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Seznam zkratek

Za účelem zjednodušení a větší přehlednosti  jsou v následujícím textu používány zejména 

tyto zkratky:

ESLP – Evropský soud pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku

Evropská úmluva – Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášena 

pod č. 209/1992 Sb.

NS – Nejvyšší soud České republiky

Organized Crime Act 1970 - zákon pro kontrolu organizovaného zločinu (USA)

OČTŘ – orgány činné v trestním řízení

SOCPA – Serious Organised Crime and Police Act (Velká Británie)

tr. zák. - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

tr. řád - zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů

tr. poriadok – zákon č. 301/2005 Z. z.

Úmluva proti nadnárodnímu zločinu - Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému 

zločinu, publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 75/2013 Sb. m. s.

WITSEC - Federální program pro ochranu svědků Spojených států (The US Federal Witness 

Security Program)

zákon o zvl. ochraně svědka – zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších 

osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů



Úvod

Fenomén  organizovaného  zločinu  představuje  jeden  z  nejzávažnějších  bezpečnostních 

problémů současného světa. Díky určitým znakům, které budou podrobněji popsány v kapitole páté 

této práce, se však klasické metody vyšetřování a dokazování často jeví jako nedostačující. Jedním 

z prostředků, který za účelem odhalování a potlačování organizovaného zločinu zavádí do svých 

právních řádů stále větší počet států, je institut  korunního svědka, v terminologii  českého práva 

spolupracujícího obviněného. 

Ačkoliv má v různých právních řádech poněkud odlišný obsah a název,1 podstata je obdobná. 

Korunní svědek, který sám spáchal trestný čin, poskytuje výměnou za určitou výhodu informace 

o pachatelích  či  spolupachatelích  závažných  trestných  činů,  nejčastěji  organizovaného  zločinu, 

terorismu  nebo  korupce.  Uvedená  výhoda  spočívá  obvykle  ve  snížení  trestu  či  udělení  úplné 

beztrestnosti nebo v přerušení, odložení či zastavení trestního stíhání. Pokud byl korunní svědek již 

odsouzen,  může  mu  být  snížen  trest  nebo  může  být  upuštěno  od  vykonání  zbývajícího  trestu. 

Výhody nabízené korunním svědkům se liší stát od státu, a v některých případech je korunní svědek 

dokonce odměňován i finančně.2

Následující  kapitola se věnuje samotnému pojmu korunního svědka a jeho české varianty, 

spolupracujícího obviněného. V kapitole druhé se pokusím o stručný nástin historického vývoje 

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.  Třetí  kapitola  je  věnována 

stručnému  nástinu  účinné  úpravy  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 odhalovat  a dokazovat.  V kapitole  šesté se věnuji  analýze vybraných problémů, 

které institut korunního svědka provází, zejména posuzování věrohodnosti jeho výpovědi a omezení 

1 Např. v Nizozemí je to „kroongetuige“, v SRN „Kronzeuge“, v Itálii „pentito“ či „collaboratore della giustizia“, ve 
Francii „repenti“ a v Británii „supergrass“. TAK, Peter J.P. Deals with Criminals: Supergrasses, Crown Witnesses 
and Pentiti. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 1997, roč. 5, č.1, s. 2.

2 Např. v případě United States v. Cresta korunní svědek obdržel $53,000 v hotovosti a měl obdržet dalších $50,000 
poté, co bude zabavena jachta, používaná k přepravě drog. V jiném případě, United States v. Diaz korunní svědek 
americké DEA obdržel od této agentury přes $138,000. Citováno z: HAGLUND, Evan. Impeaching the Underworld 
Informant. Southern California Law Review. 1990, roč. 63, č. 5, s. 1413.
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základních zásad trestního řízení vyplývající z využití institutu korunního svědka (spolupracujícího 

obviněného).

Metodologie

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. V určitém ohledu tedy poskytuje jen částečný obraz 

využití  institutu korunního svědka v boji  s  organizovaným zločinem.  Nedostupnost  konkrétních 

a srovnatelných statistických dat, které by spolehlivě dokumentovaly aplikaci institutu v praxi, mne 

vedla  k nutnosti  podporovat  argumenty  spíše odkazem na určité  kauzy,  názory respektovaných 

autorit  a dostupný výzkum týkající  se tématu.  Tato práce je rovněž limitována svým rozsahem, 

neboť jako vysokoškolská kvalifikační  práce v magisterském programu nemůže pokrýt všechny 

aspekty pojednávané problematiky a musí nutně některá témata zcela vypustit a o jiných pojednat 

v omezeném rozsahu.
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1. Pojem korunního svědka
Pojem korunní svědek má etymologický původ v anglickém jazyce. King's Evidence (resp. 

Queen's Evidence) je důkaz, o který se opírá trestní obžaloba, podávaná Korunou. Obviněný ze 

závažného trestného činu mohl označit jinou osobu za pachatele a spolupracovat s úřady na jejím 

odsouzení. Odměnou mu bylo buď prominutí trestu v řízení o jeho vlastních zločinech nebo příslib 

udělený ministerstvem vnitra (Home Office), že trestní stíhání nebude proti němu zahájeno. Tímto 

se stal svědkem Koruny, tedy korunním svědkem.3

Klasickou  definici  citovanou  v  mnoha  odborných  článcích  v  České  republice  poskytuje 

Hendrychův Právnický slovník: „Korunní svědek je pachatel trestného činu, jemuž byl dán příslib, 

že nebude stíhán nebo bude mírněji potrestán, pokud svou výpovědí usvědčí jiné spolupachatele.“4

Korunní  svědek  je  tedy  osoba,  která  sama  spáchala  trestný  čin,  za  jehož  spáchání  čelí 

obvinění, nicméně za jistých zákonem daných okolností může vypovídat v pozici svědka v jiném 

trestním  řízení.  Odměnou je  mu  poskytnutí  příslibu,  že  nebude  stíhán  nebo  že  bude  mírněji 

potrestán, pokud jeho výpověď přispěje k usvědčení jiných pachatelů či spolupachatelů. 

Zvláštní  postup  vůči  korunnímu  svědkovi  může  být  upraven  jako  hmotněprávní  institut, 

například polehčující okolnost, okolnost umožňující uložení trestu pod dolní hranicí zákonné sazby, 

okolnost  odůvodňující  upuštění  od potrestání,  okolnost  vylučující  trestnost  či  způsobující  zánik 

trestnosti. Alternativně lze postupovat procesní cestou, kdy je korunnímu svědkovi dán příslib tzv. 

imunity  před  obžalobou5 nebo  je  spolupráce  obviněného  s  OČTŘ  honorována  dočasným 

přerušením, odložením či úplným zastavením trestního stíhání.6

České trestní právo pojem korunní svědek nezná, i když obsahově se mu velmi blíží institut 

spolupracujícího obviněného, zakotvený v § 178a tr.  řádu. Většina autorů se domnívá,  že české 

právo institut  korunního svědka neupravuje7,  z čehož se dá dovodit,  že institut  spolupracujícího 

3 Původ institutu popisuje více autorů, viz BLACK, Henry Campbell, Joseph R NOLAN a Jacqueline M NOLAN-
HALEY. Blackův právnický slovník. 6. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1993, pod heslem Approver. Dále např. 
TAK, Peter J.P.. Deals with Criminals: Supergrasses, Crown Witnesses and Pentiti. European Journal of Crime,  
Criminal Law and Criminal Justice. 1997, roč. 5, č.1, s. 2; POLÁK, Peter. Svedok v trestnom konaní. Vyd. 1. 
Bratislava: EuroKódex, 2011, s. 242-243, MUSIL, Jan. Korunní svědek – ano či ne? Trestní právo. 2003. Ročník , č. 
4, s. 21-24.

4 HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 353.
5 Immunity from prosecution = vynětí z trestního stíhání. Jde o příslib pachateli, že nebude proti němu vznesena 

obžaloba, poskytne-li klíčové informace či svědectví. Více viz heslo Immunity from prosecution v Black (1993), s. 
693. Tento institut je využíván zejména v USA.

6 Jako je tomu např. na Slovensku.
7 Např. právě autoři hesla korunní svědek v Hendrychově Právnickém slovníku. Dále také F. Púry ve svém příspěvku 

Několik poznámek k institutu tzv. korunního svědka v českém trestním právu. Citováno z: VÁLKOVÁ, H. 
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obviněného chápou jako institut od korunního svědka odlišný. Tento názor vyjádřil i Martin Pecina 

při  projednávání  poslaneckého  návrhu  zákona  upravující  institut  korunního  svědka,  jehož  byl 

předkladatelem:

„Podle  originální  definice  představuje  korunní  svědek  pachatele  nebo  spolupachatele 

trestného činu nebo účastníka na trestném činu, který uzavře s orgány činnými v trestním řízení 

dohodu  o  tom,  že  bude  pravdivě  vypovídat  ve  prospěch  obžaloby  a  přispěje  tak  poskytnutím 

důkazně  relevantních  informací  významným a  rozhodným způsobem k odhalení  trestného  činu 

nebo k usvědčení pachatele, spolupachatele nebo účastníka výměnou za státem udělené privilegium 

nestíhatelnosti, případně beztrestnosti ohledně vlastní spáchané trestné činnosti. Nejde tedy o pouhé 

snížení  trestu,  nýbrž  o  úplnou  absenci  tohoto  trestu.  Toto  je  podstatný  rozdíl  mezi  institutem 

korunního svědka, který dnes předkládám, a institutem spolupracujícího obviněného, který již je v 

našem právním řádu obsažen. Tyto instituty jsou zaměřeny na jinou skupinu pachatelů a v žádném 

případě  je  nelze  zaměňovat  nebo  dokonce  argumentovat  tím,  že  kodifikací  spolupracujícího 

obviněného  máme  tento  problém,  to  znamená  problém  korunního  svědka,  takříkajíc  ze  stolu 

a jednou provždy vyřešen. V žádném případě to tak není, a to ani v případě, že spolupracujícího 

obviněného posuneme až do úrovně, kdy mu bude zcela odpuštěn trest.“8

Pokud vyjdeme ze systematického výkladu důvodové zprávy k návrhu zákona předloženého 

Ministerstvem vnitra v roce 20029,  pojem korunního svědka je v kontextu právního řádu České 

republiky třeba použít v případech, kdy se motivace pachatele ke spolupráci s OČTŘ řeší pomocí 

procesních  institutů,  tedy  dočasným  přerušením,  odložením  nebo  zastavením  trestného  stíhání. 

V případě  využití  polehčující  okolnosti  nebo  podmínek  pro  mimořádné  snížení  trestu  odnětí 

svobody, tedy hmotněprávních institutů, je naopak použit termín spolupracující obviněný.

Dle mého názoru je však možné institut  spolupracujícího obviněného podřadit  pod pojem 

korunního svědka, neboť naplňuje znaky Hendrychovy definice, tj. jde o pachatele trestného činu, 

za spolupráci mu byla přislíbena odměna a tato odměna spočívá v tom, že bude mírněji potrestán či 

beztrestný, pokud poskytne relevantní svědectví. V současné době mu sice nemůže být výměnou 

za spolupráci nabídnuto zastavení či přerušení trestního stíhání, nicméně uvedená definice je stále 

aplikovatelná.  Proto budu v této práci spolupracujícího obviněného subsumovat pod širší pojem 

a STOČESOVÁ, S. Nad institutem korunního svědka: sborník příspěvků z odborného semináře, 6. února 2003 v 
Plzni. vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003, s. 13.

8 Projev M. Peciny v Poslanecké sněmovně při projednávání návrhu poslanců Martina Peciny, Jeronýma Tejce 
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
pozdějších předpisů (sněm. tisk 99), dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/014schuz/s014043.htm. 

9 Jde o první návrh pokoušející se upravit instituty korunního svědka a spolupracujícího obviněného v ČR. K tomu 
podrobněji viz kapitola třetí této práce.
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korunního svědka,  jehož konkrétní  úprava je v České republice  specifická  a odlišná od úpravy 

v jiných zemích.10

Ještě je třeba dodat jednu terminologickou poznámku. Přestože pojem korunní svědek pochází 

z doslovného  překladu  výrazu  crown witness,  v  anglosaských  zemích  se  termín  crown witness 

ve smyslu Hendrychovy definice nepoužívá. „Crown witness“ je obecně svědek obžaloby, svědčící 

ve  prospěch  Koruny.  V  Británii  Hendrychovu  definici  naplňuje  tzv.  accomplice  witness,  tedy 

„svědek  spolupachatel“,  či  assisting  offender,  tedy „spolupracující  pachatel“  (v  běžné  mluvě  a 

novinářském úzu se spíše ustálil  termín  grass či  supergrass),  v USA pak  criminal  informer či 

criminal informant.

Ne  každá  osoba,  která  poskytne  orgánům  činným  v  trestním  řízení  (dále  jen  OČTŘ) 

informace o trestném činu či o něm poskytne svědectví je ovšem korunním svědkem. Korunním 

svědkem tak není osoba, která se náhodou o trestné činnosti dozvěděla, např. vyrušila pachatele při 

páchání  trestné  činnosti  nebo se při  výkonu své funkce seznámila  s  dokumenty nasvědčujícími 

o jejím  páchání.  Greer11 tyto  osoby  nazývá  casual  observers tedy  náhodní  pozorovatelé.  Jde 

o „člověka z veřejnosti, který se v jednom případě a obvykle náhodou stane svědkem zločinu nebo 

určité  činnosti,  na  kterou  je  policie  upozorněna,  ať  již  z  vůle  pozorovatele  nebo  na  základě 

vyšetřování, které policii ke svědkovi dovede. Informace poskytnutá touto osobou se může ukázat 

jako klíčová  nebo  nemusí  mít  žádnou  relevanci.“12 Pro  naše  účely  tyto  osoby můžeme  nazvat 

náhodnými  svědky.  Protože  se  tyto  osoby  trestné  činnosti  neúčastní,  informace,  které  mohou 

poskytnout o závažné trestné činnosti jako je organizovaný zločin a závažné formy korupce jsou 

omezené. Toto je dáno samotným charakterem těchto typů trestné činnosti, jak bude blíže podáno 

v kapitole páté. 

Dalším možným zdrojem informací pro policii je podle Greera snoop, česky špeh či špicl. Jde 

o osoby,  které  poskytují  policii  informace opakovaně,  aniž  by se přitom podílely na usvědčení 

pachatelů  jako  svědci.  Často  jde  o  určitý  specifický  typ  trestné  činnosti,  např.  distribuci  drog 

a zakázaných látek.  „Špehem“ může být  jen neobvykle  zvědavá osoba,  která ráda pozoruje své 

sousedy a  informuje  policii  o  jejich činnosti.  Častěji  to  však bývají  osoby,  jejichž  profese jim 

10 Ač je právní úprava institutu korunního svědka ve světě velmi různorodá, jsou tyto osoby v ČR obecně označovány 
pojmem korunní svědek, a to bez ohledu na jejich, často velmi podstatné, rozdíly. Některé ze zahraničních právních 
úprav jsou českému institutu spolupracujícího obviněného bližší, jiné vzdálenější, ale přestože jsou v českém 
diskurzu označovány pojmem korunní svědek, nevyužívají vždy jen procesních institutů.

11 Greer ve své studii nabízí typologii osob, které mohou poskytovat informaci o trestné činnosti OČTŘ a odlišuje je 
od korunního svědka – casual observers a snoops, viz dále v textu. GREER, Supergrasses: A Study in Anti-Terrorist 
Law Enforcement in Northern Ireland. Clarendon Press, 1995.

12 Ibid., s. 4.
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umožňuje  sledovat  jiné  lidi,  aniž  by  k  sobě  zbytečně  přitahovaly  pozornost,  např.  pracovníci 

v barech a hotelech,  poštovní doručovatelé,  řidiči  taxislužby apod. „Špehem“ se však může stát 

i pachatel  jiné,  obvykle  drobné trestné  činnosti,  který  se může snažit  zavázat  si  polici  k  tomu, 

aby „přehlédla“ jeho vlastní trestnou činnost. 

Obě výše uvedené skupiny,  tedy náhodní svědci i špehové, jsou osoby na trestné činnosti 

nezúčastněné.  Na druhé straně  existují  osoby,  které  mají  důvěrné  informace  o  páchané  trestné 

činnosti,  neboť jsou jejími účastníky.  Tyto osoby, pokud se rozhodnou pro spolupráci s OČTŘ, 

vyhovují definici korunního svědka.

Accomplice  witness,  tedy  svědek  –  spolupachatel,  je  osoba,  která  proti  ostatním 

spolupachatelům vypovídá jako svědek v řízení u soudu. Po zatčení budoucího korunního svědka 

za jeho  vlastní  trestnou  činnost  mu  OČTŘ  nabídnou  nějakou  výhodu  spojenou  s  poskytnutím 

výpovědi  a/nebo  svědectví  u  soudu  proti  ostatním  spolupachatelům.  Motivace  k  tomu,  aby  se 

pachatel stal korunním svědkem jsou různé, jak je patrné z kapitoly šesté. 

Korunní  svědek  se  obvykle  na  usvědčení  spolupachatelů  podílí  jen  v  jediném  případě. 

Zejména ve Spojených státech je však velmi častá i varianta, kdy se tato osoba stává korunním 

svědkem „sériovým“, tedy poskytuje svědectví v několika či mnoha po sobě jdoucích případech, 

zůstává součástí kriminálního podsvětí a stává se profesionálním informátorem.13 

Informátor  je pro účely této práce osoba,  která výměnou za informace o trestných činech 

spáchaných jinými osobami sama získává imunitu před obžalobou nebo jinou výhodu týkající se 

jeho  vlastní  trestné  činnosti.  Ne  vždy  se  stane  svědkem v  řízení  před  soudem,  přínosem jeho 

spolupráce může být „pouhé“ poskytování informací zásadního charakteru OČTŘ. Ne vždy je tedy 

korunním svědkem ve smyslu Hendrychovy definice.

13 Informátor tohoto typu je většinou autorů ze Spojených států nazýván confidential informant, protože jeho identita 
zůstává skryta. V některých případech může dokonce fungovat jako agent provokatér, tedy podněcovat k páchání 
trestné činnosti, ať již s vědomím policie nebo bez něj (slangově stool pigeon).
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2. Geneze  institutu  korunního  svědka  a  spolupracujícího 
obviněného

Získávání informací o trestné činnosti od informátorů se datuje už ke vzniku prvních státních 

útvarů. Je pochopitelné, že v dobách, kdy státy ještě neměly k dispozici organizované vyšetřovací 

orgány,  výpověď  informátorů  či  udavačů  byla  jednou  z  mála  racionálních  možností14,  možná 

i možností jedinou, jak získat informace a důkazy o závažné trestné činnosti. 

Zprvu se informátoři  využívali  k získávání informací o závažných útocích na zájmy státu, 

nikoliv na zájmy soukromých osob. Například za dob starověkého Řecka (425 – 322 př. n. l.) byli  

v Aténách  informátoři  využíváni  v  případech  velezrady.  Každý  muž  nebo  žena,  otrok 

nebo svobodný  člověk,  občan  či  cizinec,  mohl  vypovídat  u  soudů  příslušných  k  rozsudkům 

udělujícím trest smrti, Boule nebo Ekklesia. Zákon z roku 415 př. n. l. poskytoval informátorovi 

beztrestnost, prokázala-li se jeho informace jako pravdivá. Pokud tomu tak nebylo, byl odsouzen 

k smrti.15 Také informátor, který byl účastníkem spiknutí k velezradě, mohl za poskytnutí informací 

získat beztrestnost. Nejznámějším starověkým řeckým informátorem byl Anocidés, který se podílel 

na znesvěcení posvátných soch Hermae. Aby si zajistil osvobození, poskytnul informace o ostatních 

členech spiknutí, včetně vlastního syna. Všichni Anocidem označení spolupachatelé byli odsouzeni 

k smrti, s výjimkou Legorase, který se taktéž rozhodl spolupracovat.16

Obdobně jako v Řecku i ve starověkém Římě byli informátoři využíváni k odhalování trestné 

činnosti. Tzv.  delatores poskytovali magistrátům nebo císaři informace ve formě udání (delatio), 

nestávali se přitom procesní stranou řízení. Jako odměna jim příslušela část majetku odsouzeného.17 

V 2. a 3. stol. n. l. císaři využívali zvláštní skupinu delatores, zvanou „frumentarii“, kteří ve své 

době plnili funkci tajné služby. Původně pouze dodávali pšenici legiím, od 2. stol. n. l. však byli 

císaři pověřováni k získávání zpráv z celého Středomoří a monitorování podvratné činnosti.18 

14 Iracionální důkazní prostředky, jako byly ordály (ordál žhavým železem, vodou atd.) a souboje byly hojně 
využívány zejména ve středověku. Z pochopitelných důvodů byly z hlediska zjišťování pravdy o trestné činnosti 
ještě problematičtější než svědectví informátorů.

15 Christ, M. R. The Litigious Athenian. 1998, s.143. Citováno z: BLOOM, Robert M. Ratting: The Use and Abuse of 
Informants in the American Justice system, vyd 1. Westport: Praeger, 2002, s. 2.

16 Burchardt, J. The Greeks and the Greek Civilization, 1998, s. 281. Citováno z BLOOM, Robert M. Ratting: The Use 
and Abuse of Informants in the American Justice system, vyd 1. Westport: Praeger, 2002, s. 2.

17 Slovník antické kultury. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974, s. 135 pod heslem: delator, dále KINCL, Jaromír a kol. 
Římské právo. 3. dotisk prvního vydání. Praha: Beck, 1995, XXII, s. 335. Tento institut znali i Řekové, šlo o tzv. 
sýkofanty, viz Slovník antické kultury. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974, s. 596 pod heslem: sýkofanti.

18 STAMBAUGH, The Ancient Roman City, 1988, s. 126-127. Citováno z: BLOOM, Robert M. Ratting: The Use and 
Abuse of Informants in the American Justice system, vyd 1. Westport: Praeger, 2002, s. 3.
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Ve středověké Anglii soudy využívaly tzv. approvers19 k usvědčení spolupachatelů trestných 

činů.  Pachatel  závažného  trestného  činu  se  mohl  přiznat  ke  konkrétnímu  trestnému  činu 

nebo k veškeré závažné trestné činnosti,  kterou organizoval  nebo jíž byl  spolupachatelem. Když 

poté  nabídl  soudu  jmenovat  a  usvědčit  spolupachatele  a  soud  jeho  nabídku  přijal,  označený 

spolupachatel byl pohnán k soudu. Byl-li obviněný spolupachatel usvědčen, approver dostal milost 

a byl vyhnán do exilu, byl-li však shledán nevinným, approver byl odsouzen k smrti.20 Tento obyčej 

se užíval pouze u trestných činů, za které mohl být udělen trest smrti.21 

Tento systém však měl četná úskalí. Byl-li někdo obžalován z trestného činu, který byl trestán 

smrtí,  nemohl  nic  ztratit,  označil-li  jiného za  spolupachatele.  V případě,  že  uspěl,  mohl  získat 

beztrestnost, což byla velmi silná motivace k označení dalších, třeba i nevinných, osob. Následkem 

mohlo  být  i  vydírání  nevinných osob,  kterým mohlo  být  vyhrožováno,  že  budou usvědčeni  na 

základě svědectví approvers. Např. v roce 1274 approver obvinil 13 „čestných mužů“ a vydíráním 

ostatních obyvatel města získal 40 šilinků.22

Díky  četným  případům  zneužití23 byl  systém  approvers  opuštěn,  nicméně  jeho  pozdější 

podoba,  tzv.  common informer trpěla  obdobnými  neduhy.  Podle  Radzinowicze24  byl  common 

informer „osoba, která oznámila určité případy porušení práva autoritám a zahájila řízení ne proto, 

že by osobně byla poškozena a chtěla dosáhnout spravedlnosti, ale protože dle zákona měla nárok 

na podíl na pokutě, která by mohla být udělena.“ Přestože byly tyto osoby od počátku subjektem 

ostré kritiky (byli označováni jako zmije a obtížný hmyz, bezcharakterní šejdíři, nástroj vydírání, 

vrtochu a tyranie25), poptávka po jejich službách byla stále vysoká. 

Snad  nejkrutější  zákon,  který  se  spoléhal  na  služby  informátorů,  byl  přijat  v  roce  1547. 

Žebrák,  tulák  nebo  povaleč  odsouzený  za  nečinný  život26 měl  být  označen  žhavým  železem 

a předán  informátorovi,  který  jej  usvědčil,  jako  jeho  otrok  na  dva  roky.  Měl  být  živen  pouze 

chlebem a vodou a nucen vykonávat jakoukoliv práci, kterou po něm informátor požadoval. K práci 

19 BLACK, Henry Campbell a kol. Blackův právnický slovník. 6. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1993, pod heslem 
„Approver“.

20 RADZINOWICZ, Leon. A history of English criminal law and its administration from 1750. London: Stevens & 
Sons, 1956, s. 44. 

21 BLACK, Henry Campbell a kol. Blackův právnický slovník. 6. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1993, pod heslem 
„Approvement“.

22 ZIMMERMAN, C.S. Toward a New Vision of Informants: A History of Abuses and Suggestion for Reform. 
Hastings Const. L.Q. 1994-1995, č. 22, poznámka 435, s. 156.

23 Zimmerman uvádí, že institut byl zneužíván nejen zločinci, ale i samotnými šerify, správci tehdejších vězení. Aby 
získali svědectví od approvers, používali i mučení. Ibid. s. 156, pozn. 436.

24 RADZINOWICZ, Leon. A history of English criminal law and its administration from 1750. London: Stevens & 
Sons, 1956, s. 138. Překlad autorka.

25 Ibid. s. 139.
26 Loitering
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mohl být nucen i násilím a bitím. Pokud by se pokusil utéci před uplynutím těchto 2 let, měl být 

železem označen na tvář a předán informátorovi na doživotí.27

V na konci 17. a v 18. stol. měl korunní svědek absolutní právo na milost (Pardon), pokud se 

díky  jeho  svědectví  podařilo  usvědčit  alespoň  dva  pachatele  závažných  zločinů,  obzvláště 

loupežných přepadení a vloupání.28 Zákonné právo na beztrestnost měl dokonce i hlavní pachatel 

krádeží železa, olova, mědi či mosazi z budov, lodí, či přístavů, pokud zajistil usvědčení alespoň 

dvou příjemců těchto surovin.29

V  18.  století  se  začínají  vytvářet  první  sofistikované  policejní  sbory,  které  využívají 

informátory  k vyšetřování  trestné  činnosti.30 Pravděpodobně  nejznámější  je  příběh  Françoise 

Vidocqua31,  bývalého  francouzského  trestance  a  zakladatele  Sûreté,  tj.  oddělení  vyšetřování 

pařížské policie. Mezi lety 1810 a 1827 Vidocq vytvořil síť informátorů a najal bývalé zločince jako 

detektivy. V rámci Sûreté pracovalo 20 inspecteurs de police, jejichž úkolem bylo sbírat informace 

o soukromém i veřejném životě občanů. Tito detektivové fungovali jako tajní agenti a pravidelně 

využívali  3  typy  informátorů:  observateurs (pozorovatelé),  espignons (špióni)  a  basse-mouches 

(„běžní“ informátoři). Informátoři byli placeni za to, že předávali informace o politických postojích, 

osobních  stycích  a  sexuálních  vztazích  významných  osob,  monitorovali  trestnou  činnost 

„v podsvětí“ a prováděli obdobu dnešních předstíraných převodů.32

Ani ve 20. století nebyl institut korunního svědka opuštěn. Ponecháme-li stranou využívání 

informátorů v 1. pol. 20. století k politické represi totalitními režimy, k intenzivnímu uplatňování 

tohoto institutu došlo zejména v 70. a 80. letech v boji proti terorismu a organizované kriminalitě. 

V  Severním  Irsku  byli  korunní  svědci,  tzv.  supergrasses  intenzivně  využíváni  ve  snaze 

27 Tento zákon byl naštěstí po 2 letech účinnosti zrušen. RADZINOWICZ, Leon. A history of English criminal law 
and its administration from 1750. London: Stevens & Sons, 1956, s. 140.

28 RADZINOWICZ, Leon. A history of English criminal law and its administration from 1750. London: Stevens & 
Sons, 1956, s. 40-41.

29 Ibid. s. 41
30 Prvním moderní policejní aparát však byl vytvořen již na konci 17. stol. v Paříži. Jeho hlavním úkolem bylo sbírání 

informací o potencionálně nebezpečných jedincích a skupinách fungující na bázi utajení. Viz Fijnaut, C. Opdat de 
Macht een toevlucht zij? Een historische studie van het politie-apparaat ans ne polieteke instelling. 1979, Kluwer 
Rechtswetenschappen, s. 489-551, 580-593. Citováno z: FIJNAUT, C. J. C. F.; MARX, Gary T. The Normalization 
of Undercover Policing in the West: Historical and Contemporary Perspectives. Undercover Police Surveillance in 
Comparative Perspective. The Hague: Kluwer Law International, 1995. 

31 Krátký životopis viz. STRAUS, Jiří a VAVERA, František. Slovník kriminalistických pojmů a osobností. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 303. Dále FIJNAUT, C. J. C. F.; MARX, Gary T. The 
Normalization of Undercover Policing in the West: Historical and Contemporary Perspectives. Undercover Police 
Surveillance in Comparative Perspective. The Hague: Kluwer Law International, 1995, s. 3-4.

32 FIJNAUT, C. J. C. F.; MARX, Gary T. The Normalization of Undercover Policing in the West: Historical and 
Contemporary Perspectives. Undercover Police Surveillance in Comparative Perspective. The Hague: Kluwer Law 
International, 1995, s. 3.
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odhalit pachatele politicky motivovaných teroristických činů. Mezi lety 1981 a 1986 bylo zatčeno 

téměř 600 osob podezřelých z  teroristických aktivit  na základě  svědectví  25 korunních svědků. 

Z těchto 25 svědků však 15 později odvolalo svou výpověď, což vedlo k nutnosti propustit velkou 

část zadržených. Přes prvotní úspěchy a odsouzení celkem 120 osob v první instanci, lze hodnotit 

celý systém procesů spíše jako neúspěšný, neboť většina odsouzených uspěla v odvolacím řízení, 

z velké části pro pochybnosti nad věrohodností a spolehlivostí výpovědi korunních svědků. 

Stejně jako v Severním Irsku byli i v Itálii korunní svědci využíváni nejdříve k odhalování 

terorismu a usvědčování  jeho pachatelů.  Po únosu a vraždě Aldo Mora33,  byly přijaty zákony34 

umožňující členům teroristických organizací, jako byla Brigate Rosse35, podstatné snížení trestu, 

pokud ustoupí od násilných činů a budou spolupracovat s OČTŘ36 na osvobození unesených osob.37

V  roce  1980  byl  přijat  zákon  č.  15  z  6.  února  1980,  jehož  §  4  umožnil  snížení  trestu 

obviněným, kteří byli shledáni vinnými z terorismu, odloučili se od teroristické skupiny a zasadili 

se o to, aby zabránili pokračování trestné činnosti tím, že poskytli konkrétní pomoc policii a úřadům 

k  získání  rozhodujících  důkazů  vedoucích  k  identifikaci  a  zatčení  pachatelů.38 Ustanovení  §  5 

citovaného  zákona  navíc  umožnilo  poskytnout  korunnímu  svědkovi  beztrestnost,  pokud  také 

poskytl podstatné důkazy týkající se zločinného spolčení, včetně detailů o tom, jak přesně byl zločin 

zorganizován  a identifikoval  ostatní  spolupachatele.39 Následný  zákon  č.  34  z  18.  února  1987 

umožnil snížit trest korunnímu svědkovi bez ohledu na to, jak užitečné budou poskytnuté informace 

pro OČTŘ,40 pokud se přiznal, vystoupil z teroristické organizace, výslovně odsoudil její aktivity 

a napravil se. 

Do konce ledna 1983 využilo 389 teroristů zákonů poskytujících výhody korunním svědkům 

33 Italský politik a premiér Itálie v letech 1963 - 1968 a 1974 - 1976, předseda křesťanské demokracie (DC). 16. března 
1978 byl unesen příslušníky Brigate Rosse, 55 dní vězněn a následně zabit, poté co státní orgány nepřistoupily na 
podmínky teroristů. Více viz BBC: 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/march/16/newsid_4232000/4232691.stm.

34 Jen týden poté, co byl Moro unesen, byl přijat zákon č. 59 z 21. března 1978, který umožnil snížit trest členu 
teroristické skupiny, který se podílel na únosu, na 2 až 4 roky, pokud pomůže s hledáním a osvobozením rukojmí. 
Viz GREER, Supergrasses: A Study in Anti-Terrorist Law Enforcement in Northern Ireland. Clarendon Press, 1995, 
s. 236.

35 Rudá brigáda byla extrémně levicová teroristická organizace, jejímž hlavním cílem bylo odstranění kapitalistického 
režimu v Itálii. Detailní analýza např. v CATANZARO, Raimondo. The Red Brigades and left-wing terrorism in 
Italy. Burns & Oates, 1991.

36 Teroristé, kteří se rozhodli distancovat od páchání teroristických trestných činů, byli označováni jako piccoli pentiti, 
ti kteří spolupracovali s OČTŘ grandi pentiti.

37 TAK, Peter J.P. Deals with Criminals: Supergrasses, Crown Witnesses and Pentiti. European Journal of Crime,  
Criminal Law and Criminal Justice. 1997, roč. 5, č.1, s. 4.

38 GREER, Supergrasses: A Study in Anti-Terrorist Law Enforcement in Northern Ireland. Clarendon Press, 1995, s. 
236, překlad autorka.

39 Ibid., s. 236, překlad autorka.
40 Ibid., s. 238
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a podle Weinberga a Eubanka „jejich pomoc, spolu s anti-teroristickým aparátem vybudovaným 

po vraždě  Mory,  ukončily  druhou  vlnu  italských  teroristických  násilností.“41 Podle  Mosconiho 

a Pisapia  se  tyto  zákony  prokázaly  jako  úspěšné,  když  byly  zlikvidovány  celé  teroristické 

organizace jako např. Front Line.42 

Využití  korunních  svědků  k  potírání  organizovaného  zločinu  přišlo  o  něco  později. 

V 70. letech  dochází  k  postupnému osvobozování  se  od moci  mafie  a  delegitimizace  její  moci. 

Představitelé justice, kteří studovali a byli vycvičeni po kulturní revoluci z roku 1968, poprvé začali 

skutečně vyšetřovat jihoitalské skupiny organizovaného zločinu, jejich politickou a institucionální 

ochranu a infiltraci do legální ekonomiky.43 První velký proces se odehrál v 80. letech pod vedením 

Antonia  Caponetta  proti  G.  Abbatemu  a  dalším  706  členům  mafie.  Skončil  v  prosinci  1987 

odsouzením  360  osob  s  verdiktem  2665  let  vězení,  19  doživotních  trestů  a  peněžitými  tresty 

v hodnotě 11 miliard lir.44 Reakce mafie byla rychlá a tvrdá: v letech 1979-1983 byli zavražděni 

následující  představitelé  OČTŘ: Boris Giuliano, vedoucí palermské vyšetřovací  skupiny,  soudce 

Cesare  Terranova,  vrchní  státní  zástupce  Gaetano Costa,  Pio La Torre,  předseda  Komunistické 

strany,  který předložil  první  zákon proti  mafii,  palermský prefekt  Dalla  Chiesa,  státní  zástupce 

Giangiacomo Ciaccio Montalto a šéf Palermské vyšetřovací kanceláře Rocco Chinnicci. Druhá vlna 

násilí a nájemných vražd následovala po potvrzení rozsudků nad většinou odsouzených členů mafie 

kasačním soudem.45

Tyto  útoky přinesly spontánní protesty velké části  palermské veřejnosti  a v září  1982 byl 

přijat  první  zákon proti  mafii.  Nově bylo  členství  v  organizované  zločinecké  skupině  trestným 

činem a podle § 416b trestního zákona bylo nyní možné zabavit a zkonfiskovat nelegálně nabytý 

majetek  osob  podezřelých  z  členství  v  těchto  skupinách.  Po  vraždě  soudce  kasačního  soudu 

Falconneho v 90. letech došlo k znovuobnovení zájmu veřejnosti o politiku boje s organizovaným 

zločinem a politici byli nuceni si zařadit toto téma do volebních programů, chtěli-li být zvoleni.46

Zákon č.  152 z  13.  5.  1991 zpřísnil  tresty  za  členství  ve  zločinecké  organizaci  a  nabídl 

41 Weinberg and Eubank, Italian Terrorism, s. 130. Citováno z GREER, s. 238.
42 G. Mosconi and G. Pisapia, "The Stereotype of the Repentant Terrorist: His Nature and Functions", in European 

Group for the Study of Deviance and Social Control, Working Papers in Criminology, 3 ( 1981), 190-9. Citováno z 
GREER, ibid. s. 237.

43 PAOLI, Letizia. Mafia Brotherhoods : Organized Crime, Italian Style. Oxford University Press, 2003, s. 202.
44 Ibid, s. 13. Též ACCONCIA, Y. A., IMMORDINO, G., PICCOLO, X. S. Accomplice-Witnesses, Organized Crime 

and Corruption: Theory and Evidence from Italy. CSEF Working Papers 232, Centre for Studies in Economics and 
Finance (CSEF), University of Naples, Italy, revised 17 Oct 2009, s. 8. Dostupné online z: 
http://www.csef.it/WP/wp232.pdf.

45 Ve dvou pumových útocích byli zavražděni soudci Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, včetně Falconeho ženy a 8 
policistů z jeho bezpečnostní eskorty.

46 Pochodu na památku Falconneho smrti se zúčastnilo kolem 500,000 lidí. Viz PAOLI, s. 204.
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částečnou nebo úplnou beztrestnost těm, kteří poskytnou informace vedoucí ke stíhání dalších členů 

organizace a jejich externích spolupracovníků. Po intenzivní debatě byl 15. 1. 1991 přijat zákon 

č. 15 na ochranu těchto spolupracujících osob.47 V srpnu 1992 byl  přijat zákon č. 354/75, který 

v článku 41b zavedl speciální detenční systém cílený na vůdce mafiánských organizací. Speciální 

zacházení se zadrženými v detenčním systému a možnost získat beztrestnost a ochranu v programu 

na ochranu svědků vedlo 13 zadržených k rozhodnutí stát se korunními svědky. V následujících 

měsících  bylo  zadrženo  mnoho  mafiánských  bossů.  Dle  statistik  Ministerstva  vnitra  (Ministero 

dell'Interno)  bylo  vrcholu  v  počtu  spolupracujících  osob  dosaženo  v  roce  1996,  kdy  bylo 

do ochranného programu svědků přijato 1214 osob, přičemž toto číslo postupně mírně klesá.48

Dle výzkumu Acconccia et. al byla politika snížení trestů či beztrestnosti49 korunních svědků 

přijatá  v  90.  letech  správná.50 Acconccia  se  svým  výzkumným  týmem  provedli  ekonomickou 

analýzu  dostupných  statistických  dat  a  aplikovali  na  ně  teorii  her.  Jejich  výzkum  potvrdil, 

že existuje  pozitivní  korelace  mezi  zavedením  leniency  programs51 a  počtem  vyšetřovaných 

trestných činů spáchaných mafií a negativní korelace mezi zavedením programu a organizovanou 

kriminalitou.52 Také potvrdili  pozitivní korelaci zvýšeného počtu korunních svědků s efektivitou 

italského justičního systému. 

Ve Spojených státech se poptávka po informátorech zvýšila se zavedením prohibice a dále 

s hrozbou  bolševismu  po  první  světové  válce.53 V  tzv. Whiskey  Cases54, Nejvyšší  soud  uznal 

autoritu prokurátorů uzavírat neformální dohody s korunními svědky výměnou za jejich spolupráci, 

když takovou praxi přirovnal k institutu approvementu v anglickém common law.

Federální úřad vyšetřování (The Federal Bureau of Investigation,  krátce FBI), založený za 

prezidenta  Theodora Roosevelta  v roce 1908, rozvinul  širokou síť  informátorů  po celém území 

Spojených států. Mezi lety 1920 a 1980 FBI vyšetřoval radikální politické skupiny (Black Panthers, 

the Students for a Democratic Society, the Progressive Labor Party, and Vietnam Veterans against 

47 ACCONCIA, Y. A., IMMORDINO, G., PICCOLO, X. S. Accomplice-Witnesses, Organized Crime and Corruption: 
Theory and Evidence from Italy. CSEF Working Papers 232, Centre for Studies in Economics and Finance (CSEF), 
University of Naples, Italy, revised 17 Oct 2009, s. 5. Dostupné online z: http://www.csef.it/WP/wp232.pdf.

48 PAOLI, Ibid. s. 14.
49 Tzv. leniency programs
50 ACCONCIA, Y. A., IMMORDINO, G., PICCOLO, X. S. Accomplice-Witnesses, Organized Crime and Corruption: 

Theory and Evidence from Italy. CSEF Working Papers 232, Centre for Studies in Economics and Finance (CSEF), 
University of Naples, Italy, revised 17 Oct 2009. Dostupné online z: http://www.csef.it/WP/wp232.pdf

51 Tedy programů nabízejících obviněným výměnou za spolupráci s OČTŘ odměnu ve formě snížení trestu či úplné 
beztrestnosti, případně peněžitou odměnu.

52 „Běžná“ kriminalita, tedy ta, která nebyla přičítána mafiím zůstala téměř beze změny.
53 Občané, ale zejména OČTŘ v této době podporovali využívání informátorů. Viz BLOOM, Robert M. Ratting: The 

Use and Abuse of Informants in the American Justice system. 2002, s. 7.
54 United States v. Ford, 99 U.S. 594 (1878).
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the War). Informátoři byli využíváni nejen k získávání informací o činnosti těchto skupin, ale také 

k sabotáži.55 

FBI  využívala  informátory  i  k  vyšetřování  nepolitické  trestné  činnosti.  Zdroje  svých 

informací  rozdělila  do  2  kategorií:  osoby,  které  měly  legitimní  zaměstnání,  byly  nazývány 

confidential  sources,  osoby  pocházející  z  kriminálního  prostředí  informants.56 Přestože  má 

využívání informátorů, tedy pachatelů trestné činnosti, kteří za informace o trestné činnosti jiných 

sami získávají beztrestnost nebo podstatně snížený trest, v USA dlouhou tradici, jejich využívání 

provází a vždy provázelo mnoho případů zneužití. Dle Centra pro studium nezákonných odsouzení 

Northwesternské  univerzity  celých 45,9  %  nesprávných rozsudků smrti  vycházelo  ze  svědectví 

informátorů.57 Svědectví těchto osob je mnohdy zcela smyšlené, jak ilustrují následující případy.

V roce 2000 Derrick Megress, sedmadvacetiletý informátor závislý na drogách, obviněný ze 

série vloupání, ve své výpovědi označil 28 osob jako pachatele drogových deliktů. Podle dohody, 

kterou uzavřel s prokurátorem, musel poskytnout  informace vedoucí k zatčení  alespoň 20 osob, 

aby bylo upuštěno od obžaloby.  Navíc měl za každou zatčenou osobu získat odměnu 100 USD. 

Jedna z jím označených osob, servírka a matka 4 dětí, se odmítala přiznat a akceptovat podmínečné 

propuštění z vazby, i když její vazba trvala několik týdnů. Jiná žena byla v době, kdy mu měla 

podle  Megressovy  výpovědi  prodávat  drogy,  v  porodnici.  Po  provedení  testu  na  detektoru  lži 

a následném výslechu se prokázalo, že Megress lhal a všechna obvinění si vymyslel.58

V jiném případě se policisté spolehli na informace od zatčeného drogového dealera, který jim 

oznámil adresu, na které měli objevit 1 kg kokainu. Když přicházeli policisté do domu, v rámci 

„sebeobrany“ zahájili palbu a zastřelili dvaadevadesátiletou paní Johnstonovou. Žádné drogy však 

v domě nenašli. Aby se vyhnuli problémům, zajistili si svědectví jiného informátora, který měl při 

vyšetřování potvrdit, že si v domě paní Johnstonové koupil drogy.59

2.1. Vývoj institutu spolupracujícího obviněného v ČR

Poté, co byl institut korunního svědka postupně zaváděn do legislativy v sousedních státech, 

konkrétně v Německu v roce 1989, v Maďarsku v roce 1994, v Polsku v roce 1997 a v roce 2003 

i na Slovensku, začalo se o jeho zavedení uvažovat i v České republice. 

55 Ibid., s. 7
56 Ibid., s. 7
57 NATAPOFF, A. Snitching: Criminal informants and the erosion of American justice. NYU Press, 2009, s. 7.
58 Ibid., s. 3-4
59 Ibid. , s. 1
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V roce 2002 byl Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti předložen 

návrh právní úpravy institutu korunního svědka. Navrhovaná právní úprava měla novelizovat trestní 

řád vložením oddílu třetího do třetí části, hlavy XX, nazvaný Řízení proti pachateli v mimořádných 

případech (§ 306b – 306e tr. řádu) a trestní zákon úpravou ustanovení § 40. Přestože se ve vlastním 

textu  navrhovaných  ustanovení  pojem  korunní  svědek  vůbec  nevyskytuje,  důvodová  zpráva 

kooperujícího obviněného za korunního svědka označovala. Výjimkou byl navrhovaný § 306d, kde 

se používá pojmu spolupracující obviněný.

Dle důvodové zprávy návrh vycházel z předpokladu, že „zájem státu na rozbití zločineckých 

struktur, do nichž je obtížné proniknout, převyšuje zájem státu nad potrestáním jednotlivce, který se 

přímo nebo nepřímo na trestné činnosti podílel a který umožnil odhalení a usvědčení spolupachatelů 

a spolupodílníků trestné činnosti.“60 Rozbití zločineckých struktur chtěli autoři návrhu dosáhnout 

motivací  obviněného  ke  spolupráci  s  OČTŘ.  Výměnou  za  spolupráci  mohlo  být  obviněnému 

nabídnuto dočasné přerušení a následné zastavení jeho trestního stíhání nebo alespoň snížení trestu 

pod dolní hranici trestní sazby, pokud nesplnil všechny podmínky potřebné k dočasnému přerušení 

(a následnému zastavení) trestního stíhání.61 

Dvoufázový  proces,  tedy  nejprve  dočasné  přerušení  a  až  po  splnění  přísných  zákonných 

podmínek konečné zastavení  trestního stíhání  měly zajistit,  aby obviněný splnil  své povinnosti, 

zejména  tím,  že  podal  úplnou  a  pravdivou  výpověď  skutečně  způsobilou  významně  přispět 

k objasnění trestného činu, k jehož objasnění se zavázal.62 Zároveň měla tato úprava obviněnému 

garantovat, že pokud podmínky dodrží, výhody mu budou skutečně poskytnuty.

Tento  návrh  však  čelil  silné  kritice  odborné  veřejnosti.  Ani  po  zapracování  připomínek 

a jejich vtělení do vládního návrhu zákona z roku 200463 nebyl tento přijat. Neuspěl ani poslanecký 

návrh zákona podaný o několik měsíců později.64

Zásadním  způsobem  upravený  institut  spolupracujícího  obviněného  úspěšně  zavedla  až 

novela trestního řádu č. 41/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2010. Podle § 178a tr. řádu mohl státní 

zástupce  v obžalobě  označit  obviněného  za  spolupracujícího,  pokud  mu  oznámil  skutečnosti 

60 Důvodová zpráva k návrhu Ministerstva vnitra ze dne 22. 11. 2002, č.j.: OBP-1697/CZ-2002, str. 8. Citováno z: 
VANTUCH, Pavel. Institut spolupracujícího obviněného a návrh na jeho novelizaci. Trestní právo. 2011, s. 9.

61 Spolupracující obviněný mohl podle nového § 40 odst 4 tr. zákona získat pouze snížený trest (i pod dolní hranicí 
trestní sazby), korunní svědek mohl dosáhnout  i zastavení trestního stíhání.

62 Obviněný se také od právní moci rozhodnutí o přerušení nesměl dopustit žádného dalšího úmyslného trestného činu, 
nesměl vyjít najevo žádný trestný čin, který obviněný spáchal a který nebyl uveden v prohlášení státnímu zástupci 
a vykonal (jiné) povinnosti uložené v rozhodnutí o dočasném přerušení trestného stíhání. Viz § 306c návrhu.

63 Sněmovní tisk 746/0 z roku 2004.
64 Návrh poslanců Radima Turka, Antonína Sedi, Břetislava Petra, Stanislava Křečka a dalších. Sněmovní tisk 802/0.
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způsobilé významně přispět k objasnění zvlášť závažného zločinu spáchaného členy organizované 

skupiny, ve spojení s ní nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, nebo pomohl zabránit 

dokonání takového zločinu a zavázal se podat úplnou a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech. 

Aby mohl být označen za spolupracujícího, musel obviněný s tímto označením souhlasit a doznat se 

k činu, pro který byl stíhán. Na status spolupracujícího obviněného nebyl žádný právní nárok, neboť 

státní zástupce ho mohl udělit, jen pokud to považoval za potřebné. 

Motivaci  ke  spolupráci  obviněného  s  OČTŘ  měla  zajistit  možnost  snížení  trestu  odnětí 

svobody  pod  dolní  hranici  trestní  sazby.  Tato  úprava  však  neposkytovala  spolupracujícímu 

obviněnému žádné záruky, že jakékoliv výhody získá, a tudíž ji nelze považovat za příliš motivační. 

Za prvé obviněný postupuje v rozporu se zájmem na vlastní obhajobě, když v rámci snahy o získání 

statusu spolupracujícího obviněného musí  sdělit  i  sebe-usvědčující  skutečnosti,  o  kterých by se 

OČTŘ pravděpodobně nikdy z vlastní pátrací činnosti nedozvěděly. Za druhé bude často objasnění 

některých  zvlášť  závažných  zločinů  spáchaných  formou  organizovaného  zločinu  bez  výpovědi 

spolupracujícího obviněného nemožné. Obviněný tedy bude chtít vědět, jaké zvláštní výhody mu 

může stát nabídnout.

Vládním  návrhem  zákona  o  protikorupčních  opatřeních  z  roku  2010  (tzv.  protikorupční 

balíček)65 mělo  dojít  k  další  změně  právní  úpravy spolupracujícího  obviněného.  Návrh  byl  dle 

důvodové  zprávy  napsán  „s cílem  významně  přispět  k potlačování  korupce“,  a  to  mimo  jiné 

zavedením institutů korunního svědka a protikorupčního agenta.66 Ustanovení o korunním svědkovi 

měla motivovat pachatele závažné trestné činnosti přerušením trestního stíhání, pokud by se přiznal 

k činu a podal informace o organizované kriminalitě, zavázal se vydat prospěch a nahradit škodu. 

Pokud by podal svědectví,  které významně přispělo k objasnění organizované kriminality,  vydal 

prospěch a nahradil škodu a nedopustil se od přerušení stíhání žádného úmyslného trestného činu, 

došlo by podle navrhované úpravy k úplnému zastavení trestního stíhání.67 Vládní návrh však nebyl 

přijat Senátem. 

Dalším pokusem o zavedení  institutu korunního svědka bylo  podání  poslaneckého návrhu 

65 Vládní návrh zákona o protikorupčních opatřeních, sněmovní tisk 1015.
66 Protikorupční agent měl fungovat v roli pozorovatele korupčního jednání, neměl se však stát jeho iniciátorem. 

Podmínkou pro využití navrhovaného institutu bylo, aby se osoba dopustila trestného činu i bez agentova přičinění. 
Nešlo tedy o agenta provokatéra.

67 Institut korunního svědka mohl být využit k usvědčení pachatelů, jimž mohl být uložen trest odnětí svobody s horní 
hranicí trestní sazby minimálně osm let a dále těch, kteří mají podle ministerstva vnitra „vysoký korupční 
potenciál.“ Dle navrhovatele jsou jimi především pachatelé, kteří páchali trestnou činnost v insolvenčním řízení, 
sjednávali výhody při zadávání veřejných zakázek, zneužili pravomoci veřejného činitele či se dopustili korupce.
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zákona68 v roce 2010.  Martin  Pecina svůj  návrh v projevu v Poslanecké sněmovně69 zdůvodnil 

takto:  „Nejsilnějším  argumentem  pro  kodifikaci  korunního  svědka  je  jeho  efektivita.  Zejména 

organizovaná kriminalita a korupce nebo některé formy hospodářské kriminality patří mezi formy 

kriminality, jež mají tak dobře vyvinuté imunitní mechanismy, že důkazy o jejich existenci lze jen 

stěží najít zvenčí. Na odhalení této trestné činnosti je proto třeba najít důkazy zevnitř. Zavedení 

institutu korunního svědka je navíc podporováno i na mezinárodní úrovni.“

Oproti  tehdy  účinné  úpravě,  která  neposkytovala  spolupracujícímu  obviněnému  žádnou 

záruku, že snížený trest odměnou za spolupráci s OČTŘ získá, měl mít korunní svědek při splnění 

zákonných podmínek na zastavení trestního stíhání nárok. Přerušení a následné zastavení trestního 

stíhání  bylo  v  poslaneckém  návrhu  vázáno  na  předchozí  písemný  souhlas  nejvyššího  státního 

zástupce. To bylo terčem největší kritiky,  neboť vládnoucí většina se domnívala, že kontrola by 

měla být soudní. Nesouhlas však panoval i ohledně toho, zda má být zastavení trestního stíhání, 

pokud jsou všechny zákonné podmínky splněny, obligatorní.

Poslední, aktuální úpravu institutu spolupracujícího obviněného přinesla novela č. 193/2012 

Sb. s účinností od 1. 9. 2012. Tato úprava umožňuje za splnění zákonem stanovených podmínek 

nabídnout  spolupracujícímu obviněnému obligatorní  upuštění  od potrestání.  Fakultativní  snížení 

trestu odnětí svobody pod dolní hranici bylo také změněno na snížení obligatorní (§ 58 odst. 4 tr.  

zák.).  Dle  důvodové zprávy tak  tomu bylo  proto,  aby byla  výrazně  posílena  jak  právní  jistota 

obviněného,  tak  efektivita  institutu  spolupracujícího  obviněného.  Možnost  využití  institutu 

spolupracujícího se také nově rozšířila na řízení o všech zločinech, a nikoli jen o zvlášť závažných 

zločinech,  aby bylo možné uplatnit  tento institut  též u závažnějších forem korupčních trestných 

činů.

68 Návrh poslanců Martina Peciny, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., 
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 99. Pecina se institut korunního 
svědka pokusil prosadit již v předchozím návrhu jako součást protikorupčního balíčku Fischerovy vlády, tehdy ještě 
jako ministr.

69 Projev M. Peciny na 14. schůzi Poslanecké sněmovny z 16.3.2011. [online]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/014schuz/s014043.htm.
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3. Účinná úprava spolupracujícího obviněného

Institut spolupracujícího obviněného je upraven v trestním řádu, hmotněprávní důsledky pak 

v trestním  zákoníku.70 Dle  důvodové  zprávy  je  základním  cílem  institutu  spolupracujícího 

obviněného  „rozkrýt  a  paralyzovat  zločinecké  skupiny,  resp.  odkrýt  jejich  trestnou  činnost:“71 

Novela  193/2012  Sb.  nepočítá  s  využitím  spolupracujícího  obviněného  pouze  k  objasňování 

a postihování organizovaného zločinu, ale i závažných forem korupce.

Použití  institutu  spolupracujícího  obviněného  dle  §  178a  tr.  řádu  je  vymezeno  několika 

podmínkami, které lze rozdělit na pozitivní a negativní. Pozitivní podmínky musí být splněny72, aby 

obviněný status spolupracujícího obviněného mohl získat, negativní naopak splněny být nesmí, má-

li obviněný získat výhodu beztrestnosti.

Pozitivními podmínkami jsou následující:

 1 Jde o řízení o zločinu.73

 2 Obviněný  oznámí  státnímu  zástupci  skutečnosti,  které  jsou  způsobilé  významně 

přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny,  ve spojení s organizovanou 

skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. 

 3 Obviněný se zaváže podat jak v přípravném řízení, tak i v řízení před soudem úplnou 

a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech.

 4 Obviněný se dozná k činu, pro který je stíhán.74

 5 Obviněný prohlásí, že souhlasí s tím, aby byl označen jako spolupracující obviněný.

 6 Státní zástupce považuje takové označení za potřebné vzhledem k povaze trestného 

činu,  k jehož objasnění  se obviněný zavázal.  Přitom státní  zástupce  přihlédne k trestnému činu 

uvedenému  v  doznání  obviněného,  k  osobě  obviněného  a  k  okolnostem případu,  zejména  zda 

a jakým způsobem se obviněný podílel na spáchání trestného činu, k jehož objasnění se zavázal 

70 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 2012, s. 807-809.
71 Důvodová zpráva k zák. č. 193/2012 Sb. s. 57-58.
72 Tyto podmínky musí být splněny kumulativně.
73 Zločiny jsou dle § 14 odst 3 tr. zák. všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny. Přečiny jsou 

všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní 
hranicí trestní sazby do pěti let.

74 Dle § 178a odst 1 písm c) tr. řádu nesmí existovat důvodné pochybnosti o tom, že jeho doznání bylo učiněno 
svobodně, vážně a určitě.
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a jaké následky svým jednáním způsobil.

Má-li spolupracující obviněný mít možnost získat výhodu upuštění od potrestání, nesmí být 

splněny následující negativní podmínky:

1. spolupracujícím obviněným spáchaný trestný čin byl závažnější než zločin, k jehož 

objasnění přispěl, 

2. spolupracující  obviněný  se  podílel  jako  organizátor  nebo  návodce  na  spáchání 

zločinu, k jehož objasnění přispěl, 

3. spolupracující  obviněný  způsobil  úmyslně  těžkou  újmu  na  zdraví  nebo  smrt 

(nedbalostní  způsobení  těchto  následků  např.  při  dopravní  nehodě  použití  tohoto  ustanovení  o 

upuštění od potrestání nevylučuje), nebo

4. jsou dány důvody pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody.

Poté, co je obviněný označen za spolupracujícího, získává v řízení o objasňovaném zločinu 

postavení  svědka,  se  všemi  procesními  důsledky,  které  to  přináší.  Status  spolupracujícího 

obviněného  obviněný  nezískává  automaticky,  ale  může mu  být  přiznán  v  obžalobě  státním 

zástupcem.  Na získání  tohoto postavení  nemá obviněný právní  nárok,  neboť státní  zástupce  jej 

udělí, jen považuje-li to za potřebné, viz § 178a odst. 1 tr. řádu. Pokud státní zástupce v obžalobě 

obviněného jako spolupracujícího neoznačí, není možno na něj tak v dalším řízení před soudem 

hledět.  To  může  být  pro  obviněného  značný  problém,  neboť  spolupráci  s  OČTŘ  uzavře  již 

v přípravném řízení, ale status spolupracujícího obviněného s přiznáním výhod získá až v obžalobě. 

Musí se tedy spolehnout  na jakousi „džentlmenskou dohodu“ se státním zástupcem,  která  však 

z jeho  strany  není  nijak  právně  vymahatelná.  Určitou  garancí  pro  obviněného  by  mohlo  být 

uzavření písemné dohody, nejlépe sepsanou obhájcem nebo alespoň za jeho přítomnosti. Dle mého 

názoru  by však  vymahatelnost  takové  dohody,  i  kdyby  byla  uzavřena  písemně,  byla  vzhledem 

k povaze  českého trestního  procesu  sporná.  Otázka  toho,  jaký charakter  má  vlastně  rozhodnutí 

státního  zástupce  o  označení  obviněného  za  spolupracujícího  je  v  současné  právní  úpravě 

nevyřešena, takže není vůbec jasné, zda je možné uvažovat o nějakém opravném prostředku proti 

„nesprávnému“ rozhodnutí. Žádné vysvětlení neposkytuje důvodová zpráva ani komentáře.

Nabízí  se  také  otázka,  proč  nemůže  soud  za  spolupracujícího  obviněného  považovat 

i takového obviněného, který splní všechny zákonné podmínky, ale státní zástupce jej v obžalobě 

za spolupracujícího  neoznačí.  Dle  mého  názoru  by  mělo  být  možné,  aby  soud  tento  status 
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obžalovanému  přiznal,  i  když  lze  uvažovat  nad  tím,  že  by  si  musel  vyžádat  souhlas  státního 

zástupce. Taktéž dle mého názoru není důvod, proč by obžalovaný nemohl status spolupracující 

osoby získat až v řízení před soudem, nejen při podání obžaloby, jako je tomu ve slovenské právní 

úpravě.75

Postavení spolupracujícího obviněného má obviněný jen potud, pokud plní všechny zákonem 

stanovené podmínky.  Poruší-li  je, o status spolupracujícího obviněného přijde a jeho přiznání  a 

svědectví  může být použito OČTŘ k jeho usvědčení  a odsouzení.  Zejména se to týká úplnosti, 

pravdivosti  nebo  konzistence  výpovědi  spolupracujícího  obviněného.  Otázkou  je,  jak  závažné 

odchylky ve výpovědi spolupracujícího obviněného jsou ještě možné, aby mohla jeho výpověď být 

považována  za  úplnou  a  pravdivou.  Nedomnívám  se,  že  by  to  měla  být  jakákoliv  odchylka 

i sebenepatrnějšího  charakteru.  Takový  výklad  by  učinil  úpravu  spolupracujícího  obviněného 

nepoužitelnou.  Dovedu  si  např.  představit,  že  obviněný  uvede  nepřesné  datum  nebo  hodinu 

spáchání trestného činu, když uplynulo několik let od jeho dokonání. Později obviněný toto datum 

upraví, protože si v kontextu výpovědi o jiné činnosti vzpomene, kdy byl trestný čin spáchán. Zdálo 

by se mi jako příliš  přísné,  okamžitě  status spolupracujícímu obviněnému zrušit  jen na základě 

tohoto omylu.76 

Mému názoru ostatně přisvědčuje i Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 13. 6. 2012, sp. 

zn. 5 Tdo 280/2012. Korunní svědek v tomto případě nesprávně datoval seznámení s obviněným, 

nicméně  jinak  byla  jeho  výpověď  v  souladu  s  prohlášením  učiněným  v  přípravném  řízení 

i ostatními důkazy ve věci. „Soud považuje za vcelku pochopitelné, že svědek S. A. pod tlakem 

opakovaných dotazů znejistěl a uváděl jiný rok, kdy se měl seznámit s obviněným S. Odvolací soud 

se  podrobně  zabýval  námitkami  dovolatele  týkajícími  se  nevěrohodnosti  S.  A.,  přičemž  uvedl 

následující.  Ve  shodě  se  soudem  nalézacím  považuje  odvolací  soud  výpověď  tohoto  svědka 

za věrohodnou a pravdivou,  neboť nebyly  v jeho výpovědích zjištěny žádné podstatné  rozpory, 

které by svědčily závěru opačnému.“ Z citovaného odůvodnění vyplývá, že rozpory mezi výpovědí 

spolupracujícího obviněného před soudem a jeho předchozími výpověďmi nesmí být podstatné, aby 

mohla být výpověď soudem shledána jako pravdivá.

3.1. Trestání spolupracujícího obviněného

Spolupracující obviněný může získat výměnou za spolupráci různé výhody týkající se trestu 

za jím spáchaný trestný čin. Ve výjimečných případech může být zcela upuštěno od potrestání. Dle 

75 Podrobnosti o slovenské úpravě korunního svědka viz kapitola pátá této práce.
76 To platí samozřejmě pouze v případě, že klamání není úmyslné. 
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§ 46 odst 2 tr. zák. k tomu, aby mohlo být upuštěno od potrestání, nesmí být splněna žádná z výše 

uvedených negativních podmínek a zároveň musí spolupracující obviněný splnit všechny podmínky 

§  178a  odst.  1  a  2  tr.  řádu  a  podat  v řízení  před  soudem  úplnou  a pravdivou  výpověď 

o skutečnostech,  které  jsou významnou měrou způsobilé  přispět  k objasnění zločinu spáchaného 

členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny. 

Garance spolupracujícímu obviněnému, že se mu za jeho spolupráci dostane beztrestnosti je 

ale  jen  poloviční.  Dle  jazykového  výkladu  ustanovení  §  46  odst  2  tr.  zák  „soud  upustí  od 

potrestání...“ musí soud od potrestání spolupracujícího obviněného upustit, jsou-li splněny všechny 

zákonem stanovené podmínky. Na druhé straně podle § 178a odst. 1 tr. řádu je rozhodnutí státního 

zástupce navrhnout upuštění od potrestání fakultativní, jak plyne ze slov „může státní zástupce v 

obžalobě navrhnout upuštění od potrestání, pokud to považuje za nezbytné s ohledem na všechny 

okolnosti...“  Z  textu  zákona  není  zcela  jasné,  jestli  soud  může  od  potrestání  spolupracujícího 

obviněného upustit, i pokud to státní zástupce nenavrhne. Přikláním se spíše k názoru, že nikoliv, 

neboť rozhodnutí státního zástupce vnímám jako jednu z podmínek § 178a odst. 1 tr. řádu.

V případě,  že spolupracující  obviněný nesplní  poměrně  přísné podmínky pro upuštění  od 

potrestání, může mu být trest snížen pod dolní hranici trestní sazby podle § 58 odst 4 tr. zák. nebo 

alespoň přiznána polehčující  okolnost  podle  § 41 odst  1  písm.  m)  tr.  zák.  Při  stanovení  druhu 

a výměry trestu se podle § 39 odst 1 tr. zák. přihlédne u spolupracujícího obviněného též k tomu, 

jak  významným  způsobem  přispěl  k  objasnění  zvlášť  závažného  zločinu  spáchaného  členy 

organizované  skupiny,  ve  spojení  s  organizovanou  skupinou  nebo  ve  prospěch  organizované 

zločinecké skupiny.

3.1.1. Data o použití institutu spolupracujícího obviněného v ČR

Vzhledem k poměrně krátké historii institutu spolupracujícího obviněného v České republice 

jsou zatím nedostupná statistická data o jeho využití. Určitý obrázek je možno si vytvořit ze zpráv 

médií a z několika případů, které se již dostaly k řešení Nejvyššímu soudu. Od zavedení institutu  

spolupracujícího  obviněného  do  současnosti  byl  tento  institut  patrně  využit  jen  v  jednotkách 

případů.

Jedním ze zmiňovaných soudních případů je usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13.6. 2012, 

sp.  zn.  5 Tdo 280/2012, ze kterého plyne,  že institut  korunního svědka byl  využit  k usvědčení 

pachatelů drogové kriminality. V tomto případě obviněný (dovolatel) působil v rámci organizované 

20



skupiny  osob  různých  národností,  která  působila  na  území  více  států  (zejména  na  území 

Nizozemského  království,  České  republiky  a  Polské  republiky).  Jejich  společným  cílem  bylo 

organizovat  přepravu  kokainu  z  Nizozemí  do  České  republiky  za  účelem jeho dalšího  prodeje 

především  v České  republice  a  v  Polsku.  Obviněný  podle  provedených  důkazů  opatřoval 

prostřednictvím kurýrů z Nizozemska kokain a tento poté přechovával, za což byl odsouzen podle 

§ 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák. 

Status  korunního  svědka  získal  S.  A.,  který  proti  obviněnému  svědčil,  v  Polsku.  Český 

Nejvyšší soud shledal využití korunního svědka přípustným a v tomto konkrétním případě neshledal 

žádné důvody pro to, aby výpověď korunního svědka byla považována za nevěrohodnou. Ve své 

argumentaci Nejvyšší soud odkazuje na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, podle které 

využití výpovědi korunních svědků samo o sobě nezakládá nespravedlivost procesu a řízení, tedy 

porušení článku 6 Evropské úmluvy77. Eventuální porušení článku 6 Úmluvy dle ESLP i NS tak 

závisí vždy na konkrétních okolnostech toho kterého případu.

I v dalším případě se využití svědectví obviněného týkalo drogové kriminality. Obviněný L. 

B.  byl  uznán  vinným  zločinem  nedovolené  výroby  a  jiného  nakládání  s  omamnými 

a psychotropními látkami a jedy podle § 283 odst. 1, 3 písm. c) odst. 4 písm. c) tr. zák. na základě 

svědectví spolupachatele, který byl označen za spolupracujícího obviněného. V usnesení NS ze dne 

9. 6. 2011, sp. zn. 7 Tdo 1026/2011 Nejvyšší  soud dovolání odmítl,  neboť dovolatel  uplatňoval 

námitky směřující výlučně proti hodnocení výpovědi spolupracujícího obviněného R. S. (tedy proti 

hodnocení provedených důkazů), čímž fakticky napadl učiněná skutková zjištění, která nemohou 

být důvodem dovolání.

V jiném případě, jak plyne z rozhodnutí NS ze dne 12. 12. 2012, sp. zn. 7 Tdo 1315/2012, byl 

institut  spolupracujícího obviněného využit  k prokázání zvlášť závažného zločinu krádeže podle 

§ 205 odst. 1 písm. b), odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) tr.  zák., který obvinění spolupachatelé 

(dovolatelé)  spáchali  jako  členové  organizované  skupiny.  Šlo  o  krádeže  luxusních  vozidel 

s celkovou škodou 21.781.827,- Kč.

Podle  informací  poskytnutých  mluvčím  protikorupčního  útvaru  Jaroslavem  Ibehejem  byl 

institut  spolupracujícího  obviněného  využit  ve  2  případech  krácení  daní,  dále  podle  serveru 

77 Více viz rozhodnutí ESLP ze dne 27. ledna 2004, ve věci Lorsé proti Nizozemsku, č. stížnosti 44484/98; rozhodnutí 
ESLP ze dne 27. ledna 2004, ve věci Verhoek proti Nizozemsku, č. stížnosti 54445/00; rozhodnutí ESLP ze dne 3. 
března 2009, ve věci Atanasov proti Bulharsku, č. stížnosti 20309/02 a Cornelis proti Nizozemsku (rozhodnutí 
ESLP ze dne 25. května 2004, č. Stížnosti 994/03).
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Novinky.cz např. v kauze krádeže čtyř obrazů Emila Filly.78 V současnosti je předmětem širokého 

mediálního pokrytí  a zájmu veřejnosti  případ Davida Ratha a  dalších obviněných z korupčních 

trestných činů, ve kterém jako spolupracující obviněná vystupuje Ivana Salačová.79

78 VACULÍK, Radim. Spolupracující obviněný: Pomohl už usvědčit zloděje i obří krácení daní. Novinky.cz, 14. 
července 2012 [online] Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/273204-spolupracujici-obvineny-pomohl-uz-
usvedcit-zlodeje-i-obri-kraceni-dani.html.

79 Salačová je první spolupracující obviněnou využitou v případu korupce. Z mediálního pokrytí případu viz např. 
Česká televize: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/222308-kauza-rath-salacova-ziskala-statut-spolupracujici-
obvinene/ , server Idnes: http://zpravy.idnes.cz/salacova-se-mozna-spolupracujicim-obvinenym-nestane-
p0a-/krimi.aspx?c=A120711_154747_kemel_klm.
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4. Vybrané zahraniční úpravy korunního svědka

4.1. Slovensko

Institut korunního svědka byl do slovenského právního řádu zaveden novelou tehdy účinného 

trestného poriadku, provedenou zák. č. 141/1961 Z. z. s účinností od 1. 12. 2003, tedy o 6 let dříve, 

než  v  České republice.  Pojem korunní  svědek nebyl  v  textu  zákona použit,  stejně  jako v  ČR, 

nicméně na rozdíl od českého zákonodárce se ten slovenský v úpravě spolupracujúciho obvineného 

vydal  procesní  cestou,  když  označení  obviněného  za  spolupracujícího  mělo  vliv  především 

na průběh trestního řízení, nikoliv pouze na možnosti ukládání trestu.80

Text  zákona  používal  definici  „osoba,  respektive  obvinený,  ktorý  sa  významnou  mierou 

podiela  na  objasnení  niektorého  z  taxatívne  uvedených  trestných  činov  alebo  na  zistení  ich 

páchatela“,  z  čehož se dle  Poláka81 vyvinula  praxe označování  této osoby jako  spolupracujúca 

osoba, spolupracujúci obvinený případně spolupracujúci páchatel'. 

Dle nové zákonné úpravy bylo nyní možné dočasně odložit vznesení obvinění podle §162a tr. 

poriadku, prokurátor mohl dále fakultativně zastavit trestní stíhání podle § 172 odst. 3 tr. poriadku 

nebo fakultativně přerušit trestní stíhání podle § 173 odst. 2 tr. poriadku.82 Po rekodifikaci trestného 

poriadku v roce 2005 zůstal institut spolupracujúci osoby zachován, i když s určitými změnami.

Nový trestný poriadok upravil dočasné odložení vznesení obvinění podle § 205 tr. poriadku, 

zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného podle § 215 odst. 3 tr. poriadku, podmíněné 

zastavení  trestního  stíhání  spolupracujícího  obviněného  podle  §  218  tr.  poriadku  a  přerušení 

trestního stíhání spolupracujícího obviněného podle § 228 odst 3 tr. poriadku.

4.1.1. Dočasné odložení vznesení obvinění podle § 205 tr. poriadku

Tento institut lze využít ještě před zahájením trestního stíhání, tedy před tím, než je vzneseno 

obvinění, pokud by vznesení obvinění podstatně ztížilo objasnění korupce, organizovaného zločinu, 

terorismu,  úkladné  vraždy nebo  zjištění  pachatele  těchto  trestných  činů.83 Policie  si  musí  před 

80 Pokud pod pojem korunní svědek subsumujeme instituty procesního práva, jako je dočasné přerušení, odložení či 
zastavení trestního stíhání, a pod pojem spolupracující obviněný hmotněprávní instituty jako je snížení trestu či 
upuštění od potrestání, pak slovenská úprava odpovídá spíše definici korunního svědka. Jak však bylo řečeno v kap. 
druhé, nezdá se mi nezbytné tyto pojmy od sebe odlišovat a budu je i v tomto případě používat promiscue.

81 POLÁK, Peter. Svedok v trestnom konaní. 2011, s. 245.
82 Všechna výše uvedená ustanovení jsou citována z nyní již neúčinného zák.141/1967 Z. z. ve znění do 31.12.2005, 

kdy byl rekodifikován slovenský trestní řád.
83 Citace § 205 tr. poriadku: Ak by vznesenie obvinenia podstatne sťažilo objasnenie korupcie, trestného činu 

založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania 
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dočasným  odložením  tr.  stíhání  zajistit  souhlas  prokurátora84 a  odložení  může  trvat  jen 

po nezbytnou dobu.85 Když pominou důvody pro dočasné odložení vznesení obvinění, policie musí 

na  pokyn  prokurátora  vznést  bez  zbytečného  odkladu  obvinění.  Není  možné  dočasně  odložit 

vznesení obvinění vůči osobě, která byla organizátorem, návodcem nebo objednatelem trestného 

činu, na jehož objasnění se podílí.

Podstatou této úpravy je formální dohoda mezi pachatelem trestného činu a státem, podle níž 

se korunnímu svědkovi poskytuje výhoda dočasné beztrestnosti, na kterou by jinak neměl nárok, 

výměnou  za  poskytnutí  informací  vedoucích  ke  zlepšení  důkazní  pozice  obžaloby a  usvědčení 

ostatních spolupachatelů.86 

Jak vyplývá z názvu institutu, je dočasné odložení trestného stíhání časově limitované. Když 

důvody  pro  poskytnutí  této  výhody  pominou,  např.  když  jsou  svědkem  označení  pachatelé 

pravomocně  odsouzeni,  korunní  svědek  nedodrží  dohodu  nebo  po  uzavření  dohody  spáchá 

závažnější trestný čin, musí být obvinění bezodkladně vzneseno. 

Pokud však obvinění musí být v každém případě vzneseno, i když třeba s časovým odstupem, 

nabízí se otázka, proč by měl podezřelý s OČTŘ spolupracovat. Někteří autoři proto navrhují, aby 

bylo možné obvinění vůbec nevznést, pokud bude účel spolupráce dosažen.87 Na druhou stranu je 

možné využít další instituty aplikovatelné až po vznesení obvinění a trestní stíhání pak přerušit, 

podmíněně zastavit nebo zastavit s konečnou platností.

4.1.2. Podmíněné zastavení trestního stíhání spolupracujícího 
obviněného podle § 218 tr. poriadku

Podmíněné zastavení trestného stíhání spolupracujícího obviněného je možné využít, jsou-li 

splněny  zákonné  podmínky  poté,  co  již  bylo  vzneseno  obvinění.  Prokurátor  může  podmíněně 

teroristickej skupiny alebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou 
skupinou, trestného činu úkladnej vraždy alebo zistenie páchateľa tohto trestného činu, môže policajt s 
predchádzajúcim súhlasom prokurátora na nevyhnutnú dobu dočasne odložiť vznesenie obvinenia pre taký trestný 
čin, alebo pre iný trestný čin osobe, ktorá sa významnou mierou podieľa na objasnení niektorého z týchto trestných 
činov alebo na zistení páchateľa. Dočasne odložiť vznesenie obvinenia sa nesmie voči organizátorovi, návodcovi 
alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľa. 

84 Prokurátor před vydáním souhlasu přihlédne k osobě podezřelého a okolnostem případu, zejména jakou mírou se 
podezřelý podílel na spáchání objasňovaného trestného činu a jeho následcích. Viz MINÁRIK, Štefan. Trestný 
poriadok: stručný komentár. 2006, s. 533.

85 Tato doba je uvedena v záznamu o dočasném odložení vznesení obvinění. V záznamu je uveden i souhlas 
prokurátora. Záznam musí policista zaslat prokurátorovi do 48 hodin. Viz MINÁRIK, Štefan. Trestný poriadok: 
stručný komentár. 2006, s. 533.

86 MINÁRIK, Štefan. Trestný poriadok: stručný komentár. 2006, s.  532-533.
87 DESET, M.: K právnej úprave korunného svedka. Justičná revue. 2009, roč. 61, č. 11, s. 1195. Citováno z: POLÁK, 

Peter. Svedok v trestnom konaní. 2011, s. 249.
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zastavit  stíhání  obviněného,  který  se  významnou  mírou  podílel  na  objasnění  korupce, 

organizovaného zločinu, terorismu, nebo na zjištění a nebo usvědčení pachatele těchto trestných 

činů, pokud zájem společnosti na objasnění takového trestného činu převyšuje zájem na trestním 

stíhání obviněného. Jako v předchozím případě i podmíněné zastavení trestního stíhání není možné 

vůči organizátorovi, návodci či objednateli trestného činu, na jehož objasnění se podílel.88

V usnesení o podmíněném zastavení tr.  stíhání se obviněnému určí zkušební doba dva až 

deset let89 od nabytí právní moci usnesení a uloží se mu, aby v této době plnil zákonem stanovené 

podmínky. Jedinou jeho povinností, vyplývající ze zákona je, aby i nadále spolupracoval s OČTŘ 

na objasnění výše uvedených trestných činů.

I v tomto případě jde o formální dohodu mezi pachatelem a státem, podle níž pachatel získává 

výměnou za poskytnutí  důkazně relevantních  informací,  díky nimž dojde k objasnění  taxativně 

vyjmenovaných trestných činů nebo ke zjištění a usvědčení jejich pachatelů, výhodu, na kterou by 

jinak neměl nárok. Rozhodnutí prokurátora o podmíněném zastavení stíhání je fakultativní, takže na 

status spolupracující osoby nemá obviněný právní nárok. Na rozdíl  od české úpravy však může 

stíhání  podmíněně  zastavit  i  soud  ve  stádiu  řízení  před  soudem,  pokud  jsou  splněny  zákonné 

podmínky. 

Mimo výše uvedené podmínky (tj. poskytnutí relevantních informací a zákaz přiznání statusu 

organizátorovi, návodci a objednateli) je nutné zdůraznit,  že OČTŘ dle dikce § 218 tr. poriadku 

musí posuzovat, zda zájem společnosti na objasnění určitého typu trestné činnosti převyšuje zájem 

státu na stíhání korunního svědka a dospět ke kladné odpovědi. Toto ustanovení je však natolik 

obecné a široké, že je dle mého názoru snadno zneužitelné. Slovenská úprava totiž, na rozdíl od té 

české, nestanovuje žádná omezení v typu trestné činnosti, které se korunní svědek může dopustit. 

Vrahové  a  nebezpeční  recidivisté  mohou  získat  status  korunního  svědka,  stejně  jako  pachatelé 

drobné kriminality.  Jediným omezením je  právě  interpretace  zájmu společnosti.  Bude zajímavé 

sledovat, jak se s výkladem tohoto ustanovení vyrovná judikatura.

Po uplynutí zkušební doby rozhodne prokurátor, pokud obviněný splnil podmínky uvedené 

88 Citace § 218 odst. 1 tr. poriadku: Prokurátor môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie obvineného, ktorý sa 
významnou mierou podieľal na objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo zločinu 
spáchaného organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, alebo na zistení alebo 
usvedčení páchateľa tohto trestného činu a záujem spoločnosti na objasnení takého trestného činu prevyšuje záujem 
na trestnom stíhaní obvineného pre taký trestný čin alebo pre iný trestný čin; podmienečne zastaviť trestné stíhanie 
sa nesmie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľal. 

89 Délka zkušební doby je oproti zkušební době stanovené v „prostém“ podmíněném zastavení tr. stíhání podle § 216 
tr. poriadku dvojnásobná.
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v usnesení o dočasném zastavení tr. stíhání, že se obviněný osvědčil a trestní stíhání je s konečnou 

platností zastaveno. V případě, že uložené podmínky splněny nebyly, je trestní stíhání obviněného 

obnoveno. Je otázkou, zda by tr.  poriadok neměl umožňovat rozhodnout o tom, že se obviněný 

osvědčil,  ještě  v  průběhu  zkušební  doby,  pokud  by  byl  naplněn  účel  spolupráce  a  došlo 

k pravomocnému odsouzení pachatelů trestného činu, k jehož objasnění se korunní svědek zavázal.

4.1.3. Zastavení  trestního  stíhání  spolupracujícího  obviněného 
podle § 215 odst. 3 tr. poriadku

Konečné zastavení tr. stíhání je omezeno stejnými podmínkami, jako podmíněné zastavení 

trestního stíhání. Rozdíl mezi oběma postupy je jen v tom, že u podmíněného zastavení není jisté,  

zda se v řízení s obviněným bude pokračovat, zatímco u zastavení tr. stíhání podle § 215 odst. 3 tr. 

poriadku jde o konečné zastavení se všemi důsledky z toho plynoucími.90

V  praxi  může  vzejít  otázka,  kdy  je  který  z  postupů  aplikovatelný,  když  jsou  pro  jeho 

uplatňování stejné podmínky.  Jako rozumný se mi jeví názor, že podmíněné zastavení trestného 

stíhání  se  použije  tehdy,  pokud  ještě  probíhá  spolupráce  korunního  svědka  s  OČTŘ,  zatímco 

konečné zastavení trestního stíhání bude uplatněno až bylo-li již pravomocně rozhodnuto o trestném 

činu, k jehož objasnění se obviněný zavázal.91

4.1.4. Přerušení  trestního  stíhání  proti  spolupracujícímu 
obviněnému podle § 228 odst 3 tr. poriadku

Přerušení trestního stíhání podle § 228 odst. 3 tr. poriadku je rozhodnutí předběžné povahy, 

které je možné aplikovat, pokud probíhá trestní stíhání a jsou splněny zákonné podmínky. Jde o 

rozhodnutí dočasné, které by mělo trvat jen omezenou, relativně krátkou dobu.92 Pokud důvody pro 

dočasné přerušení pominou, prokurátor vydá usnesení o pokračování v trestním stíhání obviněného. 

Pokud bude se zřetelem na všechny okolnosti zřejmé, že pravomocného skončení případu, na jehož 

objasnění se obviněný zavázal, nebude dosaženo do dvou let, bude na místě aplikovat postup podle 

§ 218 a 219 tr. poriadku (podmíněné zastavení tr. stíhání).93

90 Vzniká exceptio rei iudicatae, tedy překážka věci rozhodnuté.
91 ŽILINKA, M. Spolupracujúca osoba a procesné postupy podla Trestného poriadku. Justičná revue, 2007, roč. 59, č. 

5, s. 625. Citováno z: POLÁK, Peter. Svedok v trestnom konaní. 2011, s. 256.
92 Lhůta by neměla překročit 2 roky. Více viz POLÁK, Peter. Svedok v trestnom konaní. 2011, s.  256-257.
93 MINÁRIK, Štefan. Trestný poriadok: stručný komentár. 2006.
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4.1.5. Data o použití institutu spolupracujícího obviněného v SR

Z dostupných dat o využití institutu spolupracujícího obviněného na Slovensku plyne, že se 

nestal za dobu své účinnosti nijak široce využívaným. Podle výročních zpráv Generální prokuratury 

Slovenské republiky byl institut podmíněného zastavení použit v jednom případě v každém z let 

2007 a 2009, v letech 2006 a 2008 nebyl využit vůbec.94

4.2. Spojené státy americké

4.2.1. Immunity from Prosecution

Jedním ze států, které mají s využíváním institutu korunního svědka největší zkušenosti, jsou 

Spojené státy. Na základě státního nebo federálního zákona může být svědkovi přiznána imunita za 

jeho  svědectví  (immunity  from  prosecution),  když  předtím  uzavře  dohodu  s  prokurátorem 

(prosecutor)95 v rámci institutu dohadovacího řízení (plea bargaining). 

Immunity  from prosecution96 je  institutem,  který  za  splnění  určitých  podmínek  zajišťuje 

obviněnému nestíhatelnost.  Na základě 5. dodatku k Ústavě USA (Fifth  Amendment) nesmí být 

nikdo nucen, aby vypovídal proti sobě, což zahrnuje i předkládání důkazů ve svůj neprospěch (the 

privilege against self-incrimination). Nicméně v určitých případech může velká porota (grand jury) 

pod autoritou soudu vydat  příkaz (subpoena),  aby svědek vypovídal  před soudem nebo poskytl 

OČTŘ určité dokumenty nebo jiné důkazy. Pokud by tak svědek neučinil, dopustí se trestného činu 

pohrdání soudem a může mu být (i opakovaně) ukládána pokuta nebo může být zadržen až do doby, 

kdy  vydá  svědectví  nebo  důkazy.97 Pokud  je  korunní  svědek  nucen,  aby  vypovídal  ve  svůj 

neprospěch, může být využita imunita před obžalobou k tomu, aby mu zajistila nestíhatelnost pro 

trestné činy, které v rámci tohoto svědectví vyjdou najevo. 

Korunní svědek může získat jeden z dvou typů imunity:

1. Transakční imunitu (Transactional immunity) 

V roce 1893 přijal Kongres zákon, který umožnil poskytnout svědkovi imunitu před budoucí 

94 Citováno z: ŠČERBA, Filip. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. 2012, s. 101.
95  Odpovídá našemu státnímu zástupci.
96  V doslovném překladu imunita před obžalobou. Více k pojmu viz heslo Immunity from Prosecution, BLACK a kol. 

1993, s. 693. Stručné shrnutí institutu imunity před obžalobou obsahuje článek prof. Šámala: ŠÁMAL, P. Nad 
institutem korunního svědka ve sborníku VÁLKOVÁ, H. a STOČESOVÁ, S.. Nad institutem korunního svědka: 
sborník příspěvků z odborného semináře, 2003, s. 45-47.

97  NEUBAUER, David W. America's courts and the criminal justice system. 2008, s. 218.
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obžalobou  z  jakéhokoli  trestného  činu,  k  jejichž  spáchání  se  ve  své  výpovědi  přiznal.98 Tento 

svědek ale může být dále stíhán pro křivou výpověď (perjury). Z další judikatury vyšších soudů 

však plyne, že se transakční imunita se nevztahuje na trestné činy, které svědek do své výpovědi 

sice zahrnul, avšak na které však nebyl dotazován.99 Účelem této úpravy je snaha zabránit tomu, aby 

svědek v rámci tohoto institutu svévolně rozšířil rozsah udělené imunity a získal tak imunitu na 

všechny dříve spáchané trestné činy.

2. Účelovou imunitu (Use Immunity) 

Tato  užší  varianta  imunity  zakazuje využití  svědkovy  výpovědi  nebo  využití  důkazů 

odvozených ze svědkovy výpovědi při trestním stíhání svědka za čin, ohledně něhož byl vyslýchán. 

Pokud však stát získá další důkazy, které nevyplývají z poskytnuté výpovědi anebo lze prokázat, že 

důkazy by byly získány i v případě, že by svědek svou výpověď neposkytl, může být obžalován. 

Ve federálních věcech byla v roce 1970 v rámci přijetí zákona pro kontrolu organizovaného 

zločinu (Organized Crime Control Act 1970)100 transakční imunita nahrazena účelovou imunitou. 

Imunitu může poskytovat federální prokurátor na základě vlastní pravomoci, na rozdíl od státních 

jurisdikcí, kde musí prokurátor získat soudní příkaz. Proto státní prokurátoři v praxi postupují spíše 

neformálně a poskytují tzv. informal grants of immunity s využitím institutu Nolle prosequi. Jde o 

formální zápis, v němž prokurátor prohlašuje, že nebude věc dále stíhat, a to buď vůbec, nebo ve 

vztahu  k  určitým  bodům  obžaloby  nebo  k  některým  obviněným.101 Tato  praxe  je  v  americké 

literatuře často kritizována, neboť nedostatek alespoň formální kontroly udělování imunity soudem 

může dávat prostor ke zvýhodňování některých osob proti jiným nebo přímo ke korupci.102

4.2.2. Vývoj judikatury

Jedním z prvních případů upravujících využití korunních svědků je United States v. Dennis et  

al. Korunní svědek se zde podílel na objasnění spiknutí spočívajícím v založení strany, jejímž cílem 

bylo  odstranit  demokratický  systém použitím násilí.  V odůvodnění  k  rozhodnutí  soudce  uvedl: 

“Soudy tolerují využívání informátorů odnepaměti.  V případě zločinného spolčení nebo v jiných 

případech, kdy trestný čin spočívá v přípravě na jiný trestný čin, je obvykle nutné spolehnout se na 

98  Ibid., s. 217-218
99 Viz ŠÁMAL, P. Nad institutem korunního svědka. In VÁLKOVÁ, H. a STOČESOVÁ, S. Nad institutem korunního 

svědka: sborník příspěvků z odborného semináře, 2003, s. 45-47.
100Public Law 91-452: An Act relating to the control of organized crime in the United States (Organized Crime 

Control Act z r. 1970). Dostupné z: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-84/pdf/STATUTE-84-Pg922-3.pdf.
101 ŠÁMAL, P. Nad institutem korunního svědka. In VÁLKOVÁ, H. a STOČESOVÁ, S. Nad institutem korunního 

svědka: sborník příspěvků z odborného semináře, 2003, s. 45-47.
102 Mnoho případů zneužití cituje např. NATAPOFF, Alexandra. Snitching, 2009.
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ně  [informátory] nebo na spolupachatele,  protože pachatelé budou téměř jistě postupovat skrytě. 

S výjimkou  provokace  [či  svádění] ke  spáchání  trestného  činu  (entrapment),  která  zde  nebyla 

použita, jsou léčka a klam vždy přípustné.“103

V dalším případu Hoffa v. United States104 se obviněný Hoffa u Nejvyššího soudu Spojených 

států domáhal nápravy pro porušení svých ústavních práv. První porušení Ústavy spatřoval Hoffa v 

tom,  že  mu  Partin,  korunní  svědek  v  případu,  nesdělil,  že  je  vládním  informátorem.  Hoffa 

korunního svědka, aniž by si byl jeho statusu vědom, vpustil do svého hotelového pokoje. To podle 

něj znamenalo porušení 4. dodatku Ústavy Spojených států,  zaručující  ochranu proti  nezákonné 

domovní  prohlídce.  Soud  s  Hoffovým  výkladem nesouhlasil,  neboť  se  dle  jeho  názoru  Hoffa 

nespoléhal  na bezpečnost  hotelového pokoje,  ale  na svou, jak se ukázalo,  pošetilou  důvěru,  že 

budoucí korunní svědek nic neprozradí. 

Hoffa  také  namítal  nepřípustnost  použití  konverzací  mezi  ním a  korunním svědkem jako 

důkazu, což zdůvodňoval tím, že byl porušen zákaz nucení k sebeobvinění. Soud poukázal na to, že 

Hoffa nebyl nijak nucen, aby své výroky vyřkl. Konečně Hoffa namítal i porušení práva na obhájce, 

když uvedl, že byl korunní svědek před svým odhalením přítomen jeho poradě s obhájcem. Ani 

v tomto případě mu soud nedal za pravdu. 

Hoffa  tedy  se  svou stížností  neuspěl,  nicméně  soudce  Earl  Warren  ve  svém disentu  nad 

používáním informátorů varuje: „Tento typ  informátora a způsoby jeho využití  v tomto případě 

dokládají  možnost  podlomení  integrity  procesu nalézání  pravdy u federálních  soudů. Vzhledem 

k motivaci a charakteru  [korunního svědka] Partina by žádný rozsudek neměl obstát,  pokud byl 

založen z velké části na jeho výpovědi. A to jsou přesně ty tekuté písky, na kterých tyto rozsudky 

stojí,  protože  bez  Partina,  který  byl  hlavním  svědkem  ve  prospěch  obžaloby,  by  k odsouzení 

pravděpodobně nikdy nedošlo.“

V jiném případě byl korunní svědek využit k usvědčení pachatele drogové kriminality. Jeho 

výpověď byla podpořena nahrávkou, kterou ve spolupráci s OČTŘ pořídil. Nejvyšší soud ve svém 

rozhodnutí  On Lee v. United States - 343 U.S. 747 (1952) k tomu uvádí: „Používání informátorů, 

pomocníků,  spolupachatelů,  falešných  přátel  nebo  jakýchkoli  jiných  proradností,  které  jsou 

„špinavými triky“  může vznést pochybnosti  o důvěryhodnosti  [těchto osob].  (...)  Argument  pro 

jejich  vyloučení,  který  se  odklání  od  ortodoxních  důkazních  zásad,  jako  je  relevantnost  a 

důvěryhodnost [důkazních prostředků], však spočívá pouze na tezi, že stát by měl být penalizován 

103 United States v. Dennis et al. (183 F.2d 201, 1950)
104 Hoffa v. United States 385 U.S. 293 (1966)

29



za nízkou morálku svých informátorů. Jakkoliv můžeme být jako jednotlivci neochotni souhlasit s 

chováním, jaké předvedl Chin Poy  [korunní svědek],  tato neochota nemůže ospravedlnit sociální 

politiku takového rozsahu, která by uměle vylučovala jinak relevantní důkazy.“

Po těchto případech následovaly četné další,  které potvrdily právo využívat  informátory a 

korunní svědky k odhalování a prokazování závažné trestné činnosti. Významný byl zejména případ 

United States v. Singleton (10th Cir., 1998) en banc (10th Cir., 1999). V roce 1998 Odvolací soud 

10. soudního okrsku rozhodoval o tom, zda dohoda uzavřená s korunním svědkem, že bude mírněji 

potrestán,  představuje  trestný  čin  podplácení  svědka.  Tříčlenný  senát  odvolacího  soudu  se 

domníval,  že ano a odvolání vyhověl.  Přestože bylo toto rozhodnutí zrušeno rozhodnutím pléna 

tohoto  soudu  už  v  lednu  1999,  rozhodnutí  vyvolalo  rozruch  u  odborné  veřejnosti,  neboť 

zpochybnilo zákonnost celého dosavadního systému spoléhajícího na svědectví korunních svědků.
105

4.3. Velká Británie

Institut  Immunity from prosecution je využíván také v anglickém právu. Na základě dohody 

s obviněným, že bude spolupracovat při vyšetřování nebo poskytne svědectví v řízení před soudem 

proti  jiným osobám,  mu  může  být  přislíbena  imunita  před  obžalobou  (an  immunity  notice),106 

nepoužití určitých inkriminujících důkazů (a restricted use undertaking) nebo dohoda o spolupráci 

výměnou za uložení nižšího trestu (a witness assistance agreement). 

Podle § 71 Serious Organised Crime Act (SOCPA) z roku 2005  může být  imunita  před 

obžalobou poskytnuta, pokud se prokurátor domnívá, že je to vhodné k vyšetření a stíhání trestného 

činu. V takovém případě může spolupracující osobě poskytnout písemnou  immunity notice, která 

zajistí jmenované osobě nestíhatelnost za trestné činy popsané v dokumentu. Pokud spolupracující 

osoba poruší podmínky v dokumentu uvedené, imunitu ztratí. Imunita může být poskytnuta pouze 

ve vztahu k již spáchanému trestnému činu, nikoliv pro budoucí obvinění. 

Restricted use undertaking podle § 72 SOCPA je obdobou americké Use immunity. Výměnou 

za spolupráci s OČTŘ je svědkovi zaručeno, že informace vyplývající z jeho svědectví nebudou 

v soudním řízení  použity proti  němu.  Svědek však může  být  za  svou trestnou činnost  stíhán v 

případě, že vyjdou najevo důkazy z jiných zdrojů než z jeho výpovědi.

105 K tomu více např. DOWDEN, J.P. United States v Singleton: A Warning Shot Heard 'Round the Circuits? Boston 
College Law Review, 1999, roč. 40, č. 4. Dostupné online: http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol40/iss4/4.

106 The Crown Prosecution Service: Queen's Evidence - Immunities, Undertakings and Agreements under the Serious 
Organised Crime and Police Act 2005. Dostupné z: http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/queen_s_evidence_-
_immunities_undertakings_and_agreements_under_the_serious_organised_crime_and_police_act_2005/#a14.
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Witness assistance agreement podle § 73 SOCPA umožňuje uložit korunnímu svědkovi nižší 

trest, pokud se ke svému činu dozná a spolupracoval, nebo souhlasí s tím, že bude spolupracovat, 

s OČTŘ při vyšetřování zločinu spáchaného jinými osobami. Pokud je korunnímu svědkovi uložen 

nižší trest, musí tento fakt soud vyhlásit ve veřejném zasedání spolu s informací, jaký trest by byl 

nebýt jeho spolupráce uložen. Při ukládání trestu soud přihlédne k rozsahu a povaze spolupráce 

poskytnuté nebo nabídnuté korunním svědkem.

Accomplice  witness,  je  tradičně  považován  za  svědka,  jehož  důvěryhodnost  může  být 

oslabena.  V případech,  kdy by mohli  být  svědci  považováni  za nedůvěryhodné,  anglické  právo 

vyžaduje  podpůrné  důkazy,  které  by  podpořily  a  potvrdily  výpověď  svědka  (corroboration). 

Povinnost  podpořit  a  doložit  výpověď svědka dalšími  nezávislými  důkazy může  vyplývat  buď 

přímo ze zákona (např. v případě předchozí křivé výpovědi podle § 13 Perjury Act), nebo častěji 

jako výsledek aplikace soudcovské diskrece.107 

Záleží tedy na rozhodnutí soudce, zda bude v konkrétním případě třeba,  aby další důkazy 

podpořily výpověď korunního svědka. Soudce se může také rozhodnout, že v případě pochybností o 

důvěryhodnosti  svědka  varuje  porotu,  aby  zvážila  rozhodování  o  vině  obviněného  na  základě 

nepodložené výpovědi svědka.108

4.3.1. Zkušenosti ze Severního Irska

V Severním Irsku hráli korunní svědci, tzv. supergrasses,109 klíčovou úlohu v procesech proti 

pachatelům  teroristických  trestných  činů.  Severní  Irsko  je  značně  národnostně  i  nábožensky 

nehomogenní,110 což vytváří  společenské pnutí,  které se v 70. letech 20. stol.  začalo projevovat 

eskalací násilí  a politicky motivovaných teroristických činů. K měsíci  březnu roku 1975 přinesl 

neklid v Ulsteru více než 1100 mrtvých a 1500 zraněných a byla způsobena škoda na majetku ve 

výši přesahující  140 milionů liber.111 Vláda Severního Irska proto přistoupila  k použití  různých 

speciálních  „mimosoudních“  pravomocí,  zahrnujících  zatčení,  zadržení  a  internaci  podezřelých 

osob. Tyto pravomoci byly zaměřeny především proti IRA112. Při výslechu podezřelých osob byly 

107 HANNIBAL, M., MOUNTFORD, L. Criminal Litigation Handbook 2012-2013. 2012, s. 284
108 Ibid., s. 285
109 Výraz supergrass se původně objevil v tisku na počátku 70. let minulého století k označení takových informátorů, 
kteří se rozhodli vypovídat proti ostatním členům podsvětí v sérii řízení přitahujících velkou pozornost médií. Nejde 
tedy o termín právní, ale spíše o běžné označení osoby, která výměnou za nějakou formu úlevy ve svém trestním řízení  
pomůže OČTŘ poskytnutím svědecké výpovědi proti členům zločinecké skupiny.
110 Zhruba dvě třetiny obyvatel jsou protestanti, kteří jsou často označováni jako unionisté nebo loajalisté, zbylá třetina 

je katolického vyznání, jinak republikáni či nacionalisté. 
111 Rozsudek plenárního zasedání ESLP Irsko proti Spojenému království ze dne 18. 1. 1978, stížnost č. 5310/71. 

Citováno z: BERGER, Vincent. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva, 2003, s.15-20.
112 Irská republikánská armáda, ilegální paramilitantní organizace, která neuznává svrchovanost Britské koruny 
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používány techniky,  které později Evropský soud pro lidská práva označil jako kruté a nelidské 

zacházení, které je v rozporu s článkem 3 Evropské úmluvy.113 

Neúspěch  v  řešení  konfliktu  pomocí  vojenských  opatření  používaných  severoirskou 

samosprávou vedl britskou vládu k zavedení přímé správy Severního Irska. Londýnská vláda se 

pokoušela  dosáhnout  zlepšení  přenesením  hlavní  odpovědnosti  za  bezpečnost  od  armády  zpět 

místním policejním jednotkám a kriminalizací násilného jednání namísto využívání mimořádných 

mimosoudních pravomocí.

Mezi lety 1981 a 1986 bylo zatčeno téměř 600 osob podezřelých z teroristických aktivit na 

základě svědectví 25 korunních svědků. 15 korunních svědků později odvolalo svou výpověď, takže 

většina zadržených osob musela být propuštěna. Jen 218 z původních 600 osob bylo obžalováno a 

souzeno před soudem. 120 osob bylo odsouzeno, 65 z nich pouze na základě svědectví korunních 

svědků.114 

V době největšího rozmachu těchto procesů, tedy mezi lety 1981 a 1983, bylo ve 3 soudních 

procesech odsouzeno 56 z 64 obžalovaných (88%), z čehož plných 55% bylo odsouzeno na základě 

svědectví korunních svědků nepodložených dalšími důkazy. Do konce roku 1986 bylo 66 ze 78 

odvolání úspěšných a poměr obžalovaných k pravomocně odsouzeným tak klesl na 24%.115 Dle 

Greera bylo k úspěchu těchto procesů nutné udržet vysoký podíl odsouzených k obžalovaným, aby 

je  bylo  možné  před  veřejností  vůbec  obhájit,  a  označuje  celý  systém  procesů  využívajících 

svědectví supergrasses jako neúspěšný.116 

„ I když systém korunních svědků mohl vést ke snížení úrovně politického násilí v polovině 

80.  let,  byl  to  spíše  marginální  a  krátkodobý  účinek.  Pokud vezmeme  počet  úmrtí  jako jeden 

indikátor, (...) pokles [v počtu úmrtí] zhruba odpovídá době rozvoje procesů využívajících svědectví 

korunních svědků a může být alespoň částečně přičitatelný zatčení velkého počtu aktivních členů 

paramilitantních  organizací.  Ale  může  se  též  odvozovat  (...) od  obezřetnějšího  cílení  obětí 

teroristickými  organizacemi,  politickému  vzestupu  Sinn  Fein  (...)  a  krátkému  flirtování 

s [demokratickou]  politikou  voleb  u  loajalistů  [tedy  bez  použití  násilí].  Ironicky,  procesy 

s obžalovanými z řad loajalistů nepřímo vedly k nárůstu násilí, protože je IRA využila k identifikaci 

čelných  představitelů  loajalistických  paramilitaristických  organizací  a  následně  je  nechala 

nad Severním Irskem, více viz heslo IRA v TEED, Peter et al. Moderní oxfordský slovník 20. století, 1994.
113 Rozsudek plenárního zasedání ESLP Irsko proti Spojenému království ze dne 18. 1. 1978, stížnost č. 5310/71.
114 GREER, Supergrasses: A Study in Anti-Terrorist Law Enforcement in Northern Ireland. Clarendon Press, 1995, s. 

28-212, 252-277.
115 Ibid., s. 253. Dále tabulka tamtéž, s. 287
116 Ibid., s. 205
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zavraždit.”117

V roce 1986 dospěl řetězec procesů ke svému konci. Přestože na počátku byly soudy v mnoha 

případech ochotny odsoudit obžalované jen na základě svědectví korunního svědka, došlo nakonec, 

patrně  i  vlivem  různých  skandálů  týkajících  se  smyšlených  obvinění  i  rozporů  ve  výpovědi 

korunních svědků, k obratu v judikatuře.118 

Z názoru Odvolacího soudu Severního Irska plyne,  že budoucí pokusy obžaloby o stíhání 

obviněných jen na základě výpovědi korunního svědka nepodložené dalšími důkazy nemohou být 

úspěšné.  Další  důkazy,  které mají  svědectví  korunního svědka podpořit,  navíc musí  být jasné a 

přesvědčivé.119 Např. v případu R. v. Crumley120 Lord Lowry zdůraznil, že je nebezpečné odsoudit 

obžalovaného jen na základě nepodloženého svědectví. Toto nebezpečí se podle něj ještě zvyšuje, 

pokud  svědkův  charakter  a  situace,  ve  které  se  nachází,  zvyšuje  pravděpodobnost,  že  bude 

nevěrohodným svědkem. Supergrass dle jeho názoru není jen obyčejný svědek nebo spolupachatel. 

V projednávaném případě byl korunní svědek zločinec,  člen ilegální  organizace uchylující  se k 

používání násilí, který se aktivit této organizace plně účastnil. “Je zjevné, že svědectví takového 

svědka musí obstát úspěšně v nejpřísnějším hodnocení, předtím než bude uznáno za přijatelné a 

stane se základem pro prokázání viny bez rozumných pochybností o vině obžalovaného.”

4.3.2. Využití korunních svědků k potírání organizovaného zločinu

První případ využití korunního svědka k odhalování a prokazování organizovaného zločinu 

v Anglii je spojen se jménem Dereka Creightona (alias Bertie) Smallse. Šlo o jednoho z klíčových 

členů organizované skupiny, jíž bylo přičítáno spáchání série bankovních loupeží v Londýně a jižní 

Anglii. Výměnou za písemnou záruku imunity před obžalobou Smalls nabídl jmenovat a usvědčit 

všechny  spolupachatele  loupeží.  V  jeho  vlastním  řízení  před  soudem  v  červenci  1973  nebyly 

obžalobou nabídnuty žádné důkazy a Smalls byl propuštěn na svobodu. Poté se objevil jako svědek 

ve třech řízeních před soudem s 25 obviněnými, z nichž bylo 16 odsouzeno.121

V případu R. v. Turner122, Court of Appeal posvětil praxi stíhání velkého počtu obviněných na 

117 Do roku 1990 bylo 5 prominentních loajalistů obviněných v procesech , tj. John Bingham, William Frenchy 
Marchant, John McMichael, Robert Seymour, and John Irvine, zavražděno IRA. Ibid. s. 205-206.

118 Většina odvolání osob odsouzených na základě svědectví korunních svědků byla úspěšná.18. listopadu 1986 bylo 
zrušeno 8 z 10 odsuzujících rozsudků (korunní svědek Bigsley), 23. prosince téhož roku pak 24 z 27 (korunní 
svědek Kirkpatrick).

119 GREER, Supergrasses: A Study in Anti-Terrorist Law Enforcement in Northern Ireland. 1995, s. 173 n.
120 R. v. Crumley (1986) 14 NIJB 42
121 Citováno z GREER, Supergrasses: A Study in Anti-Terrorist Law Enforcement in Northern Ireland. 1995, s. 215.
122 R v Turner (1975) 61 Cr.App.R. 67, citováno z GREER, Supergrasses: A Study in Anti-Terrorist Law Enforcement 

in Northern Ireland. 1995, s. 215.
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základě  svědectví  korunního  svědka.  Podle  Odvolacího  soudu  je  ve  veřejném zájmu,  aby  byli 

zločinci  potrestáni,  a  spravedlnosti  má  být  dosaženo  tím spíše,  čím závažnější  je  zločin,  který 

spáchali. K dosažení tohoto účelu je možné využít korunní svědky, i když „je to nepříjemné a vždy 

bylo už alespoň 300 let jak soudcům, tak právníkům i veřejnosti.“ Na druhé straně soudce Lawton 

kritizoval fakt, že Smalls za své svědectví získal velmi snadno tak širokou imunitu.

„Pohled na to, že prokurátor písemně potvrdil závazek poskytnout imunitu před obžalobou ve 

prospěch zločince jako je Smalls,  shledáváme velmi nepříjemným. Nic podobného se již nesmí 

opakovat.  Závazky k poskytnutí  imunity před obžalobou bude nutné v případě veřejného zájmu 

akceptovat, nikdy je však nesmí poskytnout policie. Generální prokurátor by je měl využívat co 

nejvzácněji. (...) Naše námitky by však neměly být chápány jako pochybnosti o dobře zavedené 

praxi využívání svědectví obviněných ve prospěch Koruny...“

Důsledkem rozhodnutí v případu Turner bylo, že prokurátoři upustili od poskytování imunity 

před obžalobou a zavedli praxi stíhání potenciálních korunních svědků před jejich svědectvím u 

soudu v  případě,  který  se  zavázali  pomoci  objasnit.  Generální  prokurátor  vydal  pokyn,  aby se 

napříště nezahajovalo trestní stíhání, pokud nebude výpověď korunního svědka podložena dalšími 

důkazy.

Nedlouho po Smallsovi  byli  zajištěni  další  korunní  svědci  Maurice  O'Mahoney and Billy 

Williams. O'Mahoney byl zatčen 12. června 1974 a v soudním řízení se o 3 měsíce později přiznal 

ke 102 trestným činům, včetně 13 ozbrojených loupeží a 36 vloupání. Byl odsouzen k trestu odnětí 

svobody v trvání pouhých 5 let výměnou za budoucí svědectví. V letech 1975 – 1977 se objevil  

jako korunní svědek v řadě soudních řízení, z nichž stojí za zmínku zejména řízení před Court of 

Appeals R. v. Thorne123.

Odvolací  soud  v  něm  opět  podpořil  praxi  využívání  svědectví  korunních  svědků  jako 

důkazního prostředku a znovu zdůraznil nutnost zajištění dalších důkazů potvrzujících svědectví 

korunního  svědka.  Kritizoval  však  fakt,  že  byl  v  rámci  jedné  obžaloby  uveden  velký  počet 

pachatelů. Dle jeho názoru existuje nebezpečí, že bude-li velký počet obviněných souzen v rámci 

jednoho společného řízení, budou osoby, které se trestné činnosti účastnily jen okrajově, snadno 

odsouzeny s hlavními pachateli.

V případě  R.  v.  King124 Odvolací  soud judikoval,  že  obviněný,  který  poskytl  podstatnou 

123 R. v. Thorne ( 1978) 66 Cr App R 6 Court of Appeal. Citováno z GREER, Supergrasses: A Study in Anti-Terrorist 
Law Enforcement in Northern Ireland. 1995, s. 219-220.

124 R. v. King (1985) 7 Cr App R (S) 227. Citováno z SPRACK, John. A Practical Approach to Criminal Procedure. 
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pomoc  (substantial  help) OČTŘ  ve  vztahu  k  závažnému  zločinu,  jmenoval  podezřelé  osoby 

a účastnil se konfrontace se jmenovanými osobami nebo vypovídal proti nim jako svědek, může 

získat trest snížený až o dvě třetiny oproti trestu, který by mu jinak měl být vyměřen.

V  následujících  letech  četnost  využívání  korunních  svědků  k  usvědčení  pachatelů 

organizované kriminality postupně klesala, až se ze zavedené praxe postupně stala výjimka. Bylo to 

dáno i tím, že někteří z korunních svědků, včetně O'Mahoneyho, se vrátili k páchání trestné činnosti 

či  se  přiznali  k poskytnutí  křivého  svědectví,  další  od spolupráce  odstoupili,  aniž  by byly  jimi 

označené osoby odsouzeny.

Žádný korunní svědek nebyl, jak už plyne z definice institutu a obvyklé dlouhé kriminální 

minulosti,  obzvláště charakterní osobností.  Nicméně někteří  z nich vzbuzovali  obzvláštní odpor, 

například  Billy  Amies,  brutální  násilník  trpící  duševní  poruchou,  který  sexuálně  obtěžoval  své 

oběti. Není tedy divu, že se poroty ke svědectví korunních svědků stavěly čím dál skeptičtěji a počet 

osob usvědčených na základě výpovědi korunních svědků klesl.

Podle zprávy Ministerstva vnitra (Home Office) z roku 2004125 je institut korunního svědka 

i přes příznivou judikaturu podužíván. Např. v roce 2003 byl institut ve Velké Británii využit jen 

v 5 případech drogových deliktů, což představuje jen 1 % ze všech obviněných z těchto trestných 

činů. Zpracovatelé zprávy tento stav srovnávají se situací v USA, kde 26 % obviněných z pašování 

drog získá výměnou za spolupráci  nižší  trest,  a  v  Austrálii,  kde je  to  10-15  %  obviněných ze 

závažných drogových deliktů.126

V roce 2005 britský parlament novelizoval Serious Organised Crime and Police Act (SOCPA) 

a v §§73 a 74 vytvořil pro soudce zákonný podklad ke snížení trestu obviněným, kteří uzavřeli 

písemnou dohodu o spolupráci s OČTŘ a splnili její podmínky. Tento zákon tedy doplnil a do jisté 

míry  nahradil  existující  pravidla  common  law umožňující  poskytnout  assisting  offenders (tedy 

spolupracujícím  pachatelům127)  nižší  tresty  výměnou  za  spolupráci.128 Dle  J.  de  Grazie  a  K. 

Hylanda129 bylo  účelem  zákonné  úpravy  podpořit  využívání  výpovědi  korunních  svědků  jako 

2012, s. 405. Taktéž HOME OFFICE. One step ahead: a 21st century strategy to defeat organised crime. Březen 
2004, s. 47 [online] Dostupné z: http://law.jra2n7nk.org/pages/3965/Accomplice-Witness.html.

125 HOME OFFICE. One step ahead: a 21st century strategy to defeat organised crime. Březen 2004.[online] Dostupné 
z: http://law.jra2n7nk.org/pages/3965/Accomplice-Witness.html.

126 Ibid., s. 47-48
127 K historickém vývoji korunního svědka v Británii viz kapitola druhá.
128 Z rozhodnutí Cadbury (2010) Crim LR 246 plyne, že zákon SOCPA nenahradil common law systém udělování 

výhod spolupracujícím obviněným. Může být i nadále využíván v případech, kdy nejsou splněny zákonné podmínky 
stanovené SOCPA, např. pokud nebyla uzavřena písemná dohoda. Viz SPRACK, John. A Practical Approach to 
Criminal Procedure. 2012, s. 406.

129 DE GRAZIA, J., HYLAND, K. Mainstreaming the Use of Assisting Offenders: How to make SOCPA 2005 section 
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důkazního  prostředku,  protože  je  „rozhodující  pro  úspěšné  vyšetření  a  stíhání  nejzávažnějšího 

zločinu.“ 

Podle SOCPA se korunní svědek musí přiznat k trestným činům, pro které je stíhán  (guilty  

plea) a  podepsat  písemnou  dohodu s prokurátorem,  ve  které  se  zaváže,  že bude spolupracovat 

s OČTŘ. Pokud splní všechny povinnosti vyplývající z dohody, bude mu snížen trest. V případě, 

že byl  korunní svědek již odsouzen a relevantní pomoc OČTŘ poskytne až po svém odsouzení, 

může mu být trest snížen v přezkumném řízení.

Přestože využití institutu korunního svědka vykazuje rostoucí tendenci, je jeho uplatňování 

dle de Grazie a Hylanda nedostatečné a nesrovnatelné s praxí v USA. Od roku 2006 do září 2009 

byla tato ustanovení zatím využita jen u 21 korunních svědků.130 Jako úspěšné lze citovat např. 

případy Blackburn  a  Mercer.  V kauze  Blackburn131 by nebylo  možné  bez  svědectví  korunního 

svědka obžalovat Bevense z úkladné vraždy spáchané v rámci organizované zločinecké skupiny.132 

V případě  Mercer133 získal  korunní  svědek,  bývalý  člen  gangu,  imunitu  před  obžalobou,  když 

pomohl usvědčit členy gangu z vraždy jedenáctiletého chlapce.

73 and 74 Work. Criminal Law Review. 2011, roč.5, s. 357.
130 Ibid., s. 357-358.
131 R v P and Blackburn [2007] EWCA Crim 2290 z 22. října 2007, Court of Appeal
132 Sám Bevense dosáhl podle článku 74 SOCPA snížení trestu, když se sám stal korunním svědkem v případě korupce 

příslušníka policie.
133 Sean Mercer [2009] Liverpool Crown Court. Citováno z DE GRAZIA, J., HYLAND, K.  Mainstreaming the Use of 

Assisting Offenders, 2011, s. 357.
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5. Spolupracující obviněný jako nástroj boje proti organizovanému 
zločinu

Ve většině zemí, které v současné době využívají institut korunního svědka, je jeho hlavním 

účelem  (mimo  jiné  možné  cíle,  jako  je  např.  stíhání  korupce  nebo  terorismu)  odhalování  a 

usvědčování pachatelů nejzávažnější trestné činnosti, jako je organizovaný zločin. Vyplývá to jak 

ze  studovaných strategických  dokumentů  vlád,  tak  i  z  odborných článků a komentářů  na téma 

korunního  svědka.  Je  to  dáno  tím,  že  organizovaný  zločin  představuje  jedno  z  největších 

bezpečnostních rizik současného světa.

5.1. Nebezpečnost organizovaného zločinu – globální hrozba,  
hrozba pro Českou republiku

Organizovaný  zločin  je  dnes  fenoménem  celosvětovým.  Přestože  i  nadále  v  jednotlivých 

státech působí organizované zločinecké skupiny lokálního charakteru (gangy),  rozvoj finančních 

trhů, komunikačních technologií a dostupnost mezinárodní dopravy umožnily rozvoj ekonomických 

subjektů jak právem dovolených, tak i ilegálních. Jako bezpečnostní riziko globálního charakteru 

organizovaný zločin identifikovala mimo jiné i Organizace spojených národů ve své analýze z roku 

2010.134 Podle  této  studie  přeshraniční  organizovaný  zločin  vynese  zločineckým  organizacím 

přibližně 130 mld USD ročně.135 Tato obrovská ekonomická síla umožňuje organizovanému zločinu 

infiltrovat se do legálních obchodních struktur i ovlivňovat veřejnou moc. Aktivity zločineckých 

organizací mohou zasáhnout menší a méně rozvinuté státy do té míry, že se jejich vlády dostanou 

do závislosti na organizovaném zločinu.136

Organizovaný zločin však zdaleka není jen problémem rozvíjejících se ekonomik. Ze studie 

zadané  britským  ministerstvem  vnitra  (Home  Office)137 plyne,  že  odhadované  ekonomické  a 

134 United Nations Office on Drugs and Crime. The globalization of crime: a transnational organized crime threat 
assessment. 2010, Dostupné z: http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf.

135 Co se týče zisku generovaného organizovaným zločinem v České republice, dle zprávy Policie ČR celkový zisk 
zločineckých organizací v České republice v roce 2001 činil 418 mld Kč, což představuje asi 20 % HDP. Citováno 
z: CEJP, Martin. Organizovaný zločin v České republice. 2004, s. 129.

136 To je problém zejména ekonomicky slabších afrických států. Např. posun v trase pašování kokainu z Jižní Ameriky 
do Evropy přes Západní Afriku zvýšil korupci v západoafrických státech a ohrozil čerpání a poskytování rozvojové 
pomoci. Více viz např. konference OSN z 22. září 2008 pod názvem Crime as an impediment to security and 
development in Africa: best practices and institutional opportunities. Stručný záznam k dispozici online: 
http://www.un.org/ga/president/62/ThematicDebates/adn/crimeimpedimentsd.pdf. Přehledný popis rizik, který 
organizovaný zločin představuje pro národní státy viz např. SHELLEY, Louise I. Transnational organized crime: An 
imminent threat to the nation-state? Journal of International Affairs. 1995, roč. 48, č. 2, s. 463-489.

137 MILLS, H. et al. Understanding organised crime: estimating the scale and the social and economic costs. Research 
Report 73. Říjen 2013. [online] Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/understanding-organised-
crime-estimating-the-scale-and-the-social-and-economic-costs.

37



sociální  náklady organizovaného zločinu ve Velké Británii  jsou 24 mld  GBP ročně.  Pochopení 

nákladů spojených s organizovaným zločinem a hodnocení jeho sociálních dopadů je důležité pro 

tvorbu trestní politiky státu i pro alokaci prostředků pro boj s organizovanou kriminalitou. 

Organizovaný  zločin  byl  identifikován  jako  bezpečnostní  riziko  i  v  České  republice. 

Bezpečnostní  informační  služba  (BIS) na  rizika  spojená s  organizovaným zločinem upozorňuje 

opakovaně  ve  svých  výročních  zprávách.  Podle  aktuální  výroční  zprávy  z  roku  2012  BIS 

„zaznamenala  aktivity  skupin  působících  nelegitimními  metodami  na  rozhodování  nejvyšších 

orgánů státní správy, samosprávy a legislativní proces v ČR způsobem, který negativně ovlivňoval 

výkon  základních  funkcí státu.  Struktury  organizovaného  zločinu  nejen  nadále  systematicky 

vyváděly  prostředky  z veřejných  rozpočtů  (např.  prostřednictvím  dotací,  veřejných  zakázek, 

outsourcingu veřejných služeb), ale zejména byly schopny ovlivnit důležitá rozhodnutí orgánů státu 

a samosprávy, která se týkala infrastrukturních projektů, dotačních programů, veřejných zakázek 

souvisejících s poskytováním veřejných služeb, či samotný legislativní proces.“138

Na tak závažnou hrozbu nepochybně musí státní instituce reagovat, nemá-li dojít k ohrožení 

funkce  státu.  Vláda  ČR k tomuto  účelu  schvaluje  koncepční  dokumenty,  ve  kterých formuluje 

opatření  v oblasti  prevence,  odhalování  a  postihování  organizovaného  zločinu  na  území  České 

republiky.  Podle Koncepce boje proti organizovanému zločinu na období let 2011 – 2014 vlády 

České  republiky  je  boj  s  organizovaným  zločinem  prioritou  národní  bezpečnostní  politiky. 

Koncepce  označuje  organizovaný  zločin  za  „nejzávažnější  nevojenskou  hrozbu  pro  českou 

společnost“, neboť „zločinecké skupiny svou činností podrývají společenské uspořádání, narušují 

stabilitu  ekonomiky,  podkopávají  demokratické  struktury  a  v  konečné fázi  tak  způsobují  zánik 

právního státu.“139

Operativní  úroveň  prevence,  odhalování  a  postihování  organizovaného  zločinu  zajišťují 

specializované útvary Policie České republiky (Útvar odhalování organizovaného zločinu, Útvar 

pro odhalování  korupce a  finanční  kriminality  a Národní  protidrogová centrála)  a Celní  správy 

(odbory pátrání Generálního ředitelství cel a Celního ředitelství).

O existenci a nebezpečnosti organizovaného zločinu v České republice je ostatně přesvědčena 

i česká veřejnost. Dle výzkumu veřejného mínění provedeného společností Factum Invenio s. r. o.140 

138 Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2012, s. 8. Dostupné z: http://www.bis.cz/n/2013-11-07-
vz2012.pdf. 

139 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. srpna č. 598 o Koncepci boje proti organizovanému zločinu 
na období let 2011 až 2014, s. 4. Dostupné online na webu Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?
docid=21666973&doctype=ART&.

140 Šetření provedla společnost Faktum Invenio s. r. o. pro potřeby Institutu pro kriminologii a sociální prevenci 
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se 95,2 %  dotazovaných domnívá,  že se v ČR organizovaný zločin určitě vyskytuje  nebo spíše 

vyskytuje a velká část (86,3 %) respondentů si uvědomovala i jeho rizika.141 K tomu je však třeba 

poznamenat,  že  názory  veřejnosti  jsou  z  valné  části  formovány  zprostředkovaně,  většinou 

působením médií, a jen malá část dotazovaných se s organizovaným zločinem setkala osobně.142 Jen 

7,6 % dotazovaných se považovala za oběť organizovaného zločinu a 23,8 % osob přitom uvedlo, 

že ve svém okolí zaznamenalo trestnou činnost, kterou považovali za organizovaný zločin. 

5.2. K pojmu organizovaného zločinu a možnostem jeho definice

Univerzální, všeobecně akceptovaná definice ještě nebyla vytvořena. Organizovaný zločin je 

možno  definovat  z  pohledu  kriminologického,  nebo  trestněprávními  normami,  včetně  těch 

zakotvených v mezinárodních smlouvách; může být popsán pomocí definiční formule nebo výčtem 

jednotlivých znaků. Německý vědec působící v USA Klaus von Lampe nashromáždil již přes 170 

definic organizovaného zločinu pocházející od autorů z celého světa.143 

Poměrně komplexní a podrobná je definice nabízená M. Cejpem z Institutu pro kriminologii a 

sociální  prevenci:  „Organizovaný  zločin  je  opakující  se  (soustavné)  páchání  cílevědomě 

koordinované závažné trestné činnosti (a aktivit tuto činnost podporujících), jehož subjektem jsou 

zločinecké skupiny nebo organizace (většinou s vícestupňovou vertikální organizační strukturou) a 

jehož hlavním cílem je dosahování maximálních nelegálních zisků při minimalizaci rizika.“144

Další  definici  nabízí  např.  Federální  úřad  vyšetřování  Spojených  států  amerických  (FBI). 

Organizovaným  zločinem  se  podle  něj  rozumí  „jakákoliv  skupina  mající  určitým  způsobem 

formalizovanou strukturu, jejímž hlavním cílem je získávání finančních prostředků prostřednictvím 

protiprávních aktivit. Takovéto skupiny udržují svoji pozici použitím násilí či hrozbou jeho použití, 

korupcí veřejné moci, úplatky nebo vydíráním a podstatným způsobem ovlivňují obyvatele míst, 

regionů i celých států, kde působí.“145 Podle FBI je tedy organizovaná zločinecká skupina totéž co 

v srpnu 2010 metodou osobního rozhovoru na reprezentativním vzorku obyvatel ČR ve věku nad 15 let. (Soubor 
999 osob, kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, region). Citováno z: LUPTÁKOVÁ, Marina. 
Názory české veřejnosti na problematiku organizovaného zločinu a vliv denního tisku na utváření těchto názorů. 
Trestněprávní revue, 2012, roč. 11, č. 2, s. 39.

141 Více než 2/3 respondentů se domnívalo, že struktury organizovaného zločinu pronikají do všech pilířů občanské 
společnosti: soukromého sektoru, policie, justice, státní správy, místní samosprávy, vrcholné politiky i sdělovacích 
prostředků.

142 Obraz, který mají občané o kriminalitě obecně, tedy nejen o té organizované, je značně zkreslený, jak vyplývá z 
podrobnější analýzy Jana Tomáška. Více viz: TOMÁŠEK, Jan. Kriminalita a česká veřejnost. Kriminalistika. 2011, 
roč. 34, č.4, s. 273-281.

143 Dostupné online: http://www.organized-crime.de/organizedcrimedefinitions.htm.
144 CEJP, M. Organizovaný zločin očima expertů. In CEJP et al. Obrana proti ohrožení společnosti závažnými 

formami trestné činnosti. 2009, s. 81.
145 Webová stránka FBI: http://www.fbi.gov/about-us/investigate/organizedcrime/glossary.
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organizovaný zločin, což je z kriminologického hlediska pojetím ne zcela precizním.

Další  možnosti  definování  organizovaného  zločinu  nabízí  např.  tzv.  strukturální  model, 

klanový  model  patron  –  klient,  podnikatelský  (enterprise)  model,  síťová  perspektiva  a  další.146 

Domnívám  se,  že  nemá  smysl  v  práci  tohoto  rozsahu  a  zaměření  jmenovat  desítky  možných 

pohledů na organizovaný zločin a pro účely mé analýzy se spokojím s definicí Cejpovou.

Co  se  týče  možnosti  přijmout  univerzální  definici  organizovaného  zločinu,  souhlasím 

s názorem J. Schramhausera147, že to vzhledem k povaze organizovaného zločinu není možné. Jde 

o dynamický  jev,  jehož  projevy a  charakter  se  s  časem vyvíjí.  Taktéž  je  nutné  přihlédnout  ke 

kulturně-geografickým specifikům organizovaného zločinu v různých státech, stejně jako k tomu, 

zda  má  organizovaný  zločin  lokální,  regionální  či  globální  charakter.  Zcela  jinak  bychom  asi 

přistupovali k definici předměstského pouličního gangu v USA, složeného převážně z náctiletých, 

který  se  soustřeďuje  na  trestné  činy  typu  krádež,  případně  loupežné  přepadení  a  má  spíše 

rozvolněné  organizační  uspořádání  a  jinak  na  strukturovanou  zločineckou  skupinu  typu  italské 

mafie, s pevně danou hierarchií a vlastními interními „zákony“.

5.3. Právní úprava organizovaného zločinu v českém, mezinárodním 
a evropském právu

V českém právním řádu není organizovaný zločin pojmem právním, ale kriminologickým, 

takže se v textu trestních norem neobjevuje.148 Organizovaný zločin spadá pod pojem organizovaná 

zločinecká skupina podle § 129 tr. zák.149 Ta je definována jako společenství více osob s vnitřní  

organizační  strukturou,  s  rozdělením funkcí  a  dělbou činnosti,  které  je  zaměřeno na soustavné  

páchání úmyslné trestné činnosti. 

Obdobně  jako  český  trestní  zákoník,  základní  mezinárodní  dokument  na  poli  boje  s 

organizovaným  zločinem,  Úmluva  OSN  proti  nadnárodnímu  organizovanému  zločinu150,  tento 

nedefinuje,  ale  vymezuje  pojem organizované zločinecké  skupiny.  Podle  Úmluvy organizovaná 

zločinecká  skupina  znamená  strukturovanou  skupinu151 tří  nebo  více  osob,  existující  po  určité  

146 Podrobný popis těchto teorií nabízí ŠMÍD, T., KUPKA, P.. Český organizovaný zločin: od vyděračů ke korupčním 
sítím. 2011, s. 19-51.

147 SCHRAMHAUSER, Jan. Trestněprávní nástroje v boji s organizovaným zločinem. 2011, s. 22.
148 Organizovaný zločin nelze definovat jednou skutkovou podstatou nebo jejich souhrnem, jde o formu páchání 

trestné činnosti.
149 Dříve zločinné spolčení podle § 163a trestního zák. z roku 1961.
150 Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, publikovaná ve Sbírce mezinárodních smluv pod 

číslem 75/2013 Sb. m. s.
151 Strukturovaná skupina znamená skupinu, která „není náhodně utvořena za účelem bezprostředního spáchání 

trestného činu a která nemusí mít formálně vymezené role pro své členy, trvalost členství nebo rozvinutou 
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časové období a jednající ve vzájemné shodě s cílem spáchat jeden či více závažných trestných činů
152 nebo trestných činů stanovených v souladu s touto Úmluvou, aby získala, přímo či nepřímo,  

finanční nebo jiný hmotný prospěch. 

Jak je patrno z výše uvedených citací, je definice Úmluvy proti nadnárodnímu zločinu definici 

přijaté českým zákonodárcem blízká. Ve srovnání s českou úpravou jsou však požadavky na znaky 

strukturované skupiny volnější,  v českém právu odpovídají spíše definici  organizované skupiny. 

Organizovaná  skupina  není  trestním  zákoníkem  upravena,  ale  vychází  z  ustálené  judikatury. 

Organizovanou skupinou se rozumí  „sdružení nejméně tří osob trestně odpovědných, v němž je 

provedena určitá dělba úkolů mezi jednotlivé členy sdružení a jehož činnost se v důsledku toho 

vyznačuje  plánovitostí  a  koordinovaností,  což  zvyšuje  pravděpodobnost  úspěšného  provedení 

trestného činu a tím i jeho nebezpečnost pro společnost. Přitom se nevyžaduje, aby byl pachatel za 

člena této skupiny výslovně přijat nebo k ní výslovně přistoupil;  postačí tedy,  že se do skupiny 

fakticky včlenil  a  aktivně  se na její  činnosti  podílel.  Nevyžaduje  se  ani,  aby šlo o soustavnou 

trestnou činnost; postačí, když je tímto způsobem proveden i jen jeden akt trestné činnosti.“153

Na druhé straně ovšem definice Úmluvy proti nadnárodnímu organizovanému zločinu zužuje 

okruh aktivit, které je možné charakterizovat jako organizovaný zločin, když stanoví, že musí jít 

o závažné  trestné  činy,  tedy  jednání  naplňující  skutkovou  podstatu  trestného  činu,  za  který  je 

stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí nejméně čtyři roky. V českém právu jde o jakékoli 

soustavné páchání úmyslné trestné činnosti. Podle Úmluvy je znakem organizovaného zločinu také 

to, že je páchán za účelem dosažení hmotného prospěchu. V České republice byl znak dosahování 

zisku vypuštěn novelou platnou od 1.1. 2002, takže lze nyní v rámci ustanovení o organizované 

zločinecké skupině stíhat i jednání skupin, které usilují o cíle politického charakteru (destabilizaci 

demokratického právního systému), např. skupiny teroristické.154

Dne 21. prosince 1998 byla Radou Evropské unie přijata Společná akce, kterou se stanoví, že 

účast na zločinném spolčení  je v členských státech Evropské unie trestným činem.155 Pro účely 

strukturu.“
152 Závažným trestným činem se rozumí „jednání naplňující skutkovou podstatu trestného činu, za který je stanoven 

trest odnětí svobody s horní hranicí nejméně čtyři roky nebo trest přísnější“.
153 Citace usnesení Nejvyššího soudu z 23.8.2007, sp. zn. 8 Tdo 384/2007. K tomu srov. rozhodnutí č. 45/1986, č. 

1/1980, č. 53/1976-II. aj. Sb. rozh. trest. Organizovaná skupina zahrnuje širší skupinu jednání, než klasický 
mafiánský organizovaný zločin. (Např. loupeže, krádeže, podvody apod., páchané v rámci organizované skupiny.) 
Mnohdy však dojde kvalifikováním určité trestné činnosti jako spáchané organizovanou skupinou k postihu 
organizovaného zločinu, když aplikace ustanovení § 129 tr. zák. nebude možná z důvodu nedostatku důkazů 
ohledně všech znaků zde uvedených. 

154 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákon: komentář. 2004.
155 Společná akce ze dne 21. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku .3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se 

stanoví, že účast na zločinném spolčení je v členských státech Evropské unie trestným činem (98/733/SVV).

41



společné akce se zločinným spolčením rozumí strukturované sdružení více než dvou osob existující  

po delší dobu, které jedná ve shodě s cílem páchat protiprávní jednání, za která lze uložit trest  

odnětí svobody nebo opatření omezující svobodu s horní hranicí sazby nejméně čtyři roky nebo  

závažnější trest, ať tyto trestné činy přestavují cíl sám o sobě, nebo jsou prostředkem pro získání  

majetkových výhod a případně pro nedovolené ovlivnění fungování orgánů veřejné moci.  Členské 

státy měly na základě tohoto společného postupu zavést trestnost účasti v kriminálních organizacích 

ve  svých  právních  řádech  a  zavést  trestní  postih  právnických  osob  nebo  jinak  zajistit  jejich 

sankcionování.  Společná  akce  byla  nahrazena  rámcovým  rozhodnutím  Rady  o  boji  proti 

organizované trestné činnosti.156

5.3.1. Trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle 
§ 361 tr. zák. a účinná lítost podle § 362 tr. zák.

Tento trestný čin byl do českého právního řádu zaveden novelou trestního řádu v roce 1995157 

a  po  rekodifikaci  byl  převzat  i  novým trestním  zákoníkem.  Byl  přijat  proto,  aby  bylo  možné 

postihnout  osoby,  které  pracují  ve  prospěch  organizované  zločinecké  skupiny,  která  ještě 

nepřikročila k realizaci svých zločinných záměrů.158 

Podle § 361 odst. 1 je trestné:

1. založení organizované zločinecké skupiny

2. účast na organizované zločinecké skupině

3. podpora organizované zločinecké skupiny.

Založením organizované zločinecké  skupiny  je každá  aktivita,  v jejímž důsledku dojde ke 

vzniku takové organizace,  např.  získávání členů, a to i  v případě,  že organizace zatím nevyvíjí 

žádnou  činnost  nebo  vyvíjí  prozatím  činnost  právně  nezávadnou.159 Založení  organizované 

zločinecké skupiny může spočívat v přeměně nezávadné organizace na zločineckou.

Účast na organizované zločinecké skupině v užším smyslu dle § 361 odst. 1 alinea druhá tr. 

156 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV z 24. 10. 2008 o boji proti organizované trestné činnosti, OJL 300 z 11. 
11. 2008.

157 § 163a tr. zák z roku 1961.
158 Trestní zákoník sice umožňuje trestní postih přípravy zvlášť závažného zločinu, ale tento čin musí být individuálně 

určitý. Viz JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 2012, komentář k § 361.
159 Za zakladatele zločinného spolčení lze považovat osobu, resp. osoby, které iniciují dohodu , výslovnou či 

konkludentní, na jejímž základě takové spolčení vznikne, a to bez ohledu na to, jaké místo v hierarchii tohoto 
spolčení později zastávají. Viz ŠÁMAL, P. 2004, komentář k § 163a tr. zák z roku 1961.
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zák.  bude  často  spojena  s  pácháním  konkrétních  trestných  činů  členy  této  organizace  (např. 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. 

zák., nedovolené ozbrojování podle § 279 tr. zák. nebo nedovolené pěstování rostlin obsahujících 

omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 tr. zák.). Lze si však představit i účast na činnosti 

organizované zločinecké skupiny bez toho, že by takovým jednáním pachatel naplnil znaky jiného 

úmyslného trestného činu.160 Mohlo by jít např. o osobu, která pro tuto skupinu nebo jen některé její 

členy zabezpečuje určité práce nebo služby (např. právní poradenství, vedení účetnictví apod.).

Za podporu  organizované  zločinecké  skupiny lze  považovat  pomoc  poskytnutou  takové 

organizaci jako celku nebo i jen jejímu jednotlivému členu v zájmu organizace.161 Tohoto jednání se 

může dopustit pouze osoba, která není členem organizované zločinecké skupiny, protože jinak by 

šlo o účast.162 Podpora nemusí být činnost naplňující znaky jiného trestného činu, tedy pokud by 

nebyla tato činnost vykonávána ve prospěch organizované zločinecké skupiny,  nebyla by vůbec 

trestná. Mohlo by jít např. o poskytování informací, finančních darů, movitých i nemovitých věcí 

k užívání apod.

Ustanovení § 362 tr. zák. pak upravuje zvláštní případ účinné lítosti, stanovující beztrestnost 

toho, kdo učiní o organizované zločinecké skupině oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu 

orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákoníkem z jiného činu 

organizované zločinecké skupiny mohlo být ještě odstraněno.

5.4. Faktory ztěžující stíhání organizovaného zločinu

Organizovaný zločin je typ kriminality, který se jen velmi obtížně prokazuje. Orgány činné 

v trestním řízení se tak často dostávají do důkazní nouze při jeho vyšetřování. Dle Schramhausera163 

jsou důvodem této skutečnosti zejména následující faktory:

 a) Profesionalita organizovaných zločineckých skupin

Profesionalita  těchto  skupin  se  projevuje  plánovitostí,  vysokým stupněm organizovanosti, 

konspirací,  koordinací  a  zejména  podřízení  všech  činností  zájmům  a  prospěchu  organizace.164 

Organizované  zločinecké  skupiny  se  většinou  mohou  opřít  o  silné  majetkové  zázemí,  které  je 

160 Ibid.
161 Ibid.
162 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 2012, komentář k § 361.
163 SCHRAMHAUSER, J. Spolupracující obviněný v boji s organizovaným zločinem, úvaha nad platnou právní 

úpravou. Trestněprávní revue, 2012, roč. 11, č. 1, s. 11.
164 VÁLKOVÁ, Helena a KUCHTA, Josef. Základy kriminologie a trestní politiky. 2012, s. 467.
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budováno z vysokých výnosů trestné činnosti.165 Vysoké výnosy jim také umožňují  zabezpečení 

majetku nejmodernějšími bezpečnostními systémy, dostatek prostředků pro poskytování případných 

úplatků veřejným činitelům i orgánům činným v trestním řízení a v případě obvinění i pro najmutí  

nejlepších obhájců. Pro zakrytí trestné činnosti využívají tyto skupiny nejmodernějších technických 

prostředků,  ale  nebrání  se  ani  ovlivňování  či  přímo  fyzické  likvidaci  nepohodlných  svědků. 

Kriminálním organizacím také mohou napomáhat korumpované osoby působící ve státní správě, 

které je včas varují před připravovanými zásahy bezpečnostních složek. 

b) Mlčenlivost členů organizovaných zločineckých skupin

Členové tradičních zločineckých skupin mafiánského typu jsou vázáni povinností absolutní 

mlčenlivosti  ohledně  jejich  činnosti  –  tzv.  omerta166 Omerta  je  jedním ze  základních  pravidel, 

kterými  jsou vázáni  členové italské  mafie  (jak v Itálii,  tak i  v  USA).  Jde  o závazek absolutní 

mlčenlivosti a zákaz jakékoliv spolupráce se státními orgány, a to i v případě, že se zavázaný slibem 

omerta sám stane obětí trestného činu. Zavázaný má v případě obvinění z trestného činu mlčet, 

strpět trest a neposkytnout žádné informace, i pokud je nevinný. OČTŘ se tak příliš často nepodaří 

obviněného člena zločinecké organizace přesvědčit, aby svědčil proti jejím ostatním členům, popsal 

rozsah ilegálních aktivit či označil spolupracující osoby v justici, policii či státní správě. Motivace 

ke spolupráci s OČTŘ musí být vzhledem k újmě, která „zrádci a odpadlíkovi“ hrozí, velmi silná. 

Více k motivaci korunních svědků viz kapitola 6.

c) Hierarchická struktura zločineckých skupin 

Zločinecké  organizace  jsou  hierarchicky  uspořádané,  přičemž  řídící  orgány těchto  skupin 

většinou zůstávají řadovým členům skryté. Tento prvek účinně chrání nejvýše postavené členy s 

největším  podílem odpovědnosti  na  protiprávní  činnosti  před  odhalením.  Ve  spojení  s  přísnou 

mlčenlivostí  všech  členů  skupiny  tento  faktor  vede  k  minimální  možnosti  kriminální  „bossy“ 

odhalit a stíhat. Pokud jsou řadoví členové skupiny zadrženi, jsou velmi rychle nahrazeni novými a 

činnost organizace pokračuje dál.

Mimo znaků, které ve své práci zmiňuje Schramhauser bych ještě přidala následující:

d) Pronikání do oficiálních společenských struktur

Zločinecké organizace nejvyšších stupňů jsou ekonomicky velmi mocné. Postupem času se 

165 Viz pozn. 139 a 141
166 Viz PAOLI, Letizia. Mafia Brotherhoods : Organized Crime, Italian Style: Organized Crime, Italian Style. Oxford 

University Press, 2003, s. 109-110.
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snaží  své  postavení  legalizovat,  aby  si  zajistily  bezpečnost  a  beztrestnost.  Jde  o  organizace 

mafiánského typu, které se od jiných organizovaných skupin liší právě svou snahou o legalizaci, 

ovládnutí  veřejných institucí,  proniknutí  do legislativy,  exekutivy,  médií  i legálního podnikání s 

využitím ilegálních prostředků.167 Pokouší se kompromitovat a korumpovat představitele veřejných 

institucí, včetně nejvyšších politiků a členů justice. V případě, že se jim podaří infiltrovat se do 

nejvyšších  pater  politiky a  ovládnout  justici,  je  jen malá  naděje,  že jejich  trestná  činnost  bude 

odhalena a potrestána. 

Typickým představitelem klasické zločinecké organizace je italská mafie. Historické prameny 

potvrzují existenci organizovaných zločineckých skupin na Sicílii a v Kalábrii již od 1. pol. 19. stol.
168  Za dlouhou dobu své existence zde dokázala mafie nejen ovládnout nelegální trhy,  ale měla 

i podstatný vliv na politiku a justici.  To bylo dáno zejména nedostatečnou schopností vládnoucí 

garnitury prosadit svou moc v určitých regionech. Mafie tak zaplnila „vakuum moci“, které v těchto 

oblastech nastalo po zrušení feudalismu a vytvoření samostatného italského státu.169 

Mafiánské  skupiny  fungovaly  na  principu  teritoriální  suverenity.  Poskytovaly  nejen 

„ochranu“ svým subjektům v městech či regionech, za což museli jejich chráněnci odvádět „daň“, 

ale poskytovaly i služby alternativního řešení sporů, v podstatě tak suplujíce základní funkce státu.
170 Od 60. let 20. stol. se obchodní společnosti řízené mafiánskými skupinami stále více zapojovaly 

do hospodářské trestné činnosti, když mafioso uzavírali tajné dohody s politiky a úředními osobami, 

aby  si  zajistili  vítězství  ve  výběrových  řízeních,  zejména  v  sektoru  stavebního  průmyslu.171 

Neváhali k tomu využít nejen vydírání, ale i fyzickou likvidaci kohokoliv, kdo by jim bránil v jejich 

plánech.  Např.  na  konci  80.  let  kalabrijská mafie  nechala  zavraždit  křesťansko-demokratického 

politika  Ludovica  Ligata,  prezidenta  státních  železnic,  který  požadoval  úplatek  10%  z  celého 

projektu modernizace železnic172 a ohrozil tím dohody, které již byly v této věci uzavřeny mezi 

politiky a zástupci mafie.

e) Mezinárodní spojení a působení

Organizovaný zločin již delší dobu není jen problémem jednotlivých států. Jak plyne z výše 

citované zprávy OSN173, vyskytuje se organizovaný zločin po celém světě, v zemích rozvojových i 

167 VÁLKOVÁ, H. a KUCHTA, J. Základy kriminologie a trestní politiky. 2012, s. 467.
168 PAOLI, Letizia. Mafia Brotherhoods : Organized Crime, Italian Style: Organized Crime, Italian Style. Oxford 

University Press, 2003, s. 16.
169 Ibid, s. 151-180
170 Ibid. s. 162
171 Toto tvrzení vychází z vyšetřování v rámci akce „Čisté ruce“, viz Paoli, ibid. s. 174.
172 Projekt modernizace železnic Reggio Calabria měl hodnotu  600 bilionů lir.
173 United Nations Office on Drugs and Crime. The globalization of crime: a transnational organized crime threat 
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rozvinutých.  Je  to  důsledkem  globalizace  a  otevření  světových  hranic,  což  umožnilo  prodávat 

ilegální zboží na druhém konci světa, využít nejmodernějších dopravních prostředků k rychlému 

překonání velkých vzdáleností a ukrytí se před OČTŘ v zemích, které tyto osoby odmítnou vydat 

k trestnímu  stíhání  a  dalším  důsledkům.  Mezinárodní  spolupráce  orgánů  zabývajících  se 

odhalováním a stíháním organizovaného zločinu má ještě velké rezervy a jen obtížně překračuje 

státní hranice.174

5.5. Ochrana svědka

Spolupráce svědků hraje klíčovou roli v odhalování a prokazování organizovaného zločinu. 

Svědecká výpověď je nejčastějším důkazním prostředkem u všech trestných činů, u trestných činů 

páchaných organizovanou zločineckou skupinou jsou však často důkazním prostředkem zásadního 

významu,  ne-li  jediným.  Korunní  svědci  jsou  z  důvodu  své  účasti  na  trestné  činnosti  lépe 

informováni  o  aktivitách  organizované  zločinecké  skupiny  a  mohou  tak  poskytnout  zásadní 

informace nutné k objasnění a dokázání organizované trestné činnosti.

Toho jsou si  členové organizovaných  zločineckých  skupin vědomi,  a  tak  podnikají  různé 

kroky k tomu, aby potenciální svědky od podání svědectví odradili, od vyhrožování až po skutečné 

porušení tělesné integrity svědků či dokonce jejich fyzickou likvidaci. Mezi členy mafie navíc platí 

zákon mlčenlivosti, jehož porušení se trestá i smrtí, tzv. omerta.175 Svědci se proto často v obavě o 

svůj  život nebo o život  a zdraví členů rodiny rozhodnou odmítnout  spolupráci  s OČTŘ a/nebo 

vypovídat u soudu. V mnoha případech se OČTŘ o těchto závažných trestných činech ani nedozví, 

neboť  ani  svědci,  ani  případní  poškození  na  základě  výše  uvedených  obav  trestný  čin  vůbec 

neoznámí.  Trestné  činy  spáchané  zločineckými  skupinami  tak  zůstávají  neodhaleny  a  jejich 

pachatelé nepotrestáni.

P.  Vantuch  k  tomu  poznamenává:  „Z  praxe  je  známo  více  případů,  kdy  svědkové 

organizovaného zločinu nejednou předstírali ztrátu paměti, křivě vypovídali nebo pod tlakem jiných 

osob  měnili  své  výpovědi.“  To  výrazně  komplikuje,  a  nejednou  i  znemožňuje  trestní  postih 

pachatelů  nejzávažnějších  trestných  činů  páchaných  jednotlivci  i  zločineckými  organizacemi. 

„Ukázalo se, že tyto skupiny svědků a osob (...) jsou ochotny spolupracovat s orgány činnými v 

trestním  řízení  pouze  v  případě,  že  je  garantována  bezpečnost  jim  samotným  i  osobám  jim 

assessment. 2010, Dostupné z: http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf.

174 VÁLKOVÁ, H. a KUCHTA, J. Základy kriminologie a trestní politiky. 2012, s. 468. 
175 Více viz. pozn. 171
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blízkým.“176

Pokud stát ukládá na jedné straně povinnost svědku vypovídat,177 měl by také svědka chránit 

před nebezpečím,  které mu z důvodu poskytnutí  výpovědi  hrozí.  Prvním programem,  který byl 

vytvořen  k tomuto  účelu,  byl  Federální  program pro ochranu svědků Spojených států (The US 

Federal  Witness  Security  Program,  krátce  WITSEC).  Byl  založen  v  roce  1970  zákonem  pro 

kontrolu organizovaného zločinu (Organized Crime Control Act).178 Hlavním důvodem jeho vzniku 

byla snaha poskytnout vysokou úroveň ochrany svědkům organizovaného zločinu.179 V 60. letech se 

zvýšilo úsilí OČTŘ k odhalení a usvědčení pachatelů z řad italsko-americké mafie, vázaných slibem 

mlčenlivosti  –  omerta  .  WITSEC  se  stal  jedním  z  klíčových  prostředků  k  motivaci  členů 

organizované zločinecké skupiny, aby svědčili proti ostatním členům skupiny.

Dle § 501 Organized Crime Control Act je generální prokurátor Spojených Států zmocněn 

k zajištění bezpečnosti svědků podávajících svědectví ve prospěch obžaloby (Government Witness) 

a jejich rodin. To může učinit tím, že „zakoupí, pronajme nebo upraví chráněné ubytování“ a dále 

„jinak zajistí zdraví, bezpečnost a péči o osobu svědka nebo osob zavazující se svědčit ve prospěch 

žaloby proti kterékoliv osobě obviněné z účasti  na zločinném spolčení“,  pokud dle jeho názoru 

podané nebo zamýšlené svědectví může tohoto svědka ohrozit na životě nebo zdraví, nebo ohrozit 

život a zdraví člena jeho rodiny či domácnosti. Tato ochrana může být poskytnuta potud, pokud se 

generální prokurátor domnívá, že nebezpečí stále trvá.180 

5.5.1. Ochrana svědka v České republice

Obdobné ochranné programy jako v USA byly postupně zaváděny i v ostatních zemích světa. 

V České republice byl v roce 2001 přijat zákon č. 131/2001 Sb. o zvláštní ochraně svědka,181 jehož 

účelem  je  upravit  poskytování  zvláštní  ochrany  a  pomoci  svědku  a  dalším  osobám,  kterým 

v souvislosti  s  trestním řízením zřejmě hrozí  újma na zdraví  nebo jiné vážné  nebezpečí.  Podle 

tohoto zákona se postupuje subsidiárně, tedy pokud nelze bezpečnost ohrožené osoby zajistit jiným 

způsobem.  Ochrana  a  pomoc  spočívá  ve  výkonu opatření,  zahrnující  osobní  ochranu  ohrožené 

176 VANTUCH, P. Co přináší zákon č. 137/2001 Sb. o ochraně svědka a dalších osob? Bulletin advokacie. 2001, s. 23.
177 § 97 tr. řádu: Každý je povinen na předvolání se dostavit a vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo o 

trestném činu a o pachateli nebo okolnostech důležitých pro řízení.
178 Public Law 91-452: An Act relating to the control of organized crime in the United States (Organized Crime 

Control Act z r. 1970). Dostupné z: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-84/pdf/STATUTE-84-Pg922-3.pdf.
179 FYFE, N., SHEPTYCKI, J. Facilitating witness co-operation in organised crime cases: an international review. 

Home Office Online Report 27/05. Research Development and Statistics Directorate, Home Office, s. 3. Dostupné z: 
http://www.popcenter.org/problems/witness_intimidation/PDFs/Fyfe&Sheptycki_2005.pdf.

180 Organized Crime Control Act z r. 1970, § 502.
181 Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona 

č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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osoby, její přestěhování do nového bydliště a zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby. 

Před  přijetím tohoto  zákona  byl  využíván  pro  účely  ochrany svědka  zákon  o  policii182 a 

institut utajeného svědka183, které však nebyly dostatečně účinnou ochranou svědků závažné trestné 

činnosti, zejména organizované kriminality.184 Bylo tomu tak zejména proto, že ochranu dle zákona 

o policii je možné poskytovat spíše krátkodobě, v naléhavých případech185, a ochranu dle § 55 odst. 

2  tr.  řádu  jen  po  dobu  trestního  řízení.  Ochrana  zajišťovaná  těmito  zákony  je  pochopitelně 

využitelná i v současnosti, ale nenabízí dostatečně komplexní ochranu svědku i jeho rodině.

Zvláštní  ochrana  svědka může  být  nabídnuta  také  spolupracujícímu obviněnému,  který  je 

ochoten vypovídat proti členům organizované zločinecké skupiny či organizované skupiny. Příslib 

ochrany bývalému členu zločinecké organizace, který se rozhodl z této vystoupit a svědčit proti 

svým  bývalým“kolegům“,  je  často  nutným  předpokladem  pro  to,  aby  byl  vůbec  ochoten  o 

spolupráci s OČTŘ uvažovat. Jako svědek má sice povinnost dostavit se k soudu a svědčit, nicméně 

hrozba  případné  pokuty  za  nedodržení  jeho  svědecké  povinnosti  je  jen  stěží  srovnatelná  s 

nebezpečím,  které  mu  hrozí  od  zločinecké  organizace  mafiánského  typu.  Proto  je  poskytnutí 

ochrany  spolupracujícímu  obviněnému  a  jeho  rodině  a  blízkým  jedním  ze  dvou  základních 

motivačních  faktorů,  které  jej  vedou  ke  spolupráci.  Tím  druhým  je  nabídka  beztrestnosti  či 

sníženého trestu, splní-li všechny zákonné podmínky.

182 Podle § 2 nového zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky je úkolem policie mj. chránit bezpečnost osob. 
Tak tomu bylo i v původním zákoně z roku 1991. Nově však byl v § 50 zákona z roku 2008 výslovně upraven 
institut dočasné ochrany ohrožených osob.

183 § 55 odst. 2 tr. řádu a § 209 tr. řádu.
184 MARINI, Michael. Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. 2008, s. 79 n.
185 Podle § 50 odst. 2 zákona o policii z roku 2008 má být osobě, které zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné 

nebezpečí poskytnuta krátkodobá ochrana a nelze jí poskytnout ochranu podle zákona o zvláštní ochraně svědka.
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6. Kritické zhodnocení některých aspektů institutu 
spolupracujícího obviněného a korunního svědka

6.1. Zdroj informací o páchané trestné činnosti

Zavedení  institutu  korunního svědka  a  v  České  republice  spolupracujícího  obviněného  je 

prostředkem racionalizace trestní justice. Vzhledem k charakteru organizovaného zločinu, k jehož 

odhalování  je  institut  korunního  svědka  především  určen,  je  jeho  odhalování  standardními 

prostředky trestného práva často velmi obtížné nebo zcela nemožné. Role informátorů a korunních 

svědků může být klíčová k tomu, aby se orgány činné v trestním řízení vůbec o trestné činnosti 

dozvěděly. 

Podle zprávy britské Royal  Commission on Criminal Justice (The Runciman Report)186 se 

britská  policie  dozví  o  cca  80  –  90%  případů  trestné  činnosti  od  veřejnosti,  mezi  niž  řadí 

i informátory.187 V  této  souvislosti  Audit  Comission  dokonce  navrhovala,  aby  policie  využití 

informátorů dále zvýšila. 

Pro  vyšetřování  organizovaného  zločinu  a  korupce  se  využití  osob  seznámených  s 

konkrétními okolnostmi určité trestné činnosti jeví jako klíčová. Vzhledem k tomu, že zúčastněné 

osoby nemají zájem na tom, aby se kdokoliv o jejich činnosti dozvěděl, a mnohé tyto činy nemají 

identifikovatelnou oběť188, která by měla zájem na jejich vyšetření a tuto trestnou činnost oznámila, 

musí se orgány činné v trestním řízení často spolehnout jen na informace osob na trestné činnosti 

zúčastněných. 

Podle analýzy efektivity policie ČR při provádění úkonů trestního řízení v oblasti trestných 

činů  korupce,189 jsou  hlavními  zdroji  informací  o  korupční  trestné  činnosti  trestní  oznámení 

fyzických a právnických osob. Z nápadu 237 věcí do trestního řízení se policie o trestné činnosti  

dozvěděla v 99 případech na základě trestních oznámení a jen v 61 případech z vlastní operativně 

pátrací činnosti. Dalšími zdroji byly poznatky z jiných trestních spisů (18 případů), ze soudního 

jednání (2 případy) a z médií, jiných útvarů policie atd (57 případů). 

186 Report of Royal Commission on Criminal Justice (The Runciman Report), Cm. 2263 ( London: HMSO, 1993). 
Citováno z Greer, Steve. Supergrasses, 1995, s. 4.

187 Komplexní data o tom, kolik trestních stíhání je zahájeno na základě „tipů“ od informátorů a budoucích korunních 
svědků bohužel nejsou dostupná.

188 Tzv. victimless crime, tj. „trestný čin bez oběti“.
189 Analýza byla vypracována za účelem vyhodnocení plnění vládní protikorupční strategie na roky 2011-2012. 

Konkrétně se jedná o úkol 3.7 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 až
2012, s. 6-7. Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/analyza-efektivnosti-korupce-pdf.aspx (přistoupeno 8.12.2013).
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Nadále tedy převažují „vnější zdroje“ informací, i když podle analýzy se počet poznatků z 

vlastní operativně-pátrací činnosti v posledních dvou letech zvyšuje. Dle zpracovatelů analýzy „je 

žádoucí dosáhnout ještě většího podílu poznatků z vlastních zdrojů, neboť se tak často odhaluje 

korupční trestná činnost latentního charakteru, kde žádná ze stran nemá zájem na jejím prozrazení. 

Ze strany služebního vedení P ČR a zejména SKPV je proto nutné klást mnohem větší důraz na 

posílení operativně pátrací činnosti.“190 191

Informace, které by mohla poskytnout osoba zúčastněná na trestné činnosti, by mohly vést 

k efektivnějšímu využití operativně-pátracích prostředků a tím i vyšší úspěšnosti při vyšetřování a 

stíhání  korupce.  Předstíraný  převod,  který  téměř  není  myslitelný  bez  účasti  osoby,  která  se  na 

korupční  trestné činnosti  přímo podílela  a/nebo podílí,  se navíc v uvedené analýze ukázal  jako 

nejefektivnější z uvedených prostředků.192 

Důležité je také to, aby se policie o korupční trestné činnosti dozvěděla včas. Z provedené 

analýzy vyplývá, že nejefektivněji se daří vyšetřit a dokázat ty korupční případy, o nichž se OČTŘ 

dozvědí před dokončením193 korupční trestné činnosti.194 Proto je důležité, aby byly osoby, které o 

trestné činnosti  dozvěděly,  ať už jako náhodný pozorovatel  nebo jako účastník,  byly dostatečně 

motivovány k tomu, aby trestnou činnost oznámily a případně i přispěly k odsouzení pachatelů 

svým svědectvím.  Případné  oznámení  budoucí  trestné  činnosti  umožní  OČTŘ včasné  nasazení 

operativně  pátracích  prostředků  a  tím  i  podstatné  vylepšení  důkazní  situace.  Pokud  již  ke 

korupčnímu  jednání  došlo,  může  být  účastník  vyšetřované  trestné  činnosti  jedním  z  mála 

dostupných důkazních prostředků.

Co se týče organizované kriminality, má státní zástupce (či prokurátor) několik důvodů pro 

uzavírání dohody s korunním svědkem. Za prvé, svědkova výpověď může podpořit vyšetřování a 

umožnit  získání  klíčových  důkazů,  které  by  jinak  nebylo  možné  získat.  Korunní  svědek  může 

190 Ibid. s. 7
191 Mezi operativně pátrací prostředky, využívané při vyšetřování korupce patří: odposlech telekomunikačního 

provozu podle § 88 tr. ř., údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu dle ust. § 88a tr. ř., předstíraný převod 
dle ust. § 158c tr. ř., sledování osob a věcí dle ust. § 158d tr. ř., použití agenta dle ust. § 158e tr. ř., utajení totožnosti 
svědka dle ust. § 55 odst. 2 tr. ř.

192 Vyžádán a schválen byl předstíraný převod ve 12 věcech (5,1 %), z toho v 11 věcech (91,7 %) přispěl tento úkon 
k usvědčení pachatele. 

193 Úplatkářské trestné činy jsou dokonány již samotnou nabídkou úplatku či žádostí o něj. Mezi nabídkou (žádostí) 
a skutečným poskytnutím neoprávněné výhody však může uplynout značný časový interval. Právě v tomto mezidobí 
může být trestný čin oznámen OČTŘ a právě při takto včasném oznámení je efektivita trestního stíhání nejvyšší.

194 Ze všech 237 sledovaných věcí jich 150 napadlo ještě v průběhu korupčního jednání. V těchto 150 případech bylo 
zahájeno trestní stíhání 209 osob ve 103 věcech (68,7 %), 23 věcí bylo odloženo, 3 ukončeny jinak a 21 bylo dosud 
v prověřování. Ve 27 věcech již bylo pravomocně rozhodnuto. Naproti tomu z 54 věcí napadlých se zpožděním 
větším než 36 dnů bylo jen ve 12 (tj. 22,2 %) z nich zahájeno trestní stíhání, 23 věcí již bylo odloženo, 4 ukončeny 
jinak, 15 je dosud v prověřování.
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poskytnout  cenné  informace  o  pachatelích  organizované  kriminality,  struktuře  zločinecké 

organizace, vazbách této organizace na legální podnikání i politické představitele atd. 

Za druhé může jeho výpověď pomoci usvědčit významnějšího člena organizované zločinecké 

skupiny,  včetně  šéfa  celé  skupiny.  Nejdůležitější  představitele  těchto  organizací  je  velmi  těžké 

usvědčit,  neboť trestnou činnost většinou páchají pomocí prostředníků a pomocníků, kteří  jejich 

identitu často ani neznají a nemohou tak vypovídat v jejich neprospěch. Najde-li se ale potenciální 

korunní svědek, který je ochoten proti svým bývalým kolegům svědčit, může to vést i k efektivnímu 

rozložení celé organizace.195  

Za třetí může korunní svědek pomoci státnímu zástupci odhalit a stíhat trestný čin závažnější 

než je ten, pro který je korunní svědek stíhán. V tomto případě je pak možno argumentovat, jako to 

ostatně  dělají  všechny  důvodové  zprávy  k  institutu  korunního  svědka  a  spolupracujícího 

obviněného v České republice, že zájem státu na stíhání této velmi závažné formy kriminality je 

větší než zájem státu na postihu a potrestání korunního svědka za jím spáchané trestné činy.

6.2. Věrohodnost výpovědi korunního svědka

Zásadním  problémem,  který  zmiňuje  většina  kritiků  institutu  korunního  svědka,  je 

nevěrohodnost jeho výpovědi. Korunní svědek jako pachatel často velmi závažné trestné činnosti je 

vnímán jako osoba, které se z důvodu jejího charakteru, kriminální minulosti i pochybné motivace 

ke  spolupráci  s orgány činnými  v  trestním řízení  nedá  věřit.  Dle  mého  názoru  nelze  výpověď 

korunního svědka považovat za inherentně nevěrohodnou, i když je výše zmíněné faktory určitě 

třeba zahrnout do hodnocení jeho výpovědi a přistupovat k ní velice obezřetně. 

Mimo trestního práva procesního a využití různých kriminalistických taktik výslechu může 

určitou  odpověď na  problematiku  věrohodnosti  osoby  i  výpovědi  korunního  svědka  nabídnout 

forenzní  psychologie  a  výzkum  v  oblasti  hodnocení  pravdomluvnosti  osob.  Dle  Čírtkové196 

věrohodnost výpovědi vyjadřuje míru souladu výpovědi se skutečností.  Věrohodná výpověď líčí 

události tak, jak proběhly, zatímco nevěrohodná výpověď obsahuje informace zkreslené, smyšlené a 

neodpovídající skutečnosti.

Čírtková  rozlišuje  věrohodnost  na  obecnou  a  specifickou.197 Obecná  věrohodnost  je 

komplexní  psychologickou charakteristikou osobnosti,  vyjadřuje  skutečnost,  zda  vyslýchaný má 

195 Viz např. úspěchy v odhalování a usvědčování členů mafie ve Spojených státech a v Itálii.
196 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2004, s. 360
197 Ibid., s. 361-363
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odpovídající psychické předpoklady k objektivnímu vnímání. Nižší obecnou věrohodnost mohou 

způsobovat určité osobnostní rysy, případně duševní choroba. 

Podle výzkumu osobnostní charakteristiky organizovaných zločinců198, provedeného Karlem 

Netíkem  na  vybrané  skupině  vězňů,  lze  jejich  osobnost  charakterizovat  egocentričností  a 

demoralizací. Organizovaní zločinci se podle něj projevují bezohledností vůči druhým a normám, 

zvýšeným  zájmem  o  sebe  a  určitou  obecnou  nespokojeností.  Oproti  průměrné  populaci  mají 

signifikantně zvýšenou odchylku ve škále zloby, projevující se ve sklonu k agresivitě. Tyto faktory 

musí  vzít  v  potaz OČTŘ při  výslechu podezřelých  z  trestných činů spáchaných organizovanou 

formou  a  přizpůsobit  tomu  taktiku  výslechu.  Soud  může  obecnou  věrohodnost  svědka  nechat 

přezkoumat znalcem v oboru psychologie, který se v posudku vyjádří také k vybraným vlastnostem 

svědkovy osobnosti, zejména jestli jsou přítomny psychopatologické rysy snižující jeho obecnou 

věrohodnost – sklon k podvádění, hysterické rysy apod.199

Specifická věrohodnost se týká výpovědi samé, tedy zda je konkrétní výpověď pravdivá a 

nakolik  odpovídá  skutečnosti.  Pravdivé  zjištění  všech  skutečností  důležitých  pro  rozhodnutí  je 

nutným předpokladem ke splnění účelu trestního řízení.200 Zásada materiální pravdy zakotvená v § 2 

odst. 5 tr. řádu stanoví orgánům činným v trestním řízení včetně soudu povinnost postupovat tak, 

aby byl zjištěn skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Soud má tedy směřovat k tomu, 

aby  došel  k  pravdivému  poznání  skutkových  okolností  trestného  činu.  Nejde  ovšem o  pravdu 

absolutní,  neboť  požadavek  jejího  zjištění  by  byl  pro  OČTŘ  pro  složitost  vnějšího  světa 

nesplnitelný.  Soud  musí  skutkový  stav  zjistit  spolehlivě,  bez  důvodných  pochybností,  tedy 

s dostatečnou mírou jistoty blížící se „praktické jistotě,“201 tedy vysoké míře podobnosti zjištěného 

skutkového stavu objektivní realitě.202 

Jak  již  bylo  řečeno,  soud  ke  svému  rozhodnutí  ve  věci  potřebuje  dosáhnout  pravdivého 

poznání  všech  skutečností  důležitých  pro  rozhodnutí.  V  případě,  že  tyto  skutečnosti  poznává 

z výpovědi korunního svědka,  musí  si  vytvořit  určitá  kritéria  pro posuzování  věrohodnosti  jeho 

výpovědi. 

V prvé řadě by měl soud porovnat výpověď svědka s dalšími dostupnými důkazy. V případě, 

198 NETÍK, Karel. Osobnost organizovaného zločince. Citováno z: SCHEINOST, Miroslav a NETÍK, Karel. Český 
organizovaný zločin v mezinárodním kontextu. 2010, s. 46-56.

199 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2004, s. 362.
200 Účelem trestního řízení je ochrana veřejného zájmu na spravedlivém potrestání pachatele ústavně souladným 

postupem, tedy odhalení pachatele, řádné a zákonné vyšetření a projednání trestného činu a následné potrestání 
pachatele. Viz JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 2013, s. 21.

201 Ibid., s. 158
202 Zde se pochopitelně nabízí filozofická otázka, zda objektivní pravda vůbec existuje a pokud ano, zda je zjistitelná.
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že tyto důkazy svědkovu výpověď podporují, není důvod pokládat jeho výpověď za lživou, i když 

se  svědek  může  jinak  jevit  jako  obecně  méně  věrohodný  (např.  z  důvodu,  že  v  minulosti  

nevypovídal pravdivě o jiných skutečnostech). V případě, že se svědkova výpověď jeví jako stojící 

v rozporu s ostatními důkazy, posoudí soud její věrohodnost v rámci volného hodnocení důkazů 

samostatně i v kontextu ostatních důkazů.203 Žádný důkaz nemá vyšší důkazní sílu než jiný a kritéria 

pravdivosti  jednotlivých  důkazů  nejsou  předem  dána.204 Soud  však  v  takovém  případě  musí 

rozhodnout,  zda  i  přes  existenci  důkazů vzájemně rozporných může  svědkova výpověď obstát. 

Soud je jako jediný kompetentní posuzovat, zda jsou jednotlivé důkazy v souladu se skutečností a 

rozhodnout, zda je výpověď pravdivá, či nikoliv.205 

V anglosaském právu je posuzování věrohodnosti svědkovy výpovědi i věrohodnosti osoby 

svědka z velké části založeno na úsudku z chování svědka při jeho výpovědi u soudu (demeanor). 

Např.  soudce  Freedman  v  případu  Government  of  the  Virgin  Island  v.  Aquino206 k  důležitosti 

demeanor vyslovil:

„Vystupování svědka při jeho výpovědi je vrcholně důležité pro určení věrohodnosti svědka. 

Mnohé bezděčné [neverbální]  projevy svědka během jeho výpovědi  jsou často mnohem lepším 

ukazatelem důvěryhodnosti svědka a spolehlivosti jeho výpovědi než doslovný význam jeho slov. 

(...) Pozorování chování svědka přináší soudu neocenitelnou výhodu při zjišťování pravdy v řízení 

před soudem.“  

Neverbální kritéria jsou i  jedním z kritérií,  navrhovaných Čírtkovou jako relevantních pro 

určení věrohodnosti svědecké výpovědi. Čírtková207 nabízí 3 skupiny kritérií:

1. Osobnost svědka

2. Motivace svědka

3. Verbální a neverbální stránka výpovědi.

Co se týče první skupiny, podle těchto kritérií208 bude soud posuzovat obecnou věrohodnost 

203 § 2 odst 6 tr. řádu: OČTŘ hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech 
okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

204 JELÍNEK, Trestní právo procesní, 2013, s. 164.
205 Pokud jsou k posouzení věrohodnosti svědka použity znalecké posudky z oboru psychologie, mohou se tyto 

vyjadřovat jen k obecné věrohodnosti svědka, nikoliv k tomu, zda svědek v konkrétní věci vypověděl pravdu.
206 Government of the Virgin Island v. Aquino, 378 F.2d 540 (3rd Cir. 1967). Citováno z BLUMENTHAL, Jeremy A. 

Wipe of the Hands, a Lick of the Lips. 1993, s. 1167-1168.
207 ČÍRTKOVÁ, 2004, s. 363.
208 Schopnost správného vnímání, paměť, schopnost  informace sdělit, duševní zdraví svědka, složky osobnosti 

snižující obecnou věrohodnost svědka. Viz ČÍRTKOVÁ, 2004, s. 363.
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svědka, o které již bylo pojednáno výše. Při posuzování motivace svědka musí soud zvážit,  zda 

nemá svědek v konkrétním případě motivaci lživě vypovídat, ať už z vnitřních pohnutek (nenávist, 

závist,  strach,  potřeba uznání)  nebo pod tlakem vnějších okolností  (např.  vydírání).  Co se týče 

verbální  stránky  výpovědi,  posuzuje  se  obsah  dané  výpovědi  i  způsob  jejího  sdělování,  tj. 

i podřeknutí,  přeřeknutí,  intonace apod. U neverbální složky se hodnotí doprovodné nonverbální 

chování (např. mimika a gestikulace) a psychofyziologické jevy, které provází emoce (zarudnutí, 

zblednutí apod.)

6.2.1. Motivace spolupracujícího obviněného

V  letech  1993-1995  Dunninghan  a  Norris209 provedli  výzkum  policejního  využívání 

informátorů  ve dvou  policejních  okrscích,  které  pokrývaly  oblast  s  populací  asi  2  miliony 

obyvatel.210 V dotazníku požádali detektivy,  aby uvedli 3 hlavní důvody, proč se jimi využívané 

osoby staly informátory. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1.

Důvod pro poskytnutí informace Procento detektivů, kteří uvedli tento důvod
Finanční odměna 70
Policista může pomoci v budoucnu, dostanou-li 
se do problémů

35

Doufají, že nebudou stíháni za trestný čin 30
Pomsta bývalým „kolegům“ ve zločinu 22
Doufají, že obdrží nižší trest 18
Líbí se jim vzrušení, které plyne ze statusu 
informátora

15

Věří, že policista může ovlivnit propuštění 
z vazby

14

Pomsta členům rodiny, partnerce/partnerovi 9
Pocit povinnosti vůči společnosti 8

Tabulka 1: Důvody pro spolupráci s OČTŘ
Překlad a úprava: autor
Pozn.: Součet je větší než 100%, neboť policisté měli uvést 3 hlavní důvody motivující informátory.

209 DUNNIGHAN, Colin; NORRIS, Clive. The detective, the snout, and the Audit Commission: The real costs in 
using informants. The Howard Journal of Criminal Justice, 1999, 38.1: s. 67-86.

210 Tento výzkum využíval jednak detailní semi-strukturované pohovory s 69 policisty a 11 informátory a jednak 
dotazníku, na který odpovědělo 228 policistů. Celkem bylo identifikováno 113 registrovaných informátorů. Autoři 
také provedli analýzu vzorku 114 případů s potvrzeným využitím informátorů detektivy, včetně souvisejících 
dokumentů a trestních spisů.
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Důvody, které vedou informátory k tomu, aby spolupracovali s policií je možno shrnout do 4 

skupin: 

1. finanční odměna

2. nějaká výhoda týkající se propuštění z vazby, obvinění kladených informátorovi za 

vinu nebo výměry trestu

3. pomsta

4. víra, že mu policista může poskytnout pomoc v budoucnu.

Přestože se může zdát, že peníze jsou nejdůležitějším faktorem motivujícím tyto osoby, aby 

policii  poskytly  informace,  není  to  tak  docela  pravda.  Přestože  peníze  figurovaly  v  motivaci 

informátorů  ve  většině  případů,  nejdůležitějším  motivačním  faktorem  byly  jen  pro  menšinu 

informátorů. Jen třetina policistů se domnívala, že byly hlavním motivačním faktorem.

Jako příklad mohu uvést případ 46 z citované studie, ke kterému policista uvedl: „...on a dva 

další se vloupali do sejfu. Přesněji řečeno on šel dovnitř a druzí dva zůstali venku. V sejfu bylo 

₤ 5000. John nacpal  ₤ 3000 do své ponožky a zbytek si rozdělil s ostatními. Druhý den to bylo v 

tisku s tím, že bylo ukradeno ₤ 5000. Druzí dva přišli, zmlátili ho a vzali mu ₤ 3000. Zavolal mi 

a řekl, že je chce udat. Byl to jednoduchý případ pomsty.“211

Aby své subjekty motivovali, někteří policisté se uchýlili i k úskoku nebo oklamání svého 

informátora. V případě 025 byl informátor zatčen za drogový delikt. Policista jej přesvědčil, aby 

poskytl informace o trestné činnosti jeho bratra. „Řekl jsem mu jednou, když dostal podmínku, že to 

bylo protože jsem poslal žádost soudci. Neudělal jsem to, ale...on si asi myslí, že jsem polda, na 

kterého je spoleh, protože když dostal podmínku, udal své kumpány.“

V případě  033  byl  informátor  zatčen  spolu  se  dvěma  dalšími  v  souvislosti  s  ukradeným 

vozidlem. Detektiv uvádí, že jej přiměl uvěřit tomu, že právě díky němu byl propuštěn z vazby.

„...Když byl  v cele,  přinesl  jsem mu cigarety a...  řekl jsem mu,  že pro něj  zajistím propuštění  

z vazby (...).Nějak se stalo, že byli zavření tři a všechny pustili. Já mu řekl, že jsme museli podvést 

své nadřízené, aby je pustili.“

211 Detektiv k tomu ještě dodává, že Johnovi doopravdy nevěřil, protože to byl „kovaný zločinec.“ Nicméně jeho 
svědectví odhalilo trestné činy, kterými byla způsobena škoda ₤ 75000 a policistům se podařilo získat zpět majetek 
v hodnotě ₤ 12000 a lokalizovat ukradený karavan. Ibid., s. 79.
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Bloom ve své knize Confidential  Informant212 nabízí přehledný seznam možných motivací 

informátorů a korunních svědků podle autorů, kteří se zabývali touto tematikou před ním. Autorský 

překlad je k dispozici v tabulce 2:

Motivační faktor Blum Copeland Harney Jacobson Lee O'Hara Skolnick Wilson

Strach x x x x x x x x

Msta x x x x x x

Perverzní důvody x x x x x

Egoistické důvody x x x x

Peníze x x x x x x x x

Kajícnost x x x

Psychická porucha x

Ideologie x

Žárlivost x x x

Altruismus x x x x

Rádoby policista x x

Tabulka 2: Motivační faktory

Vzhledem k  tomu,  že  až  na  spíše  výjimečný  altruistický  motiv  nebo  snahu  se  změnit  a 

napravit jsou motivační faktory ke spolupráci s OČTŘ spíše zavrženíhodné, musí soud k výpovědi 

korunního svědka přistupovat velmi obezřetně. Korunní svědci vypovídající proti ostatním členům 

zločinecké organizace jsou pochopitelně často motivováni strachem z odvety a tudíž se od OČTŘ 

snaží získat příslib ochrany pro svou osobu i osoby blízké. Sami se ale mohou také chtít pomstít za 

subjektivně pociťované podrazy, kterých se jim dostalo od spolupachatelů, viz např. případ 46 ze 

studie  Dunninghana a Norrise. Obdobným motivem je žárlivost, jež může být důvodem bývalých 

ex-přítelkyň,  manželek,  spolupracovníků,  obchodních  partnerů  apod  pro  výpověď  proti  osobě 

„proradníka“. V tomto případě je možnost,  že bude výpověď zrazených osob proti  obviněnému 

značně přehnaná, ne-li vysloveně lživá, velmi vysoká.

Perverzní důvody jsou dle Harneyho všechny důvody, které pramení ze snahy informátorů 

a korunních svědků získat neobvyklé výhody, které jim v OČTŘ nezamýšlely poskytnout. Spadá 

sem např. osoba, která poskytne spolupráci k likvidaci rivalů v jeho vlastní trestné činnosti, osoba 

spolupracující  za účelem získání  informací,  které mají  OČTŘ k dispozici  ohledně probíhajících 

trestních řízení nebo informací o detektivech a agentech a vyšetřovacích metodách. Může to být ale 

také osoba, která se snaží odhalit korupci nebo zneužití pravomoci v rámci policie.

212 BLOOM, Robert M. Ratting: The Use and Abuse of Informants in the American Justice system. Vyd 1. Westport: 
Praeger, 2002, 217 s.
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6.2.2. Verbální a neverbální stránka výpovědi

Přes zažitou představu široké veřejnosti o opaku jsou verbální kritéria dle odborníků z oboru 

psychologie  považována  za  obecně  spolehlivější  než  neverbální.213 Podle  Čírtkové214 to  platí 

zejména pro případy,  kdy proti sobě stojí výpověď proti výpovědi, což se pravděpodobně bude 

často stávat i v řízeních spoléhajících na svědectví spolupracujících obviněných. Z psychologických 

výzkumů byly vyvozeny určité příznaky, které nasvědčují pravdivosti výpovědi a jiné, které naopak 

nasvědčují lži.

Příznakem nasvědčujícím pravdivosti  je  např.  vybavování  si  bohatých detailů,  zdánlivých 

nepodstatných  podrobností,  např.  zvuků  či  pachů.  Jen  málokdy  se  tyto  objevují  ve  vylhaných 

svědectvích. Také popis potíží a jejich řešení při páchání trestné činnosti naznačují spíše pravdivost 

výpovědi, stejně jako nepochopení děje, kterému svědek nerozuměl. Spíše pravdivá je výpověď, 

která zahrnuje originální momenty, které by si člověk nevymyslel nebo náhodné asociace.

Naproti tomu mylná je všeobecně panující představa, že při opakované výpovědi musí ten, 

kdo mluví  pravdu, vypovídat  identicky a v jeho výpovědi se nesmí objevit  žádné rozpory.  Dle 

Čírtkové je „paušální používání úvahy o konstantnosti výpovědi scestné“ neboť je třeba rozlišovat 

části  výpovědi,  které  se  mohou  měnit  a  obsahovat  rozpory  a  ty,  které  musí  zůstat  neměnné. 

„Pravidlo zní: to, co osoba v kritické době vnímala jako subjektivně důležité jádro události (...) by 

se  nemělo  měnit  svým  smyslem  neboli  informacemi.  Z  pohledu  vypovídající  osoby  vedlejší, 

podružné momenty se mohou při opakovaném výslechu měnit.“215 

Spolupracující obviněný musí v přípravném řízení i před soudem podat úplnou a pravdivou 

výpověď podle  §  178a  odst.  1  písm.  a)  tr.  řádu.  Pokud  tuto  povinnost  poruší,  nebude  nadále 

považován za spolupracujícího obviněného se všemi důsledky ohledně ukládání trestu v trestním 

řízení  proti  němu.  Výpověď  spolupracujícího  obviněného  musí  být  konzistentní  v průběhu 

přípravného řízení i v řízení před soudem v hlavních bodech, drobné, nepodstatné a „pochopitelné“ 

odchylky jsou možné, jak ostatně plyne i z již citovaného usnesení Nejvyššího soudu:

„Soud považuje za vcelku pochopitelné, že [korunní] svědek S. A. pod tlakem opakovaných 

dotazů znejistěl a uváděl jiný rok, kdy se měl seznámit s obviněným S. (...) Ve shodě se soudem 

nalézacím  považuje  odvolací  soud  výpověď  tohoto  svědka  za  věrohodnou  a  pravdivou,  neboť 

213 ČÍRTKOVÁ, 2004, s. 364.
214 Ibid. s. 364
215 Ibid. s. 364-365
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nebyly v jeho výpovědích zjištěny žádné podstatné rozpory, které by svědčily závěru opačnému.“216

Stereotypní opakovaná sdělení bez jakýchkoliv změn jsou naopak příznakem nepravdivosti 

poskytnuté  výpovědi,  protože  svědčí  spíše  o  memorizaci  určitých  skutkových  dějů.  Dalšími 

příznaky lživé výpovědi jsou např. přehnaná servilnost vůči vyslýchajícímu, přehnaná akurátnost až 

přidrzlost  vystupování,  příznaky zadržování  informací  a  freudovské signály,  které  naznačují,  že 

osoba jen stěží zvládá lhaní.217

Neverbální signály, jako jsou viditelné projevy nervozity (např. pocení, uhýbání pohledem, 

rudnutí,  časté  polykání,  pohybový  neklid)  jsou  víceznačné.  Profesionálové  (policisté,  státní 

zástupci, soudci), ale i široká veřejnost často vycházejí z rozšířeného názoru, že lháře prozrazuje 

právě nervozita, neboť kdo lže, ten bývá rozrušen. Strach však může pramenit nejen z toho, že bude 

svědek přistižen při lži, ale i z toho, že bude omylem podezírán, že mu nebude uvěřeno, že nebude 

schopen  doložit  své  alibi  apod.  U  korunního  svědka  svědčícího  proti  členům  organizované 

zločinecké  skupiny může  být  zcela  pochopitelně  projevem strachu o  život  a  zdraví  sebe  i  své 

rodiny.

Naopak zdatní  lháři  netrpí  řádnými vnějšími příznaky nervozity,  vystupují  suverénně,  bez 

viditelného rozrušení. Podle Čírtkové mohou být slabým místem obratných lhářů pozitivní pocity 

radosti  vyplývající  z  toho,  že  druzí  byli  oklamáni.  Mohou  se  projevit  nenápadným,  letmým 

asymetrickým úsměvem, který je výrazem radosti až pýchy.218 

Spolehlivějšími  neverbálními  kritérii  věrohodnosti  je  tzv.  strukturální  zlom a emocionální 

doprovod výpovědi. Strukturální zlom je pozorovatelná,  i  když ne nutně velmi nápadná, změna 

v celkovém standardu  řeči  těla  svědka,  která  rozděluje  pravdivé  líčení  od  lži.  Vnitřní  pocitové 

změny spojené s líčením pravdivých a lživých sekvencí se mohou projevit změnami ve vnějším 

projevu.  I  pro  strukturální  zlom však  platí  premisa  víceznačnosti,  strukturální  zlom spolehlivě 

signalizuje pouze to, že určitá pasáž je pro svědka kritická.219 

Emocionálním doprovodem výpovědi se rozumí „vnější výraz emocí,  které korespondují s 

líčenou událostí.“220 Absence přirozeného emocionálního pohnutí  nasvědčuje předem připravené 

neupřímné výpovědi, stejně jako přehrávané emoce.

216 Usnesení NS ze dne 13.6.2012,  sp. zn. 5 Tdo 280/2012
217 Např. svědek na otázku reaguje „Počkejte, to si musím vymyslet, ehm rozmyslet.“ Viz Čírtková, s. 368.
218 ČÍRTKOVÁ, 2004, s. 370.
219 Ibid., s. 371
220 Ibidem
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V  sociálních  vědách  byla  provedena  celá  řada  výzkumů,  která  naznačuje,  že  schopnost 

běžných členů veřejnosti i profesionálů v justici rozpoznat pravdivé a lživé výroky dosahují úrovně 

mezi 45 % a 60 %.221 Průměrný výsledek, který byl dosažen ve 2 studiích222, byl 57 %. To je stěží 

působivý výsledek,  když úroveň náhody je 50  %. Podle studie provedené Landströmem v roce 

2005223 nedosáhli  pozorovatelé  lepšího  výsledku  než  náhoda  v  určování  pravdivosti  výpovědi 

svědka,  a  to  bez  ohledu na to,  zda  výpověď svědka pozorovali  bezprostředně („naživo“)  nebo 

prostřednictvím  videonahrávky.  Pozorovatelé,  kteří  pozorovali  výpověď  svědka  bezprostředně 

navíc  nesprávně  věřili,  že  si  výrazně  lépe  pamatují  výpověď  svědka  než  pozorovatelé 

videonahrávky.

Z  toho  vyplývá,  že  využití  moderní  technologie  k  přenosu  výpovědi  svědka  (např. 

prostřednictvím  videokonference)  nemusí  nutně  zasahovat  do  práva  na  spravedlivý  proces 

obviněného, neboť věrohodnost výpovědi svědka je posuzována stejně, ne-li obezřetněji,  jako je 

tomu při výslechu svědka přítomného v soudní síni. Aby bylo učiněno požadavkům na spravedlivý 

proces v případě využití přenosové technologie zadost, musí být obviněnému pochopitelně dána 

možnost pokládat svědkovi otázky. Výpověď prostřednictvím videotechnologie může být využita v 

případě  chráněných  a  utajovaných  svědků,  když  jejich  podoba  bude  skryta  a  hlas  změněn 

speciálním zařízením, ale obviněný bude moci výpověď svědka zpochybnit a klást mu otázky.

6.3. Základní zásady trestního řízení ovlivněné institutem korunního  
svědka a spolupracujícího obviněného

Institut korunního svědka (i spolupracujícího obviněného) je založen na střetu protichůdných 

zájmů. Na jedné straně je dán zájem na získání výpovědi svědka, který sice sám spáchal trestný čin,  

ovšem disponuje klíčovými informacemi o závažné trestné činnosti a je ochoten tyto informace za 

určitých podmínek poskytnout OČTŘ. Na druhé straně je zájem státu a společnosti na spravedlivém 

potrestání tohoto svědka-pachatele, který se sám dopustil často i velmi závažného trestného činu. 

Důsledkem tohoto střetu může být omezení některých základních zásad trestního řízení, i když ne 

všechny jsou zasaženy ve stejné míře a některé nejsou ovlivněny vůbec. 

Základní  zásady trestního  řízení  jsou „určité  právní  principy,  vůdčí  právní  ideje,  jimiž  je 

ovládáno trestní řízení.“224 Na těchto zásadách je vybudována organizace trestního řízení i úprava 
221 LANDSTRÖM et al., 2005, s. 914.
222 Kraut (1980), Vrij(2000). Citováno z LANDSTRÖM et al., 2005, s. 914.
223 LANDSTRÖM, Sara; GRANHAG, Pär Anders; HARTWIG, Maria. Witnesses appearing live versus on video: 

Effects on observers' perception, veracity assessments and memory. Applied Cognitive Psychology, 2005, 19.7: 913-
933.

224 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 2013, s. 131.
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činnosti jeho orgánů, takže jejich význam nelze podceňovat. Dle Císařové et al. „všechny základní 

zásady našeho trestního řízení tvoří harmonickou ucelenou soustavu, vnitřně jednotnou, zaměřenou 

na uskutečnění úkolů trestního řízení. Jako součást harmonické soustavy jsou jednotlivé základní 

zásady vzájemně skloubeny, vzájemně se doplňují a podporují. Porušení některé z nich v trestním 

řízení má vzápětí za následek i porušení jiných zásad.“225 Šámal k tomu doplňuje, že „účinné zásady 

určují hranice jednání jednotlivých subjektů v trestním řízení a tam, kde je vedeno jednání známými 

zásadami, podstatně se zvyšuje míra právní jistoty strany v řízení.“226 

Obecně lze v souladu s Jelínkem jejich význam popsat funkcemi, které plní – jsou důležité 

pro poznání významu smyslu právních norem, pro jejich výklad i aplikaci a v neposlední řadě i pro 

tvorbu budoucích právních norem.227 Snahou zákonodárce při formulaci právní úpravy korunního 

svědka (spolupracujícího  obviněného)  by mělo  být  zásah  do základních  zásad  minimalizovat  a 

v případě jejich zasažení tento zásah náležitě zdůvodnit.

6.3.1. Zásada legality

Nejčastěji je institut korunního svědka228 kritizován v souvislosti s porušením zásady legality. 

Zásada legality je vyjádřena v § 2 odst. 3 tr. řádu. Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné 

činy,  o kterých  se  dozví,  pokud  zákon  nebo  vyhlášená  mezinárodní  smlouva,  kterou  je  Česká 

republika vázána, nestanoví jinak. Zásada legality je důsledkem zásady oficiality,229 která zakotvuje 

povinnost OČTŘ postupovat z úřední povinnosti.  Povinnost státního zástupce stíhat trestné činy 

vyplývá i ze zákona o státním zastupitelství.230 Pokud státní zástupce může některé trestné činy 

nestíhat, popř. jejich trestní stíhání zastavit na základě dohody uzavřené s korunním svědkem, je 

třeba souhlasit s kritiky institutu korunního svědka na tom, že je zásada legality porušena. 

Toto není problém současné úpravy spolupracujícího obviněného, neboť přerušení, zastavení 

či  odložení  trestného stíhání  neumožňuje.  K porušení  zásady legality  by došlo podle některých 

navrhovaných  úprav v  minulosti,  které  však nebyly  přijaty.  Tímto  problémem trpí  také  účinná 

slovenská právní úprava.

K námitkám ohledně porušení zásady legality je však třeba připomenout, že trestní řád i mimo 

využití  institutu  korunního  svědka  připouští  z  této  zásady  mnoho  výjimek.  Tyto  výjimky  lze 

225 CÍSAŘOVÁ D. et al. Trestní právo procesní. 2006. s. 57 – 58.
226 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. 1999, s. 46.
227 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní.  2013, s. 132 – 134.
228 Zde je vhodné jej odlišit od institutu spolupracujícího obviněného, který umožňuje pouze snížení trestu či úplnou 

beztrestnost spolupracujícího obviněného, nikoliv zastavení, přerušení či odložení tr. stíhání.
229 § 2 odst 4 tr. řádu
230 § 4 odst. 1 písm a) zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.
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rozčlenit do 3 kategorií:

1. státní zástupce nesmí stíhat osobu pro trestný čin

Do této kategorie patří osobní exempce určitých osob, které požívají výsad a imunit231 podle 

zákona nebo mezinárodní smlouvy (např. prezident nebo velvyslanci jiných států). Dále případy, 

kdy je jurisdikce státu zúžena mezinárodními smlouvami,232 je-li trestní stíhání nepřípustné (např. 

v důsledku udělené amnestie nebo milosti, promlčení, smrti obviněného, zásady ne bis in idem atd.) 

nebo pokud v zákonem stanovených případech poškozený neudělí souhlas s trestním stíháním.233

2. státní zástupce může, ale nemusí stíhat pro trestný čin

Fakultativní  stíhání  je  dáno např.  v  případech neúčelnosti  trestního  stíhání234 nebo jsou-li 

splněny  podmínky  pro  využití  odklonů.235 Možnost  nestíhat  pachatele  z  důvodu  účelnosti  či 

vhodnosti je projevem zásady oportunity, která je opakem zásady legality. Uplatňuje se poměrně 

široce zejména v anglosaském právu, ale její využití stoupá i v kontinentálních právních řádech 

zaváděním dalších výjimek ze zásady legality, jako je např. institut korunního svědka.

3. dočasné odložení trestního stíhání podle § 159b tr. řádu

Tento institut  umožňuje oddálení trestního stíhání,  jestliže je to třeba k objasnění závažné 

trestné činnosti, zejména organizované kriminality, maximálně však o 2 měsíce.236

Jak je patrné z počtu výjimek ze zásady legality, není její omezení ani v našem trestním řízení 

nijak neobvyklé. Dovolila bych si souhlasit s J. Musilem, že „přednosti principu legality jsou málo 

přesvědčivé za situace, kdy policie a státní zástupce nejsou s to velkou část trestných činů odhalit a 

pachatele  usvědčit.  Tehdy  může  být  pro  společnost  výhodnější  vzdát  se  postihu  malé  části 

pachatelů,  pokud  tito  přispějí  k potrestání  závažnějších  deliktů.“237.  Proto  bych  byla  ochotna 

souhlasit  i  s  určitou  kombinací  současného  hmotněprávního  řešení  motivace  spolupracujícího 

231 § 10 tr. řádu
232 § 11 odst. 1 písm. j) tr. řádu
233 § 163 a 163a tr. řádu
234 Neúčelnost může plynout ze 2 důvodů – buď jde o tzv. procesní korektiv trestního bezpráví zakotvený v § 172 odst. 

2 písm. c) tr. řádu nebo o důvody podle § 172 odst 2 písm a), b).
235 Odklony jsou prostředky, které umožňují vyřízení trestní věci jiným způsobem než tradičním rozhodováním soudu 

o vině a trestu v hlavním líčení. Viz JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 2013, s. 149 a dále 739-775. Mezi 
odklony se řadí dohoda o vině a trestu (§ 175a tr. řádu), podmíněné zastavení tr. stíhání (§ 307), narovnání (§ 309), 
podmíněné odložení návrhu na potrestání (§ 179g), odstoupení od tr. stíhání podle § 70 a 71 ZSVM. 

236 Tato lhůta může být v případě trvání důvodů pro odložení stíhání prodloužena, a to i opakovaně, viz. § 159b odst. 2 
tr. řádu.

237 Musil, J. Jsou námitky proti institutu korunního svědka oprávněné? Nad institutem korunního svědka. Sborník  
příspěvků z odborného semináře. Helena Válková, Simona Stočesová (ed.), 2003. s. 78
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obviněného  se  zavedením  procesních  řešení  směrem  k  institutu  korunního  svědka,  jak  byly 

navrhovány v minulosti. Samozřejmě by to vyžadovalo pečlivé zvážení všech rizik, které by takové 

řešení mohlo přinést.

6.3.2. Zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností

Tato zásada, často označovaná jako zásada materiální pravdy, je vyjádřena v § 2 odst. 5 tr.  

řádu. Podle tohoto ustanovení musí orgány činné v trestním řízení postupovat tak, „aby byl zjištěn 

skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich 

rozhodnutí.“ Důležitá je zejména následující  věta tohoto ustanovení,  která stanoví,  že:  „doznání 

obviněného  nezbavuje  orgány činné  v trestním řízení  povinnosti  přezkoumat  všechny podstatné 

okolnosti případu“.238 

Z toho plyne, že i v případě, že se obviněný dozná ke spáchání trestného činu, pro který je 

stíhán, měly by OČTŘ i v tomto případě zjistit, zda se jeho doznání zakládá na pravdě a zda je 

podporováno dalšími důkazy a okolnostmi případu. Pokud tomu tak není, nemělo by být doznání 

akceptováno. Pokud by OČTŘ přezkum neprovedly a jednoduše akceptovaly doznání obviněného, 

nepochybně by došlo k porušení zásady materiální pravdy. To však není nezbytným důsledkem 

institutu korunního svědka a spolupracujícího obviněného, ale spíše snahy o zjednodušení si práce 

na straně OČTŘ. 

6.3.3. Zásada kontradiktornosti trestního řízení a rovnosti zbraní

Tyto zásady nejsou zakotveny jen v trestním řádu (§ 2 odst. 5), ale také v článku 6 odst. 3 

písm. d) Evropské úmluvy a v související judikatuře ESLP. Procesní postavení stran v řízení před 

soudem je zásadně rovné. Využití institutu korunního svědka (i spolupracujícího obviněného) však 

dává straně obžaloby možnost získání důkazů způsobem, který obhajoba k dispozici nemá. Státní 

zástupce může selektivně nabízet výhody osobám, které poskytnou informace podporující tvrzení 

obžaloby. Námitka o porušení rovnosti zbraní je tedy oprávněná.  „Její ostří však zmírňuje právo 

obviněného na účast u výslechu již ve stadiu vyšetřování (§ 165 odst. 1 TrŘ), spojené s právem 

klást vyslýchaným svědkům, tedy i korunnímu, otázky.  Totéž platí,  ve výraznější podobě, i pro 

soudní stadia trestního řízení. Podle § 215 odst. 2 TrŘ může obžalovaný a jeho obhájce v hlavním 

líčení žádat, aby jim bylo umožněno provést důkaz, zejména výslech svědka, tzn. i korunního,...“239

238 Tato zásada tedy úzce souvisí i se zásadou vyhledávací a zásadou oficiality, které stanoví OČTŘ odpovědnost za 
zjišťování skutkového stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti i bez návrhu stran, tedy z úřední povinnosti.

239 Kratochvíl, V., Ústavní a mezinárodně smluvní aspekty institutu „korunního svědka“. Nad institutem korunního 
svědka. Sborník příspěvků z odborného semináře. Helena Válková, Simona Stočesová (ed.). Plzeň: ZČU, 2003. s. 
38-39.
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Soulad institutu korunního svědka s požadavkem na rovnost zbraní v trestním procesu byl i 

objektem  zájmu  Evropského  soudu  pro  lidská  práva.  Z  jeho  judikatury240 vyplývá,  že  institut 

korunního svědka není sám o sobě v rozporu s požadavky spravedlivého procesu podle článku 6 

Evropské úmluvy, pokud jsou splněny následující podmínky:

1. otevřený přístup státního zastupitelství k dohodě s korunním svědkem a informování 

obviněných o jeho postavení

2. zaručení přístupu obhajoby k výslechu takového svědka, včetně možnosti klást mu 

otázky

3. informovanost  soudu  o  takové  dohodě  a  dostatečné  přezkoumání  výpovědi 

korunního svědka

4. podpoření  tvrzení  korunního  svědka  jinými  důkazy  –  jeho  výpověď  může  být 

důležitým, ale nikoliv jediným důkazem, na základě kterého dojde k odsouzení.

K této judikatuře odkázal i Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 12. 12. 2012, sp. zn. 7 Tdo 

1315/2012, když rozhodoval o námitce dovolatele o nevěrohodnosti korunního svědka. 

6.3.4. Rovnost před zákonem

Pokud  je  v  určité  věci  stíháno  několik  spolupachatelů,  výhody  spojené  se  statusem 

spolupracujícího  obviněného  či  korunního  svědka  získá  jen  jeden,  případně  několik,  z  nich  a 

ostatním je tato možnost upřena.241 To může být vnímáno jako porušení zásady rovnosti občanů 

zakotvené v článku 1 Listiny základních práv a svobod a s ní spojený požadavek rovnosti účastníků 

řízení obsažený v článku 37 odst. 3 Listiny. Domnívám se však, že pokud bude všem obviněným 

dána stejná možnost spolupracovat s OČTŘ a získat status spolupracujícího obviněného, nebude 

zásada rovnosti porušena.

6.3.5. Zásady ústnosti a bezprostřednosti

Institut  korunního  svědka  nedopadá  na  zásady  ústnosti  a  bezprostřednosti  přímo.  Zásady 

ústnosti i bezprostřednosti mohou být porušeny, pokud je využit institut anonymního (utajeného) 

240 Více viz rozhodnutí ESLP ze dne 27. ledna 2004, ve věci Lorsé proti Nizozemsku, č. stížnosti 44484/98; 
rozhodnutí ESLP ze dne 27. ledna 2004, ve věci Verhoek proti Nizozemsku, č. stížnosti 54445/00; rozhodnutí ESLP 
ze dne 3. března 2009, ve věci Atanasov proti Bulharsku, č. stížnosti 20309/02 a Cornelis proti Nizozemsku 
(rozhodnutí ESLP ze dne 25. května 2004, č. Stížnosti 994/03). 

241 Není možné, aby se korunními svědky stali všichni obvinění, i když si lze představit, že by jich mohlo být více.
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svědka z důvodu zajištění ochrany osoby korunního svědka a jeho blízkých. Dle judikatury ESLP je 

možné institut utajeného svědka využít, pokud bude obviněnému zajištěno právo klást anonymnímu 

svědku otázky. 
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Závěr

Institut korunního svědka je jedním z institutů, které do kontinentálního systému přicházejí 

z angloamerického práva. Díky globalizaci a evropské integraci dochází k postupnému sbližování 

těchto dvou velkých právních systémů,  včetně přejímání  institutů,  které pro právo kontinentální 

nejsou typické. Někteří autoři z řad teorie i praxe varují před přenášením prvků angloamerického 

právního sytému do systému kontinentálního. H. Williams a L.H. Leigh k tomu uvádí: 

„Instituce a způsoby řízení přijaté v určitém soudním systému státu by měly být poznávány v 

jejich historických a kulturních souvislostech, přičemž musíme mít stále na paměti uzavřenou síť 

vztahů, které existují v každém systému trestní spravedlnosti (criminal justice), proto nikdo nemůže 

očekávat vyřešení domácích problémů přenášením specifických procesních postupů jiného systému 

a jejich roubováním do našeho systému.“242 

Jistě  lze  souhlasit  s  tím,  že  nelze  nekriticky  přejímat  zahraniční  instituty  bez  přihlédnutí 

k systematice daného právního odvětví i k působení daného institutu v systému práva dané země. 

Zavádění  nových  institutů  může  kolidovat  se  základními  principy,  které  ovládají  české  trestní 

řízení,  jako  je  zásada  legality,  oficiality  a  materiální  pravdy  a  některé  aspekty  spravedlivého 

procesu, jako jsou zásady veřejnosti a ústnosti řízení, kontradiktornosti a rovnosti zbraní či rovnosti 

před zákonem. Na druhé straně komparativní studium zahraničních úprav, které se prokázaly jako 

účinné v boji s tak závažnými jevy, jako je organizovaný zločin a korupce, může přinést poznatky 

potřebné k vytvoření takové podoby trestního procesu, která by vyhovovala potřebám našeho státu a 

společnosti.  Inspirací  může  být  zejména  úspěch  Itálie  v  boji  s  terorismem  a  organizovaným 

zločinem, varováním např. neúspěch obřích procesů s teroristy v Severním Irsku.

Domnívám  se,  že  institut  spolupracujícího  obviněného  má  v  našem  právním  řádu  místo 

a může se stát jedním z účinných nástrojů odhalování a stíhání organizovanému zločinu. Odhalení 

a následné  objasnění  některých  zvlášť  závažných  zločinů  spáchaných  formou  organizovaného 

zločinu  je  často  bez  výpovědi  spolupracujícího  obviněného  nemožné.  Vzhledem  k  tomu,  že 

zúčastněné osoby nemají zájem na tom, aby se kdokoliv o jejich činnosti dozvěděl, a mnohé tyto 

činy nemají identifikovatelnou oběť, která by měla zájem na jejich vyšetření a tuto trestnou činnost 

oznámila, musí se orgány činné v trestním řízení často spolehnout jen na informace osob na trestné 

činnosti zúčastněných. 

242 Leigh, L.H., Williams, J.E.: The Managmenet of Prosecution Process in Denmark, Sweden and the Netherlands, 
Great Britain, 1981, s. 73. Citováno z Šámal: Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému, 1999, 
Codex Bohemia, s. 17.
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Obviněný postupuje v rozporu se zájmem na vlastní obhajobě, když v rámci snahy o získání 

statusu  spolupracujícího  obviněného  musí  sdělit  i  sebeusvědčující  skutečnosti,  o  kterých  by se 

OČTŘ pravděpodobně nikdy z vlastní pátrací činnosti nedozvěděly. Je pochopitelné, že obviněný 

bude chtít vědět, jaké zvláštní výhody mu může stát nabídnout. Pro správné fungování institutu v 

trestním procesu však bude třeba vyjasnit a konkretizovat určité aspekty jeho použití a po vzoru 

Spojených  států  a  Velké  Británie  formulovat  podrobná  pravidla  pro  uzavírání  dohod  se 

spolupracujícími obviněnými.

V současné době není  z  naší  právní  úpravy jasné,  jaký charakter  má rozhodnutí  státního 

zástupce o přiznání statusu spolupracujícího obviněného a jaké záruky a možnosti  odvolání toto 

rozhodnutí  přináší  spolupracujícímu obviněnému. Neformální „džentlmenské“ dohody korunních 

svědků  s policií  či  státním  zástupcem  mohou  na  jedné  straně  vést  k  falešným,  nesplnitelným 

příslibům korunnímu svědku ohledně výhod, které za spolupráci a sebeobvinění získá, na druhé 

straně však také ke zneužití pravomoci OČTŘ, zvýšení korupce a klientelismu. Bylo by vhodné 

stanovit  podrobnější  pravidla  pro  postup policie  a  státního  zástupce  při  jednání  s  potenciálním 

spolupracujícím obviněným a  určit  zda  a  případně jaké opravné prostředky bude mít  obviněný 

k dispozici. 

Nesouhlasím také s tím, že postavení spolupracujícího obviněného lze obviněnému přiznat jen 

v obžalobě, a nikoliv v řízení před soudem. Lze si představit situaci, kdy se obviněný rozhodne 

spolupracovat  až  ve  stadiu  řízení  před  soudem  a  jeho  výpověď  proti  spolupachatelům 

a pomocníkům bude mít zásadní význam pro odsouzení těchto osob. V takovém případě by dle 

mého názoru mělo být možné přiznat obviněnému – svědku výhodu beztrestnosti.

Nabídka snížení trestu nebo úplné beztrestnosti má dva protichůdné účinky na zločinnost: na 

jedné  straně  podporuje  vstup  do  zločineckých  organizací,  protože  snižuje  pachatelem 

předpokládaný trest, na druhé straně zvyšuje konflikty uvnitř zločineckých organizací, když nabízí 

bývalým členům výhodné podmínky pro spolupráci  s OČTŘ,  a tím zvyšuje riziko stíhání všech 

členů  mafie  včetně  jejich  bossů.  Který  z těchto  účinků  převáží,  záleží  na  vhodném  nastavení 

trestního  procesu.  Z  výzkumu  provedeného  Acconciem  et  al.  vyplývá,  že  výhody  nabízené 

spolupracujícím  obviněným musí  být  vyšší,  je-li  trestní  systém  neefektivní  a  OČTŘ přístupné 

korupci  ze  strany  obviněných  a  organizovaného  zločinu.  Výhoda  poskytnutá  spolupracujícímu 

obviněnému za jeho spolupráci s OČTŘ musí minimálně vyvážit riziko odvety ze strany zločinecké 

organizace.  Proto má pro motivaci  obviněného ke spolupráci  zásadní  význam kvalita  programu 

pro ochranu svědků. Za tímto účelem bylo by vhodné provést analýzu efektivnosti tohoto programu 
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v České republice.

Nabízí  se  také zásadní  otázka  morálního  charakteru,  zda  je  vůbec  možné pachatele  často 

závažných trestných činů nepotrestat jen proto, že má k dispozici informace o jiných pachatelích 

závažnější trestné činnosti. To je samozřejmě otázka spíše legislativně-politická než právní, a jako 

taková  má  být  rozhodována  zákonodárcem.  Komparativní  studium zahraničních  úprav  institutu 

korunního svědka, včetně strategických podkladů a analýz, které poskytují odlišný úhel pohledu na 

tento  zásadní  morální  problém,  může  být  vhodným  vodítkem  pro  rozhodování  o  budoucích 

úpravách institutu spolupracujícího obviněného. Dle mého názoru je snížení trestu spolupracujícímu 

obviněnému  ospravedlnitelné  zájmem  společnosti  na  odhalení  organizovaného  zločinu,  jeho 

důkladném vyšetření a potrestání jeho pachatelů. Beztrestnost by však měla být nabízena v naprosto 

výjimečných případech, neboť zásadním způsobem zasahuje do základních zásad trestního řízení 

i principů ukládání trestů.
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