
 

INFORMACE PRO MÉDIA 

Evropská kriminologická konference 2014 v Praze (EUROCRIM 2014) 

 

Konference proběhne 10.–13. září na Právnické a Filozofické fakultě UK v Praze 

Podrobný program je možné najít na webových stránkách konference: 

www.eurocrim2014.com 

V pořadí již 14. Evropskou kriminologickou konferenci pořádá Evropská kriminologická společnost 

(ESC) a Česká kriminologická společnost (ČKS) ve spolupráci s Právnickou a Filozofickou fakultou 

Univerzity Karlovy v Praze. Nad konferencí převzala záštitu ministryně spravedlnosti prof. JUDr. 

Helena Válková. 

Česká kriminologická společnost je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2012 s cílem podporovat 

rozvoj kriminologie jako samostatného a svébytného vědního oboru v České republice a umožnit 

intenzivní spolupráci mezi odborníky, kteří se zabývají kriminalitou a dalšími sociálně patologickými 

jevy. Evropská kriminologická společnost byla založena roku 2000, následujícího roku uspořádala 

v Lausanne historicky první kriminologickou konferenci. 

Česká republika a Praha převzala pomyslnou štafetu po Maďarsku (13. konference se uskutečnila 

v Budapešti v roce 2013) a následně ji pro rok 2015 předá portugalskému Portu. 

Na konferenci je přihlášeno přes tisíc účastníků. Nejvíce kriminologů přijede z Velké Británie (178) a 

z Německa (88), dále z Nizozemí (83), USA (82) a Belgie (60). Kromě kriminologů z Evropy a USA 

přivítá Praha i kriminology z Austrálie, Brazílie, Číny, Izraele či Jižní Koreje. Českých kriminologů se 

konference zúčastní 42. 

Která témata budou na konferenci probírána? 

Studium organizovaného zločinu představuje nedílnou součást kriminologického výzkumu. V centru 

zájmu stojí jednak posuny ve fungování organizovaného zločinu, jednak nadnárodní aspekty 

organizovaného zločinu. 

Např. Dina Siegel  (Utrecht University, Nizozemsko) referuje, že velké hierarchické organizace 

organizovaného zločinu známé z  90tých let byly v současnosti nahrazeny množstvím malých sítí 

profesionálních zločinců, kteří si navzájem vypomáhají při specifických kriminálních aktivitách – 

krádežích aut, vylupování klenotnictví, obchodu s drogami či ženami. 

http://www.eurocrim2014.com/


Dále se zabývá migrací zločineckých skupin. Upozorňuje, že v západních zemích operují dvě skupiny 

pachatelů trestné činnosti, „přežívající zloději“ a profesionální zločinci. Zatímco Německo, 

Nizozemsko  a Belgie  vyvinuly v posledních letech řadu opatření trestní a správní povahy, které tuto 

zločineckou migraci omezují, stále přetrvávají velké rozdíly v přístupu západní a východní Evropy 

k této formě zločinu. 

Dina Siegel vystoupí na 5. plenárním zasedání v sobotu 13. 9. od 9:55 na Právnické fakultě UK.  

Vývojem trestné činnosti ve střední Evropě po pádu komunismu se bude např. zabývat Emil 

Pływaczewski (University of Bialystok, Polsko).  Ten konstatuje, že dynamický a prakticky ničím 

nerušený rozvoj organizovaného zločinu v první polovině 90tých let vyplýval, mimo jiné, ze špatných 

politických rozhodnutí, odrážejících slepou víru, že společenské procesy povedou k automatické 

eliminaci této formy trestné činnosti. 

Emil Pływaczewski bude přednášet přímo na úvodním plenárním zasedání ve čtvrtek 11. 9. od 8:30 na 

Filozofické fakultě UK. 

Tradičně velkou pozornost věnují kriminologové drogám. Např. Alex Stevens (University of Kent, UK) 

konstatuje, že vysoká míra sociálních výdajů a silný sociální stát  vykazují lepší dopad na nejškodlivější 

vzorce užívání drog (injekční užívání a užívání kanabisu patnáctiletými), než jaké vykazují výsledky 

protidrogové a trestní politiky. Intervence zaměřující se na redukci nabídky údajně usilují o zlepšení 

lidských podmínek omezováním produkce drog,  obchodování s nimi a případně jejich užívání. 

Paradoxně by se však  přístup „harm reduction“ (omezování škod), který byl rozvinut  na řešení 

problémů spojených s intravenózním užíváním drog,  mohl a měl stát klíčovým principem i v přístupu 

k omezování nabídky drog. 

Alex Stevens a další vystoupí na 4. plenárním zasedání v pátek 12. 9. v čase 14:50–16:05 na 

Filozofické fakultě UK. 

Součástí programu konference bude také odpolední zasedání ve čtvrtek, na kterém přednese  

prezidentský projev prof. Michael Tonry (USA) a kde bude oceněn výroční cenou ESC prof. Dario 

Melossi (Itálie). 

Čím se zabývají čeští kriminologové? 

S úvodním referátem vystoupí doc. Buriánek, který se bude věnovat vývoji zločinu a strachu z něho 

v průběhu celého transformačního období po roce 1989. Dotkne se v něm také tématu korupce. 

Poněkud provokativní název „Česká zkušenost s transformací: od trpělivosti k obavám“ jistě přiláká 

nejen české posluchače. 

PhDr. Petr Pojman z Fakulty sociálních studií UK se dlouhodobě věnuje ruskému a ukrajinskému 

organizovanému zločinu. Na konferenci bude řídit panel věnovaný právě organizovanému zločinu a 

politické korupci v Rusku a na Ukrajině, v těchto dnech velmi aktuální téma. 

Panel je možné si poslechnout ve čtvrtek 11. 9. od 11.40 na Právnické fakultě UK. 

Silně zastoupena je i česká adiktologie. Tematice je věnován panel „Změna na trhu s drogami a 

drogová politika“, který řídí Ing. Daniela Kmetonyová z I. lékařské fakulty UK a na kterém vystoupí 

řada českých adiktologů.  

Panel si můžete přijít poslechnout ve čtvrtek 11.9.  od 11.40 na Filozofickou fakultu UK. 

Kontakty pro média: 



doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (Katedra sociologie FF UK), předseda organizačního výboru konference, 

e-mail: jiri.burianek@ff.cuni.cz, mobil: 602 121 271 

PhDr. Miroslav Scheinost, ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a místopředseda 

organizačního výboru konference, e-mail: MScheinost@iksp.justice.cz, mobil: 737 244 338 

Ing. Kateřina Hrochová,  tisková mluvčí Ministerstva spravedlnosti, E-mail: khrochova@msp.justice.cz 

 

Organizační pokyny pro akreditaci médií 

 

Podkladem akreditace je registrace na e-mail: eurocrim2014@guarant.cz,  s jasným označením 

EUROCRIM –TISK v předmětu zprávy. Na základě tohoto e-mailu  bude připravena akreditace na 

centrálním registračním místě na Právnické fakultě UK (nám. Curieových 7, Praha 1). 

Registrace je otevřena:  Středa   10.9.  12.00 – 20.00 
   Čtvrtek   11.9.  7.30 – 19.00 
   Pátek   12.9.  8.00 – 19.00 
   Sobota   13.9. 8:00 – 11.00 
 

Pro zajištění kontaktu na zahraniční vystupující kontaktujte prosím JUDr. Michaelu Štefunkovou, 

Ph.D., e-mail: mstefunkova@iksp.justice.cz; m.stefunkova@gmailcom, mobil: 604 479 625. 

 

Za organizační výbor 

Radim Bureš 

Transparency International 

Mobil: 733 666 008 
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