
RESUMÉ A KLÍČOVÁ SLOVA
Smyslem  této  práce  je  analyzovat  institut  spolupracujícího  obviněného  v  kontextu 

potlačování,  odhalování  a  dokazování  organizovaného  zločinu.  Problematiku  představuji  od 

historických východisek až po současnou právní úpravu243 a využití institutu v praxi. V neposlední 

řadě nabízím srovnání české právní úpravy s úpravou korunního svědka v USA, Velké Británii a na 

Slovensku. 

Tato  práce  byla  vytvořena  na  základě  podkladů  dostupných  z  otevřených  zdrojů  – 

kriminologických analýz, strategických dokumentů vybraných států, výzkumných zpráv a analýz 

zpracovaných pro formulaci trestní politiky nebo pro mezinárodní organizace, monografií a článků 

autorů  z  vědeckých  kruhů  i z právní  praxe.  Vzhledem k velmi  krátké  době,  která  od  zavedení 

institutu do českého právního řádu uplynula,  nejsou dostupná spolehlivá a srovnatelná statistická 

data, dokumentující aplikaci institutu v praxi. Z tohoto důvodu jsem podpořila své argumenty spíše 

odkazem na konkrétní kauzy, názory respektovaných autorit a dostupný výzkum týkající se tématu. 

Diplomová práce je rozčleněna do šesti kapitol. První kapitola se věnuje samotným pojmům 

korunního  svědka  a  spolupracujícího  obviněného,  které  jsou  pro  účely  této  práce  používány 

promiscue. V kapitole druhé je stručně nastíněn historický vývoj využití spolupracujících osob, ze 

kterého je patrné, že rozporuplný postoj společnosti k tomuto institutu i četné případy jeho zneužití 

jej  provází  od  počátků.  Samostatná  podkapitola  je  věnována  vývoji  institutu  spolupracujícího 

obviněného v České republice. Ve třetí kapitole analyzuji účinnou úpravu institutu spolupracujícího 

obviněného  i  jeho využití  v  praxi.  Kapitola  čtvrtá  nabízí  komparativní  pohled  využití  institutu 

korunního svědka ve vybraných zemích, které mají s jeho uplatňováním dlouhé zkušenosti (USA a 

Velká  Británie),  i  na  úpravu  slovenskou.  Kapitola  pátá  je  stručným  úvodem  k  problematice 

organizovaného zločinu,  nastiňuje důvody jeho mimořádné nebezpečnosti  a představuje několik 

důvodů, proč je velmi obtížné tento typ kriminality dokazovat. V kapitole šesté se věnuji analýze 

vybraných problémů,  které institut  korunního svědka provází,  zejména posuzování věrohodnosti 

jeho výpovědi a omezení základních zásad trestního řízení vyplývající z využití institutu korunního 

svědka (spolupracujícího obviněného).
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