ukrývali před spravedlností. Jednalo se o hledané osoby, které byly v 
České republice odsouzeny a měly určený nástup do výkonu trestu odnětí svobody nebo o podezřelé z trestné 
činnosti, na které jsou justičními orgány České republiky vydány platné zatýkací rozkazy. Po některých z nich bylo 
vyhlášeno pátrání již od roku 2003, a to zejména pro závažnou hospodářskou a majetkovou trestnou činnost, 
např. podvody a praní špinavých peněz. Cílem operace bylo zadržet a dopravit na území České republiky hledané 
osoby, které v této oblasti vytvořily komunitu. Ta se zde ukrývala, její členové mezi sebou úzce spolupracovali a 
zajišťovali úkryt dalším hledaným zločincům. Jejich nelegální aktivity spočívaly zejména v zajišt ění nové identity 
včetně nových doklad ů totožnosti . Česká republika nemá s Dominikánskou republikou uzavřenou mezinárodní 
dohodu o vydávání osob, a proto se tato země stala vyhledávanou lokalitou pro ty, kteří se vyhýbají trestnímu 
stíhání. V rámci této operace byla s Dominikánskou republikou navázána velmi dobrá spolupráce a její výrazný 
úspěch zvýšil prestiž České republiky v mezinárodní organizaci kriminální policie INTERPOL, jenž má na celé akci 
také svůj podíl.



NC SIRENE
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-SIRENE je národním ústředním útvarem pro výkonnou schengenskou 
spolupráci a především pro pátrání cestou Schengenského informačního 
systému (SIS). Je jediným komunikačním a informačním bodem pro ostatní 
členské státy.

-Mimo jiné zprostředkovává výměnu informací mezi orgány odpovědnými za 
řešení vstupu a pobytu cizinců v oblasti konzultací při povolování vstupu a 
pobytu v schengenském prostoru.

- vyhodnocuje cizí záznamy na osoby hledané za účelem předání nebo vydání, 
lustruje je v národních databázích a v případě poznatku o výskytu takové osoby 
na území ČR koordinuje opatření k jejímu zatčení.

- předává neprodleně poznatky o zájmových osobách na tzv. skrytou kontrolu 
(monitorování pohybu a výskytu zájmových osob na území schengenu)
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Sídlo FRONTEXU ve Varšavě
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Agentura FRONTEX byla zřízena za účelem plnění požadavku EU, aby se 
členské státy Schengenu podílely na ochraně vnějších hranic EU bez 
ohledu na svou geografickou polohu a bez ohledu na to, zda sami mají 
vnější schengenskou hranici. 
– společně s ČS EU vytvořil FRONTEX kapacity ve formě Evropské 
pohraniční stráže EBGT (European Border Guard Teams) a databázi 
technického vybavení TEP (Technical Equipment Pool). Lidské a technické 
zdroje jsou exkluzivně využívány pro výkon operativních aktivit pod 
hlavičkou FRONTEX, a to i v případě krizových situací.
– shromažďuje a analyzuje strategické informace ohledně nelegální migrace 
na vnějších hranicích EU (pozemní, vzdušné a mořské). Tato data jsou 
získávána z vnějších hranic EU od všech ČS nebo také z veřejných zdrojů 
včetně médií, čímž je vytvářen celkový migrační analytický obraz.
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Děkuji za pozornost

kontakt: europol@pcr.cz petr.farnik@pcr.cz

pplk. Mgr. Petr FARNÍK
rada 2. odd ělení OMPS PP ČR
tel:  +420 974 834 377

+420 739 392 656
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