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1 Úvod 

Organizovaný zločin je jev, který provází moderní stát po celou dobu jeho 

novodobé existence a v určitých rysech lze tento pojem vystopovat ještě podstatně 

dále do historie. Kdo by neznal příběhy o starých zločinných bandách, které 

loupily, okrádaly nebo vydíraly nevinné oběti? Kdo si nevzpomene alespoň na 

jeden western, ve kterém se skupina psanců na koních snaží dopídit, kde by mohlo 

ležet ono bájné El Dorado a neváhá po cestě zastřelit nebo umučit několik 

indiánů? I mezi klasickou literaturou můžeme nalézt množství postav, a dokonce 

celých příběhů inspirovaných zločineckými skupinami. I mezi nimi je však patrná 

různá struktura – od polo-organizovaných band Nikola Šuhaje a Robina Hooda, 

přes rebelující pastýře kolem Jánošíka až po propracovanou a sofistikovanou 

organizaci v dnes již legendárních románech Maria Puza. Ve zkratce se dá říci, že 

téma organizovaného zločinu není limitováno ani časem ani lokalitou. 

Bájné příběhy a romantická literatura však nemají se skutečnými událostmi 

a podobou zločinců mnoho společného; snad jen způsob provádění trestné 

činnosti. Ačkoliv spisovatelé si většinou své „hrdiny“ a jejich činy značně 

idealizují, na mnohých detailech si lze všimnout proměňujícího se kriminálního 

prostředí a adaptace zločineckých skupin na nové pořádky, nové zákony a nové 

metody vyšetřujících orgánů. 

Je beze sporu, že zločin v jednadvacátém století je na hony vzdálen zločinu 

ze začátku století dvacátého. I pojmenování „kmotr“ si již mnozí nespojí 

s charismatickým gentlemanem Vitem Corleonem, ale spíše s quasi-podnikateli 

typu Radovana Krejčíře nebo Františka Mrázka. S tím souvisí i posun vnímání 

světa organizovaného zločinu veřejností. Podle studie Institutu pro kriminologii a 

sociální prevenci
1
 se už dávno lidé v České republice neobávají, že budou 

přepadeni při cestě autem do práce, nebo uneseni za účelem výběru výkupného od 

zoufalých příbuzných; jako podstatně větší hrozbu dnes vidí mnozí korupci při 

hospodaření s veřejnými prostředky a sofistikované podvody s nepřehlednými 

ekonomickými instrumenty. Svět se mění čím dál tím rychleji a jeho stinná 

                                                 
1
 HOLAS, J., VEČERKA, K., Stát a občan v prevenci kriminality [online]. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2013 [cit. 8. 2. 2014]. Dostupné online na: 

http://lpxp.sweb.cz/412.pdf. s. 74. 
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stránka nezůstává nikterak pozadu. Jediné, co snad přetrvalo, je vidina zisku – 

onoho pověstného El Dorada, za kterým se pachatelé v převážné míře ženou i 

dnes. Ano, zločinecké organizace jsou dnes veskrze sofistikovanější, skrytější a 

nedávají své působení a vliv tak okatě najevo. Členové těchto organizací mezi 

sebou komunikují šifrovanými telefony, „na paušál“ zaměstnávají zkušené 

advokáty a mají svůj postup mnohdy již opřen o tendenční výklad zákona. 

Zároveň jsou schopni se dobře orientovat v systému právních norem a notně těží 

z práv a privilegií, která jim moderní právní předpisy garantují. 

I pokud se ovšem podaří pachateli trestný čin prokázat a odsoudit jej do 

vězení, není v žádném případě vyhráno. Není nezvyklé, že se obvinění nebo 

odsouzení pachatelé snaží ve své činnosti pokračovat i z vazby nebo výkonu 

trestu. Občas se i stává, že se někteří snaží zákulisně ovlivnit výsledek trestního 

řízení proti své osobě, spoléhajíc na lidské selhání, které zastaví onen pověstně 

napřažený meč spravedlnosti. 

Za takovéto situace musí právní řád poskytovat orgánům činným v trestním 

řízení silné nástroje, které tyto subjekty mohou v boji proti organizovanému 

zločinu efektivně využívat. V tomto kontextu nelze v rámci České republiky než 

konstatovat určitý pozitivní posun co do legislativní úpravy. Hlavní přínos lze 

v této oblasti spatřovat v novém trestním kodexu, který spatřil světlo světa v roce 

2009. Po velké rekodifikaci trestního práva se orgánům činným v trestním řízení 

nabízí hned dva hmotněprávní instituty, které jsou zacíleny na organizovanou 

trestnou činnost; jsou jimi zločinecká skupina a organizovaná zločinecká skupina. 

Tyto rozeberu v kapitolách tři a čtyři, poté, co hned na úvod druhé kapitoly 

nastíním, co rozumíme pojmem organizovaný zločin tak, jak s ním budu dále 

v této práci nakládat. Z procesněprávních instrumentů v boji proti 

organizovanému zločinu vybírám pro kapitolu pět spolupracujícího obviněného a 

v kapitole šest pak policejního agenta. Jak můžeme každý den sledovat ve 

večerních událostech, policie i státní zástupci se s těmito nástroji vyloženě sžívají 

a neváhají jich použít i v těch nejcitlivějších kauzách. Jelikož je z výše zmíněného 

evidentní, že se tato práce nezabývá všemi dostupnými trestně-právními 

prostředky boje s organizovaným zločinem, když si záměrně vybírá pouze 
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některé. Obhajobou tohoto výběru, stejně jako stručným popisem ostatních 

relevantních institutů věnuji kapitolu šestou. V závěru proto považuji za nutné 

zrekapitulovat přínos právních prostředků v boji proti organizovanému zločinu, 

jakožto i upozornit na situace, ve kterých jsou tyto nedostatečné. 

Ve své práci budu vycházet z aktuální právní úpravy, včetně souvisejících 

odborných komentářů a aplikovatelné judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního 

soudu České republiky. Analýzou právních norem budu definovat jednotlivé 

probírané instituty a po jejich komparaci s obdobnými právními instrumenty a 

konfrontaci s jejich judikaturně vymezenou aplikací vyvodím závěr o efektivitě 

těchto prostředků při potírání organizované trestné činnosti. 
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2 Organizovaný zločin 

Organizovaný zločin je jednou z nejzávažnějších vnitřních hrozeb moderního 

státu. O jeho potlačení se tak stát snaží různými prostředky, od prevence v podobě 

preventivních opatření počínaje, přes jeho monitorování, až po způsoby jeho 

potírání, prokazování a trestání konče. Česká republika v této oblasti není 

výjimkou. Existuje dokonce specializovaný útvar policie České republiky, který 

se hrozbou organizovaného zločinu zabývá. Jednu dobu se dokonce uvažovalo i o 

zavedení speciálního státního zastupitelství, které by mělo tuto agendu na starosti. 

Je tedy evidentní, že je organizovaný zločin v odborných kruzích brán se vší 

vážností. Co to ovšem je organizovaný zločin? 

Jak podotýkají vědci z Masarykovy univerzity
2
, akademicko-terminologické 

pojetí organizovaného zločinu, resp. diskuse o definici tohoto pojmu, se datuje 

mnoho let zpátky. Dodnes však nepřišla právní teorie s kýženým výsledkem. 

Osobně se tak v odpovědi na tuto záludnou otázku přikláním k Petru Pojmanovi, 

který konstatuje, že „[o]rganizovaný zločin […] je velmi složitý konglomerát 

vztahů, zájmů, skupin, organizací i osob. Ve svých moderních podobách jde o 

hrozbu, kterou lze jen velmi obtížně identifikovat i definovat“.
3
 Pojman tedy 

nechává definici organizovaného zločinu otevřenou, když konstatuje na velmi 

malém prostoru propojení veškerých vztahů, zájmů, skupin a organizací, které by 

se mohly skrývat pod pojmem organizovaného zločinu. Je tato definice dostatečně 

konkrétní? Jistě, že ne. Sama o sobě dokonce není definicí per se, protože pod ni 

lze podřadit nepřeberné množství vztahů, které bychom kriminálními nazývali 

pouze jen stěží. Může ovšem vůbec existovat dostatečně konkrétní definice 

organizovaného zločinu? 

Ve Spojených státech mají za to, že ano. Z hlediska jejich unikátního vývoje 

bylo ve Spojených státech totiž třeba získat efektivní nástroj, jakým by se 

organizovaný zločin dal vůbec vytyčit – bez ohledu na zemi jeho původu nebo na 

                                                 
2
 ŠMÍD. T., KUPKA, P. Organizovaný zločin – od vyděračů ke korupčním sítím. Brno: Muni 

Press, 2011. 348 s. ISBN 978-80-210-5618-3. s. 19. 
3
 POJMAN, P. Ruský a ukrajinský organizovaný zločin [online]. Praha: Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, 2013 [cit. 8. 2. 2014]. Dostupné online na: http://www.ok.cz/iksp/docs/404.pdf. 

s. 8. 
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jeho konkrétní projevy. Jedno z prvních vymezení charakteristických rysů 

organizovaného zločinu tak provedla již v roce 1976 Task Force on Organised 

Crime. Tento orgán rozklíčoval jednotlivé elementy následovně:
 4

 

1. Organizovaný zločin má konspirativní charakter, je hierarchizovaný, 

funguje díky koordinaci více osob při plánování a výkonu nelegálních činů 

nebo dosahování legálních cílů nelegálními prostředky. Klíčoví členové 

páchají trestnou činnost kontinuálně, nicméně různí specialisté se mohou 

na této trestné činnosti podílet jen v jednotlivých případech. 

2. Hlavním cílem organizovaného zločinu je ekonomický zisk, i když 

některým účastníkům může jít i o moc nebo status. 

3. Aktivity organizovaného zločinu zahrnují nelegální podnikání nebo služby 

(gambling, drogy, prostituce atd.), ale také více sofistikované aktivity, jako 

praní špinavých peněz prostřednictvím legitimních obchodů, podvodů s 

nemovitostmi, počítačové manipulace. 

4. Organizovaný zločin užívá „predátorské“ prostředky a taktiky – např. 

vyhrožování, násilí, korupci. 

5. Organizace vykonávají rychlou a efektivní kontrolu svých členů, spojenců i 

obětí. Členové nemají prakticky možnost se od organizace oddělit 

(vystoupit). 

6. Organizovaný zločin není synonymem pro Mafii nebo Cosu Nostru. Tyto 

organizace představují jeho nejrozvinutější formy. 

7. Organizovaný zločin nezahrnuje terorismus zaměřený na politickou změnu 

a to i přes některé společné charakteristiky. 

Touto velmi konkrétní, avšak adekvátní definicí v podstatě Task Force on 

Organized Crime položila základní kámen pro to, jak organizovanému zločinu 

v moderním pojetí rozumíme. Tato definice splňuje i požadavky na efektivní 

nástroj boje proti organizovanému zločinu, neboť, podobně jako navazující 

zákonná úprava, dává orgánům činným v trestním řízení k dispozici tzv. checklist, 

čili seznam vlastností, které organizovaný zločin charakterizují natolik, aby šel od 

                                                 
4
 Report of the Task Force on Organised Crime, USA 1976, cit. dle SCHEINOST, M., NETÍK, K. 

Český organizovaný zločin v mezinárodním kontextu [online]. Praha: Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, 2010 [cit. 8. 2. 2014]. Dostupné online na: http://www.ok.cz/iksp/docs/379.pdf. 

s. 83. 
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jiných forem trestné činnosti, například právě zmíněného terorismu, dostatečně 

odlišit. 

Zkusme se však nyní na chvíli zamyslet nad jednotlivými elementy této 

definice a dovodit, proč jsou jednotlivé body v definici vůbec uvedeny, resp. jaký 

účel se jejich uvedením sleduje. 

ad 1, 5) Ačkoliv se body jedna a pět výčtu vzájemně liší, osobně je vnímám jako 

velmi propojené, neboť je to právě hierarchická struktura a konspirativní charakter 

organizovaných zločineckých skupin, které brání jejich členům upustit od páchání 

trestné činnosti a od dané organizační struktury se oprostit. Budu je proto na 

tomto místě adresovat současně. 

Hierarchické uspořádání vztahů tak, jak o něm výše uvedená definice 

hovoří, je základním elementem při rozlišování mezi organizovaným a 

neorganizovaným zločinem. Organizace je totiž ze své podstaty založena na 

hierarchickém uspořádání vztahů, na vztahu horizontální nadřízenosti a 

podřízenosti. S tím samozřejmě souvisí i koordinace různých činností mezi 

jednotlivými členy nebo články dané organizace. Ačkoliv tato skutečnost bude 

vysvětlena dále, je třeba ve zkratce zmínit, že ve vztahu k českému právu nelze 

absenci organizační složky, a tedy hierarchické struktury, opomenout. Bez tohoto 

kritéria nelze pachatele vůbec pro trestný čin účasti na organizované zločinecké 

skupině dle § 361 trestního zákoníku stíhat.
5
 Stejně jako je podání výpovědi 

v případě klíčového zaměstnance vnímáno v korporátním prostředí jako 

nežádoucí, i opuštění zločinné organizace je pak v tomto velmi specifickém 

prostředí vnímáno obdobně. Je mu však třeba předcházet nebo jej potírat o to více, 

o co je pro ostatní subjekty toto chování nebezpečné. Pokud se u obchodní 

společnosti bavíme o riziku snížení zisku nebo přidané hodnoty, případně odcizení 

know-how, u zločinecké organizace přichází v úvahu rovněž, mimo zmíněné, 

zvýšené riziko odhalení jejích nelegálních aktivit, případně aktivní spolupráce 

odchozího člena s orgány činnými v trestním řízení. 

                                                 
5
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Dalším znakem zmíněným v bodě 1 je vedle kontinuální účasti řídících 

článků zločinecké organizace i specializace činností jejich „podřízených“, kteří, 

jak je uvedeno, dokonce nemusí působit v hierarchické struktuře dlouhodobě, ale 

pouze účelově v souvislosti s určitými úkony. V této souvislosti lze v návaznosti 

na bod dva hovořit i o určitém trendu, kdy specializace jednotlivých 

organizačních článků souvisí se specializací skupiny jako celku. 

ad 2) Stejně jako komerční legální entity, i nelegální korporace – zločinecké 

skupiny, jsou zakládány za účelem výdělečné činnosti. Dokonce i Vláda České 

republiky popisuje, že mezi hlavní trendy organizovaného zločinu patří 

diverzifikace a rozšiřování nelegálních aktivit směrem k méně násilné a méně 

rizikové, ovšem o to více výdělečné trestné činnosti.
6
 Mnohdy jde o velmi 

promyšlenou směs činností legálních, například restaurace, bazary, nebo obchodní 

a konzultační společnosti, a činností ilegálních. Nejzřejměji se toto propojení 

ukazuje v případě takzvaného praní špinavých peněz, kdy je do účetnictví legálně 

fungující společnosti přimícháváno minoritní množství peněz pocházejících 

z trestné činnosti. Proti tomuto společensky velmi nebezpečnému chování se snaží 

bránit skoro všechny vyspělé státy, mnohdy i za cenu porušení dlouholetých tradic 

a omezení tak zásadních práv, jako je kupříkladu bankovní tajemství.
7
 

ad 3) Jak popsáno výše, organizovaný zločin se v určitých rysech velmi podobá 

obchodním společnostem. Pokud se na tuto výdělečnou činnost podíváme čistě 

z ekonomického hlediska, jde pouze o jiný druh podnikání, na které lze aplikovat 

množství analytických a manažerských nástrojů, od průzkumu trhu až po analýzu 

rizik. Jakkoliv Task Force on Organized Crime vyčlenila jako příklad oborů 

činnosti organizovaného zločinu hazardní hry, drogy a prostituci, tento seznam 

není samozřejmě vyčerpávající. Obecně lze říci, že sem budou patřit veškeré (i 

legální) činnosti, které se vyznačují velkými maržemi a omezenou konkurencí – 

                                                 
6
 Usnesení Vlády České republiky o Koncepci boje proti organizovanému zločinu na období let 

2011 až 2014 [online]. Ministerstvo vnitra, 2011 [cit. 1. 2. 2014]. Dostupné online na: 

http://www.mvcr.cz/soubor/koncepce-boje-proti-organizovanemu-zlocinu-na-obdobi-let-2011-

2014-pdf.aspx. s. 4. 
7
 LAZAREVIČ, A. Bankovní tajemství ve Švýcarsku je nejspíše mrtvé [online]. Praha: Měšec.cz, 

29. 8. 2013 [cit. 18. 2. 2014]. Dostupné online na: http://www.mesec.cz/aktuality/bankovni-

tajemstvi-ve-svycarsku-je-mrtve. 
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pouze tyto dva faktory jsou totiž s to kompenzovat zásadní, především legální, 

rizika, se kterými musí být v daném „business plánu“ nutně počítáno. 

Kromě možnosti stíhání ze strany orgánů činných v trestním řízení, je 

zásadní hrozbou pro jejich aktivity též samo prostředí, ve kterém zločinecké 

skupiny operují. Alespoň co do ilegálních činností, vzdávají se totiž jejich 

pachatelé státní ochrany. Nadneseně tak můžeme tvrdit, že tedy jde o 

neregulované tržní prostředí bez jakékoliv státní ingerence. Stát tedy nechrání 

slabší stranu při obchodních jednáních, nereguluje mono- nebo oligopoly, a 

nezabývá se zakázanými praktikami a zneužíváním informací v obchodním styku. 

Jelikož se však organizovaný zločin nepohybuje ve vakuu, má i toto velmi 

specifické prostředí své hranice a svá vnitřní pravidla. O volném trhu tak lze 

hovořit pouze stěží. 

Jakkoliv zde totiž absentuje státní kontrola, existuje mnoho korektivů, 

kterými se organizovaný zločin řídí, kdy většina slouží k jeho ochraně právě před 

státní mocí. Jedním z nich je samozřejmě též autoregulace, kterou lze rozdělit na 

komplexní dohled nad určitým spektrem zločinné činnosti a na vnitřní dohled 

v organizované zločinecké skupině. V první kategorii, která se mnohdy vyznačuje 

národně rozdělenou jurisdikcí nezávislých arbitrů, nelze nezmínit v českém 

prostředí notorickou causu arménského vora v zakoně Andranika Soghojana.
8
 

Vnitřní dohled pak v návaznosti na hierarchickou strukturu svých organizací 

vykonávají její seniorní členové, a to nezřídka z pozice síly. 

Časté je též rozdělení komodit nebo dokonce celých tržních sektorů mezi 

různé zločinecké skupiny. Organizovaný zločin je již dle definice poměrně 

širokým pojmem. Jednotlivé skupiny organizovaného zločinu se od sebe mohou 

výrazně lišit.
9
 Ať už samovolně, nebo v návaznosti na dohodu s konkurencí, se 

tedy tyto mnohdy národně homogenní skupiny specializují pouze na určitý druh 

                                                 
8
 ČTK. „Vor v zakoně“ dostal 22 let vězení za objednávku vraždy [online]. Praha: iDnes.cz, 28. 2. 

2013 [cit. 22. 2. 2014]. Dostupné online na: http://zpravy.idnes.cz/vor-v-zakone-soghojan-0t5-

/krimi.aspx?c=A130228_110818_krimi_wlk. 
9
 POJMAN, P. Ruský a ukrajinský organizovaný zločin [online]. Praha: Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, 2013 [cit. 8. 2. 2014]. Dostupné online na: http://www.ok.cz/iksp/docs/404.pdf. 

s. 13. 
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činnosti. Pravděpodobně jen málo lidí překvapí, že v případě vietnamské 

komunity se tak typicky jedná o porušování autorských práv a výrobu a distribuci 

omamných a psychotropních látek. U skupin sestávajících se především z občanů 

Polské republiky pak nepřekvapí pančování a distribuce nelegálního alkoholu a 

cigaret či falsifikace a zneužívání platebních karet u skupin bulharské menšiny.
10

 

Samostatnou kapitolou je potom legalizace výnosů z trestné činnosti neboli 

tzv. praní špinavých peněz. Jakkoliv by toto téma vydalo na samostatnou 

publikaci a není tak možné jej dostatečně pokrýt v rozsahu této práce, je nutné 

alespoň upozornit na některé jeho aspekty. 

Předně je třeba souhlasit s Václavem Klausem, který poznamenal památnou 

větu, že mezi čistými a špinavými penězi se těžko rozlišuje, neboť to na nich 

prostě není vidět.
11

 Tento fakt je o to patrnější, pokud se zkoumá systematické a 

rozsáhlé portfolio organizované zločinecké skupiny, do kterého patří množství jak 

legálních, tak ilegálních činností. Rozplést komplikovanou strukturu mnohdy 

nezávislých společností, které se navenek chovají naprosto legálně a pravidelně 

vstupují do obchodních vztahů s nic netušícími třetími osobami, je činností natolik 

delikátní, že se tímto tématem nezabývá pouze policie, ale též například 

Ministerstvo financí nebo daňové úřady. Na mezinárodní scéně je situace o to 

nepřehlednější, o kolik se liší právní systémy a normy v jednotlivých zemích. Je 

to z toho důvodu, že organizovaný zločin působí bez ohledu na geografické, 

jazykové nebo právní hranice. Detailně bylo toto téma probíráno i na kongresu 

OSN o prevenci kriminality a trestním soudnictví, kde bylo konstatováno, že 

dosavadní právní systémy jsou zkostnatělé a nereagují dostatečně flexibilně na 

potřeby orgánů činných v trestním řízení. To nahrává pachatelům trestné činnosti, 

                                                 
10

 CEJP, M. Organizovaný zločin na území České republiky v roce 2012 - Základní charakteristiky 

skupin a jejich nelegálních aktivit [online]. In MAREŠOVÁ, A. Analýza trendů kriminality v roce 

2012. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013 [cit. 8. 2. 2014]. Dostupné online 

na: http://www.ok.cz/iksp/docs/411.pdf. s. 34-38. 
11

 Tato věta z rozhovoru s Barborou Tachecí byla potom misinterpretována jako názor Václava 

Klause, že špinavé peníze neexistují. K uvedení na pravou míru může sloužit například jeho 

odpověď na otázku určitého uživatele pod přezdívkou „Kamo“ z Ostravy v rozhovoru se čtenáři 

idnes.cz [online] z 10. 1 2013 [cit. 22. 2. 2014], dostupného online na: 

http://zpravy.idnes.cz/odpovedi.asp?t=KANDIKLAUS&strana=1. 
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kteří jsou naopak velmi přizpůsobiví, jejich aktivity vzkvétají a oni se tak mohou 

stát mocnějšími nejen na úrovních států, ale i v mezinárodním měřítku.
 12

 

Je neoddiskutovatelné, že pokud se zločinci dovedou adaptovat na měnící se 

národní a globální tržní prostředí rychleji než vlády, vyjdou posíleni, s větší 

kontrolou nad zdroji a vyššími zisky na úkor legálně působících společností. Proto 

se orgány trestní justice snaží, byť pomalým a ne vždy úspěšným tempem, o 

mezinárodní spolupráci. Tyto snahy jim však hatí nemožnost využít moderních 

metod, na které rigidní právní řády ještě nestihly reagovat. Zločinecké skupiny 

však nemají oproti institucím státu, jež podléhají právnímu řádu, žádné etické či 

právní zábrany.
13

 

Reakcí států na výše uvedená je snaha o vzájemnou pomoc při vyšetřování 

trestných činů v souvislosti s organizovaným zločinem. Za tímto účelem mezi 

sebou uzavírají mezinárodní smlouvy o extradici osob do zemí, ve kterých jsou 

stíhány. Důležitost tématu ilustruje i angažovanost Organizace spojených národů
14

 

a INTERPOLu
15

 ve spolupráci při zprostředkování informací mezi národními 

justičními orgány. 

ad 4) V návaznosti na ochranu své vnitřní integrity a způsob výdělečné činnosti 

používá organizovaný zločin určité predátorské prostředky a taktiky. Dovoluje mu 

to především ona „volnost trhu,“ která byla adresována pod bodem 3. Předem je 

třeba zmínit, že predátorské taktiky jsou, kromě uvedeného vyhrožování, násilí 

nebo korupce například také vydírání, nepřátelské převzetí obchodní činnosti, 
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 12. KONGRES OSN O PREVENCI KRIMINALITY A TRESTNÍM SOUDNICTVÍ. 
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organizovanému zločinu [online]. Organizace spojených národů, 2000 [cit. 8. 2. 2014]. Dostupné 

online na: http://www.psp.cz/s w/text/orig2.s w?idd 139 19 . 
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společnosti nebo teritoria, nebo také třeba záměrné prorůstání organizovaného 

zločinu a orgánů činných v trestním řízení. Tohoto faktu si rovněž všímá i Vládní 

Koncepce pro boj s organizovaným zločinem pro období let 2011–2014, která 

přímo popisuje prorůstání organizovaného zločinu do složek státní moci, když 

zmiňuje, že „[v] ČR již organizovaný zločin dosáhl takové úrovně, že kromě 

soukromých struktur prorostl také nejen do orgánů státní správy a samosprávy, 

ale také do orgánů činných v trestním řízení.“
16

 

Pokud je odlišení čistých a špinavých peněz obtížné, dohledání původu 

majetku nabytého korupčním jednáním se pak zdá skoro nemožné. Orgány činné 

v trestním řízení se proto uchylují k použití cesty menšího odporu, kdy namísto 

násilných trestných činů spojených s organizovaným zločinem stíhají například 

ekonomickou kriminalitu. Dokonce i jednoho z nejznámějších mobbových bossů 

na světě, Al Capone, neposlal soud za mříže za násilnou trestnou činnost, ale za 

daňové úniky.
17

 V této souvislosti lze tak pochopit mnohé návrhy politické 

reprezentace směřující k prokázání původu majetku
18

 nebo přímo ke 

stoprocentnímu zdanění majetku, jehož původ nebude majitel s to prokázat.
19

 

ad 6) Jak si můžeme ve výčtu všimnout, kromě terorismu odlišuje Task Force on 

Organized Crime od obecného pojmu organizovaného zločinu pojmy jako Mafie 

nebo konkrétní skupiny typu Cosa Nostra. Je to především z  důvodu, že zde se 

jedná o vztah speciality, kdy organizovaný zločin v sobě takovéto pojmy 

samozřejmě zahrnuje, avšak jeho pokrytí se tím v žádném případě nevyčerpává; o 

nějakém synonymu, jak je explicitně uvedeno ve výše zmíněné definici, pak 

nemůže být vůbec řeč. Toto upřesnění, jakkoliv se může jeho obsah zdát mnohým 

                                                 
16

 Usnesení Vlády České republiky o Koncepci boje proti organizovanému zločinu na období let 
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 FBI. AL Capone [online]. In Famous Cases & Criminals. Washington, D. C.: Federal Bureau of 

Investigation [cit. 22. 2. 2014]. Dostupné online na: http://www.fbi.gov/about-us/history/famous-
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 Propadnutí majetku, který nejde prokázat: Nová vláda připraví velmi tvrdé tresty [online]. 
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http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Propadnuti-majetku-ktery-nejde-prokazat-Nova-

vlada-pripravi-velmi-tvrde-tresty-298939. 
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samozřejmý, je třeba na rozdíl od zbylých bodů interpretovat v souvislosti se zemí 

původu. Pokud se v kontextu Spojených států amerických bavíme o Mafii nebo 

v kontextu italské Sicílie o Cose Nostře, u nás žádné takto sofistikované 

organizace nepřipadají v úvahu; o to jednodušeji pak lze vyvrátit totožnost pojmu 

organizovaného zločinu a kupříkladu tzv. Berdychova gangu.
20

 

ad 7) Co se týče podobnosti s terorismem, jak uvádí Task Force on Organized 

Crime, jde o podobnost pouze částečnou. Organizovaný zločin na rozdíl od 

terorismu nevyhledává pozornost, naopak své zájmy, cíle i činnost maximálně 

skrývá. Chce zůstat neprozkoumaným, nesrozumitelným. Zajišťuje si tím, že 

hrozby spojené s jeho činností bývají podceňovány.
21

 Zásadní rozdíly vidím 

osobně dva – jsou jimi cíl a následky. Co se týče cíle, je rozdělení jasné. 

Organizovaný zločin je ze své podstaty zaměřen na zisk. Členové organizovaných 

zločineckých skupin se rekrutují z nízko-příjmového prostředí, přičemž trestnou 

činnost páchají s vidinou peněžité odměny, jakožto alternativu k legální výdělečné 

činnosti. Terorismus naproti tomu chce ukázat sílu, vyvolat paniku a strach a touží 

po mediálním zájmu. Mnohokráte jde pouze o nástroj, který je používán 

k prosazení makro-politických cílů. Členové teroristických skupin nepáchají 

trestnou činnost s vidinou zisku, ale převážně bojují za „svoji věc“, ať už je to víra 

nebo samostatný stát – jde o zásadní záležitost, ve kterou plně věří. Zásadním 

rozdílem je pak schopnost a ochota čelit nepříznivým následkům svého 

kriminálního jednání. Zatímco mnozí členové teroristických skupin jsou ochotni 

pro „svoji věc“ položit i vlastní život, takovéto odhodlání lze vypozorovat ve 

světě organizovaného zločinu jen opravdu ojediněle. 

Jak je ilustrováno v konkrétních bodech výše, lze konstatovat, že definice 

z minulého století vydaná veřejnoprávním orgánem ve Spojených státech je 

aplikovatelná i v dnešním prostředí České republiky. Již tento samotný fakt 

podporuje závěr, že Task Force on Organized Crime položila stabilní základy 

                                                 
20
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v oblasti definice organizovaného zločinu. Tento totiž není možné izolovat jako 

samostatný jev, nebo jej potlačovat pouze v určité zemi nebo v určité ekonomické 

oblasti jeho působení. Jaký je však organizovaný zločin dnes? 

2.1 Organizovaný zločin v České republice 

Trestná činnost v rámci České republiky je fenomén, který nemá tak dlouholetou 

historii jako například zločin italský nebo ruský. Je to dáno především překotným 

historickým vývojem českého státu, územím a ekonomickým prostředím 

v průběhu dvacátého století. Jakkoli se totiž organizovaný zločin rychle adaptuje 

na novou společenskou nebo politickou situaci, překotné změny nebo přímo 

revoluce mu, stejně jako jakémukoli jinému podnikání, škodí. Němec v této 

situaci trefně podotýká, že „Obcházelo-li v minulém století Evropu ‚strašidlo 

komunismu‘, dnes obchází Evropu i ostatní světadíly ‚fenomén organizovaného 

zločinu‘.“
22

 

Změna starých pořádků s sebou neodvratitelně nese změnu personálního 

obsazení klíčových pozic v rámci policie, justice a státní správy. Rovněž veškeré 

vazby, jejichž kultivace a rozvíjení jsou nejenom časově, ale též finančně náročné, 

tak berou při radikální změně prostředí za své. Jedinou výjimku můžeme 

v českém prostředí vidět na přelomu osmdesátých a devadesátých let, tzn. 

v průběhu takzvané „Sametové revoluce“. Pokud totiž hovoříme o radikální 

změně režimu, které mnohdy nastává násilnou formou, Česká republika (resp. 

Československo) si tímto procesem nikdy neprošla. Se svou komunistickou 

minulostí jsme se rozloučili překvapivě klidným způsobem; především pokud 

bychom toto rozloučení měli srovnávat s koncem éry protektorátu v letech 

čtyřicátých. I proto se této quasi-revoluci říká „Sametová“. Mnohého jsme byli 

tímto procesem jako stát ušetřeni, především nutnosti budovat vše od základů na 

zelené louce. Jistě, celý proces nebyl ani přinejmenším hladký, ovšem prostředí a 

způsob života se měnily pouze pomalu a po částech. 

Z tohoto faktu profitoval mimo jiné i organizovaný zločin, který začal po 

pádu Železné opony na našem území postupně více operovat. Jakkoliv tak 
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vstoupil organizovaný zločin v České republice do širšího povědomí veřejnosti až 

prakticky ke konci dvacátého století, Scheinost upozorňuje, že samozřejmě 

existoval i v éře socialistické, jakkoliv tak nebyl médii prezentován.
23

 Jako 

typický příklad takového zločinu v této době poukazuje na fenomén „veksláctví“, 

čili nelegální směny peněz. Na začátku devadesátých let však můžeme vidět úplně 

jinou dimenzi, do které se toto prostředí dostává. Sledujeme zde především nárůst 

ruskojazyčných zločineckých skupin, které vnímaly nově vzniklou Českou 

republiku jako tzv. emerging market, neboli nový, rozvíjející se trh. Tím jsme též 

bezpochyby byli, ovšem ponechali jsme si mnoho, pro organizovaný zločin 

důležitých, osob na klíčových postech. Vazby zde existující před pádem Železné 

opony tak obdržely dostatečný impuls a prostor pro rozvoj i po jejím odstranění. 

Mnozí v tomto období dohledávají například původ moci a majetku jistého Ivo 

Rittiga, který je, ač zatím nebyl za žádný trestný čin odsouzen, vnímán jako šedá 

eminence organizovaného zločinu v Pražském prostředí.
24

 Nemusíme ovšem 

zabíhat ke spekulacím a v tomto kontextu stačí připomenout například kauzy 

týkající se lehkých topných olejů, které policii zaměstnávaly po většinu 

devadesátých let.
25

 

Ačkoliv se například ruskojazyčný organizovaný zločin v českém prostředí 

neuchytil na dlouho, pramálo se bohužel od vzniku samostatného českého státu 

změnilo. Lidé stále vnímají korupci jako největší problém moderní politiky a 

v průběhu každých voleb na něm profitují nové politické subjekty. 

Ve svých moderních podobách se tak organizovaný zločin v ČR v některých 

ohledech podobá konceptu sicilské mafie, která již na konci 19. století pochopila, 

jak výhodné je být u zdroje politické moci. Přítel jednoho z mafiánských donů se 
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tehdy stal premiérem Sicílie.
26

 Jistě si při této zmínce nelze povzdechnout nad 

propojením českého politického a obchodního prostředí, o kterém přinášejí média, 

z části vlastněná politiky
27

 a z části byznysmeny
28
, nové a nové informace. Z 

tohoto propojení samozřejmě nelze dovozovat porušení zákona a už vůbec ne 

existenci organizované zločinecké skupiny. Jde pouze o ilustraci soudobého 

prostředí, které za určitých okolností může skýtat organizovanému zločinu živnou 

půdu. V této souvislosti je pak na místě poukázat na dlouho plánovaný, avšak 

nikdy v život neuvedený zákon o regulaci lobbyingu.
29

 

Korupční prostředí a nedokonalá legislativa však nejsou jedinými hrozbami, 

se kterými je nutné se v boji s organizovaným zločinem vypořádat. Je třeba 

adresovat veškeré hrozby, které tento společensky nežádoucí jev doprovází. 

2.2 Hrozby související s organizovaným zločinem 

Je naprosto neoddiskutovatelným faktem, že organizovaný zločin představuje v 

současné době nejzávažnější nevojenskou hrozbu pro českou společnost.
30

 

V tomto kontextu je paradoxní, že se o něm ve veřejném prostoru a mediálních 

diskusích skoro nehovoří; samozřejmě kromě okamžiků, kdy určitý slabý článek 

zločinecké organizace „udělá chybu“, čímž navede orgány činné v trestním řízení 

ke stíhání nyní již exponované organizace a jejích členů. Zatímco tedy můžeme 

sledovat nárůst homofobních a extremistických nálad ve společnosti, zášť a obavy 

z organizovaného zločinu jsou na okraji zájmů většinové společnosti a tedy i 

médií. 
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Při zkoumání veřejného mínění pak lze konstatovat, že organizovaný zločin 

již není takovým „strašákem“, jak býval. V tabulce níže můžeme vidět srovnání 

odpovědí respondentů na otázku, které kriminogenní skupiny vnímají jako 

nebezpečné, mezi léty 2005 a 2012. Pokud vnímalo v roce 2005 organizovaný 

zločin jako hrozbu necelých 9 % dotázaných, v roce 2012 to už bylo pouze 2,2 %. 

S tímto výsledkem se tak organizovaný zločin umístil na pomyslné deváté příčce 

mezi všemi kriminogenními skupinami. 

  2005 2012 

  Abs. % Abs % 

1. Romové 476 43,2 854 27,7 

2. Závislí (drogy, gambling…) 289 26,3 553 18 

3. cizinci 333 30,3 458 14,9 

4. recidivisti 201 18,3 287 9,3 

5. politici 30 2,7 197 6,4 

6. problémová mládež 148 13,5 173 5,6 

7. bezdomovci 171 15,5 162 5,3 

8. nezaměstnaní 146 13,3 99 3,2 

9. org. zločin 95 8,6 67 2,2 

10. rasisti, skinheadi 57 5,2 24 0,8 

11. podnikatelé 49 4,5 15 0,5 

12. chudí 66 6,0 36 1,2 

 N 1100  3080  

Pozn.: Respondenti mohli označit až tři, dle jejich názoru kriminogenní, skupiny. Proto 

součet procentních podílů nečiní 100 %. Ve výzkumu 2005 využilo možnosti pojmenovat 

takovou skupinu cca devět respondentů z deseti, ve výzkumu aktuálním jen polovina.
31

 

Odpovědi respondentů ve výše zmíněném výzkumu si nelze než vyložit jako 

úspěšnou snahu organizovaného zločinu své aktivity nedávat příliš okatě „na 

obdiv“ a spíše je maskovat. Zatímco na začátku minulého století byl tzv. 

mobster
32

 znám v širokém okolí a svoji autoritu prosazoval pomocí síly a 

                                                 
3131

 HOLAS, J., VEČERKA, K., Stát a občan v prevenci kriminality [online]. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2013 [cit. 8. 2. 2014]. Dostupné online na: 

http://lpxp.sweb.cz/412.pdf. s. 74. 
32

 Neboli též člen organizované zločinecké skupiny. 



 
21 

 

zastrašování, dnes již takovýchto zločinců mnoho nenajdeme. Samozřejmě jde o 

jisté zjednodušení, neboť zajisté existují i zločinecké organizace, které jsou svými 

agresivními metodami proslulé, nicméně v prostředí České republiky třetího 

tisíciletí je jejich výskyt značně omezen. 

Jaké jsou tedy ony hrozby organizovaného zločinu v České republice? 

Odpověď je jednoduchá – především ekonomické. Předem je třeba říci, že je zde 

nepopiratelná tendence organizovaného zločinu „zlegitimizovat“ své aktivity. 

Nejde jen o menší, například nelegální herny nebo pěstírny konopí – problém je 

podstatně komplexnější. V rámci organizovaného zločinu, ve formě tzv. 

zločinných syndikátů, se často monopolizují celá odvětví hospodářství. Tento 

monopol má potom podobu zločinného průmyslu a zločinného obchodu, kdy je 

nelegální činnost maskována živnostenskými a obchodními oprávněními.
33

 

Organizovaný zločin tak ohrožuje společnost spíše nepřímo než přímo, neboť 

působí převážně v oblasti šedé ekonomiky, která se projevuje systematickým 

ochuzováním státního kasy o značné finanční prostředky. Například jen za rok 

2009 představovala šedá ekonomika celkem 2 3,5 miliardy Kč, tedy 7,3 % HDP. 

Stát, kromě toho, že tyto peníze nevybere a nemůže s nimi tedy nakládat, z nich 

navíc musí určitou část odvést Evropské unii, neboť odvody do unijního rozpočtu 

jsou počítány od celkového výsledku ročního HDP, tedy včetně tzv. šedé 

ekonomiky.
34

 

Druhým nepřímým důsledkem fungování organizovaného zločinu na 

českém území je jeho vliv na efektivitu státní správy a na ekonomické prostředí 

v zemi. Je dokázáno, že špinavé peníze nashromážděné z výnosů nezákonného 

obchodování a dalších forem organizovaného zločinu za účelem zisku mohou 

brzdit státní správu, stabilitu a ekonomický růst.
 35

 Jde ovšem o celosvětový 
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problém, který není zásadně limitován různým právním prostředím ani kulturními 

zvyklostmi. V České republice, jako ve většině zemí světa, tak výnosy z trestné 

činnosti podporují úplatkářství a korupci, financují vzpoury a v některých 

případech i teroristickou činnost. Také destabilizují a odrazují legitimní podniky, 

zahraniční investice a rozvoj.
36

 Pro tyto se stává ekonomicky nevýhodné účastnit 

se na segmentech ekonomiky, na kterých mají zásadní tržní podíl podniky spojené 

s organizovaným zločinem. Důvody jsou nabíledni – subjekty, které nerespektují 

zákonné požadavky, mají podstatně menší administrativní náklady, v případě 

korupce disponují větší pravděpodobností získání veřejných zakázek, své zisky 

často nezdaňují, čímž tak získávají nákladovou výhodu oproti konkurenci a takto 

bychom mohli pokračovat. 

Ačkoliv jejich význam stále stoupá, vedle prorůstání organizovaného 

zločinu a na něj navázaných ekonomické hrozeb existuje ještě skupina hrozeb 

bezpečnostních, a to jak na makro, tak na mikro úrovni. 

Na makro úrovni můžeme mluvit o nebezpečí pro stát, jeho suverenitu a 

bezpečnost všech jeho občanů. Hrozby vojenského převratu nebo válek proti 

organizovanému zločinu, jak je známe především z jižní Ameriky a jihovýchodní 

Asie, pravděpodobně České republice nehrozí. Česká republika je tradičně zemí 

spíše tranzitní, nežli originální, a proto je zde pouze málo důvodů pro zločinecké 

„války o zdroje“, do kterých by mohly být zapojeny rovněž orgány činné 

v trestním řízení nebo armáda. Rovněž naše extrémistická scéna není natolik 

militantní, aby uvažovala o ozbrojeném boji za separaci určitého regionu. Již 

aktuálnější je hrozba teroristického útoku. Jak si můžeme ilustrovat na vzorku 

posledních desíti let od přelomového útoku na „dvojčata“
37

, teroristické útoky se 

v různé míře nevyhnuly snad žádnému kontinentu s výjimkou Antarktidy. 

Terorismus tak zasáhl mimo jiné Nigérii
38

, Indii
39

, Anglii
40
, Španělsko

41
, Rusko

42
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nebo například Bali
43

. V České republice zatím žádné zvýšené riziko 

teroristického útoku nehrozí, avšak určitá obezřetnost je zajisté namístě, neboť 

modus operandi většiny teroristických skupin je neočekávaný útok na nic 

netušících obětech – této definici například Praha vyhovuje dostatečně. 

Pokud odhlédneme od extrémních situací typu války nebo teroristického 

útoku, dostaneme se k trestným činům, které se s určitou pravidelností vyskytují i 

v našem prostředí. Co se týče organizovaného zločinu, jde především o 

narušování státní suverenity tzv. převaděčstvím nebo obchodem s „bílým masem“ 

a pašování omamných látek. Všechny tyto činy mají kromě transportního 

charakteru spojenou též zásadní společenskou nebezpečnost. Nejde přitom jen o 

tyto trestné činy samotné, ale rovněž o jejich doprovodné jevy – u ilegálních 

migrantů to je zejména nezaměstnanost, chybějící zázemí a související náročnost 

pro veřejné rozpočty. Obdobné následky mívá spolu s drobnou kriminalitou též 

konzumace drog. Obchod s bílým masem je pak tvořen komplexním systémem 

vazeb, kdy je ohroženo hned několik referenčních skupin. 

Přeshraniční trestné činy jsou obecně velmi komplexní, což z nich činí 

ideální půdu pro aktivity organizovaného zločinu. Pokud je jedním ze znaků 

organizovaného zločinu jeho hierarchické uspořádání s rozdělením trestné 

činností mezi jeho jednotlivé členy, je to v případě přeshraničních trestných činů 

právě jejich rozfázování, co umožňuje organizovaným zločineckým skupinám 

trestnou činnost nejenom páchat, ale ve velké míře se také vyhnout hrozícímu 

postihu. Kupříkladu u trestných činů nedovoleného pěstování rostlin obsahujících 
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omamnou nebo psychotropní látku
44

 a nedovolené výroby a jiného nakládání 

s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
45

 si lze představit rovnou několik 

fází výroby a distribuce drog, které mohou na sobě nezávisle vykonávat různí 

členové téže skupiny, nebo najatí externisté. Lze si tak představit, že rostlinu, ze 

které se droga vyrábí, pěstuje jeden člověk, kdežto její sušení nebo jiné 

zpracování provádí druhý. Zpracovaný polotovar může do finální podoby převézt 

člen třetí, kdežto tento nebude pravděpodobně zodpovědný za hledání distributorů 

nebo konečných zákazníků a už vůbec ne za jednání s nimi. Pokud k tomuto 

seznamu přičteme veškeré kurýry, řidiče, účetní a jiný specializovaný personál, 

organizovaná skupina se lehce dostane, co do počtu svých členů do dvojciferných 

čísel. Právě kvůli rozsáhlé členské základně, která byla v minulosti velmi 

náchylná k úniku informací nebo ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, 

jsou však takovéto rozvětvené organizované zločinecké skupiny, alespoň na 

území Evropy, čím dál tím vzácnější – většina se uchýlila k zdokonalení 

jednotlivých procesů a specializací na jeden typ činnosti. Vývoj to však není nutně 

pozitivní, neboť kromě hůř dosažitelného postihu a kompaktnějšího uspořádání si 

takto roztříštěný černý trh žádá více spolupráce nežli rivality, což znovu přidělává 

komplikace orgánům činným v trestním řízení. 

Na nejnižší úrovni stojí organizované zločinecké skupiny, které páchají 

nejširší spektrum trestných činů – od vydírání, přes padělání, až po drobné 

krádeže. Ačkoliv i zde je zřejmá jistá specializace, mnohdy jsou tyto skupiny 

z důvodu „nízkých marží“ nuceny svou činnost diverzifikovat. Jakkoliv je však 

takováto činnost pro společnost nepříjemná, nebezpečnosti ozbrojeného nebo 

přeshraničního zločinu nedosahuje. Kromě dlouhotrvající spolupráce v rámci 

silných a stabilních zločineckých skupin se tak pachatelé mnohdy sdružují ad hoc 

a trestnou činnost provozují v různých sdruženích, která se mohou i případ od 

případu měnit. Postih této formy trestné činnosti bývá usnadněn nestálostí 

zločineckých organizací, jakožto i menší fyzickou nebezpečností spolupráce oběti 

s orgány činnými v trestním řízení. Rovněž využití operativně pátracích 
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prostředků je díky absenci finančních a technických prostředků jaké mají k 

dispozici sofistikované skupiny, podstatně jednodušší. 

2.3 Potírání organizovaného zločinu 

O škodlivosti organizovaného zločinu může být napsáno mnohé a škodlivost 

samotná je potom nepopiratelným faktem. Občané v této oblasti spoléhají na stát, 

aby zajistil nejenom jejich bezpečnost, ale i dodržování vlastních pravidel, ať už 

se týkají nerušeného podnikání, poklidného soužití nebo jiného chráněného zájmu. 

Jakkoliv může v této oblasti působit zákonodárce formou preventivních a 

punitivních opatření, potírání organizovaného zločinu je stejně jako potírání jiné 

trestné činnosti především úkolem orgánů v trestním řízení. Zásadním 

předpokladem pro kvalitní plnění tohoto nelehkého úkolu je potom nejen stálý a 

přehledný normativní rámec, ale zároveň též důslednost při koncipování a 

vymáhání interních předpisů, stejně jako funkční mezinárodní spolupráce. 

Značně se tato potřeba projevuje například u legalizace výnosů z trestné 

činnosti. V této oblasti je klíčem pro to, aby bylo úřadům umožněno sledovat 

stopu peněz za účelem zjištění související trestné činnosti a rozložit zapojené 

zločinecké skupiny, legislativa proti praní špinavých peněz. Na základě všech 

odhadů, které jsou k dispozici, je však zabaveno méně než 1 % z celkových 

částek, které jsou propírány. Proto například i zde můžeme hovořit o jasné potřebě 

univerzální a silnější účasti na mezinárodních snahách zaměřených proti praní 

špinavých peněz na světové úrovni.
46

 

Se specializací a profesionalizací organizované trestné činnosti přichází na 

řadu neodmyslitelně i její sofistikované maskování a navazující ochranné 

mechanismy, které brání vyšetřovatelům v jejím odhalení. Hlavním úkolem 

orgánů činných v trestním řízení tedy již není pouhá reakce na následky 
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organizovaného zločinu, nýbrž jeho proaktivní vyhledávání.
 47

 Za tímto účelem 

v roce 2009 parlament přijal novelu trestních předpisů, která do českého právního 

řádu zavádí řadu institutů, které by ještě donedávna nebyly myslitelné. Kromě 

spolupracujícího obviněného, který je obdobou tzv. korunního svědka, jsou to 

potom především nové operačně pátrací prostředky. Podrobně se o nich zmíníme 

později. 

Co se týká mezinárodní spolupráce, je v oblasti organizovaného zločinu 

Česká republika činná především na půdě Spojených národů. Tato organizace se 

zaměřila na boj s organizovaným zločinem, jakmile začalo být zřejmé, že se jedná 

o globálně propojený a angažovaný fenomén. Dle Nožiny je globalizace 

organizované kriminality bez diskuse důsledkem vzniku tzv. „světového domu“ 

v druhé polovině dvacátého století, kdy došlo k zásadním změnám podmínek, ve 

kterých operuje jak legální, tak ilegální podnikání.
48

 Nadnárodní charakter 

organizovaného zločinu se tak neustále prohlubuje a tento trend bude nadále 

pokračovat zejména v důsledku vytváření jednotných vnitřních trhů, jako je 

Evropská unie, Nafta nebo nově plánovaná Euroasijská unie.
49

 Za této situace je 

bezesporu nezbytné, aby boj proti organizované trestné činnosti neprobíhal pouze 

na úrovni jednotlivých států, ale vždy na mezinárodní úrovni.
50

 

Jelikož jsou příslušníci organizovaných zločineckých skupin schopni pustit 

se do jakéhokoliv výnosného podniku bez ohledu na jeho charakter či 

geografickou polohu, bylo nezbytné, aby mezinárodní společenství přišlo 

s úpravou, která na tento trend bude reagovat. Touto reakcí je především Úmluva 

Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu z roku 

2000, jež zakládá jasný právní rámec k odstrašení a trestání těch, kdo jsou do 

vážné mezinárodní trestné činnosti zapleteni. 
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Úmluva sama o sobě problém neřeší – státy se však její ratifikací zavazují 

k přijetí zákonů, které proti organizované kriminalitě efektivně bojují.
 51

 

Konkrétně článek 5 k tomuto ve svém prvním odstavci říká, že  

„Všechny státy jako strany přijmou taková právní a jiná opatření, která bude 

nutné přijmout s cílem stanovit jako trestné činy, a to při jejich úmyslném 

spáchání, následující: 

(a) jeden z následujících činů nebo oba, a to jako trestné činy lišící se od 

těch, které spočívají v pokusu o spáchání trestné činnosti či v jejím 

uskutečnění: 

i) dohoda s jednou nebo více dalšími osobami na spáchání závažného 

trestného činu za účelem vztahujícím se přímo nebo nepřímo k 

získání finančního či jiného hmotného prospěchu, která, v 

případech, kdy to stanoví vnitrostátní právo, zahrnuje čin 

uskutečněný jedním z účastníků v návaznosti na takovouto dohodu 

nebo na které se podílí skupina organizovaného zločinu; 

ii) jednání osoby, která s vědomím buď cíle a všeobecné trestné 

činnosti skupiny organizovaného zločinu nebo jejího záměru 

spáchat dotyčné trestné činy se aktivně podílí na: 

a) trestné činnosti skupiny organizovaného zločinu; 

b) na jiné činnosti skupiny organizovaného zločinu s vědomím, 

že její účast přispěje k dosažení výše uvedeného zločinného 

cíle; 

(b) Organizování, řízení a usnadňování spáchání, napomáhání, podněcování, 

nebo přispění k spáchání závažného trestného činu skupinou 

organizovaného zločinu.“
52

 

Ve třetím odstavci stejného článku potom Úmluva nařizuje těm státům, 

jejichž vnitrostátní právo vyžaduje pro účely trestných činů stanovených v 
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souladu s odstavcem 1 (a) (i) podílení se na činnosti skupiny organizovaného 

zločinu, nechť zajistí, aby jejich vnitrostátní právo pokrývalo všechny závažné 

trestné činy spáchané skupinami organizovaného zločinu.[…]
53

 

Při čtení výše uvedeného popisu předepsané úpravy, kterou má stát 

přijmout, si nelze než vzpomenout na trestný čin účasti na zločinném spolčení
54

, 

resp. na aktuální účast na organizované zločinecké skupině.
55

 Jak starší, tak 

novější úprava plně vyhovují požadavkům Úmluvy, neboť jak je předepsáno, již 

samotná účast na zločinné organizaci je, i bez spáchání jiného trestného činu, 

trestná. Spolu s dalšími nástroji, o kterých budeme dále hovořit, tvoří toto 

pravidlo pevný základ pro boj s organizovaným zločinem, jehož pachatelé se 

mohou, alespoň v zemích, které k úmluvě přistoupily, spolehnout, že už členstvím 

v organizované zločinecké skupině páchají trestný čin. 

Působnost Úmluvy v rámci mezinárodního prostředí, resp. její stejná či 

obdobná aplikace v různých signatářských státech by však byla velmi složitá bez 

patřičné definice, co že to mají jednotlivé státy pod vlajkou organizovaného 

zločinu postihovat. Úmluva proto rozlišuje a zároveň definuje dva pojmy: 

Skupinu organizovaného zločinu a Strukturovanou skupinu, čímž dává i určité 

vodítko státům, kde obdobné definice chybí. Článek 2 (a) Úmluvy definuje 

Skupinu organizovaného zločinu, která „znamená strukturovanou skupinu tří či 

více osob existující po určité časové období a jednající ve vzájemné dohodě za 

účelem spáchání jednoho či více závažných trestných činů či trestných činů 

stanovených v souladu s touto Konvencí za účelem získání přímého či nepřímého 

finančního či jiného hmotného prospěchu;“
56

 článek 2 (c) Úmluvy potom 

pokračuje s definicí Strukturované skupiny, jež podle něj „znamená skupinu, 

která není náhodně utvořena za účelem bezprostředního páchání trestného činu a 
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která nemusí mít formálním způsobem definované funkce svých členů, 

nepřetržitost svého členství ani rozvinutou strukturu.“
57

 

Jakkoliv by se většina států bez těchto dvou definic obešla, jejich zavedení a 

ratifikace v rámci Úmluvy harmonizuje národní trestněprávní úpravy, což zcela 

nepochybně usnadňuje práci orgánů činných v trestním řízení v rámci postupu 

proti přeshraničnímu organizovanému zločinu. 

Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému 

zločinu však není i přes svou širokou aplikaci jediným úspěchem, kterého národní 

státy na mezinárodní scéně dosáhly, zejména potom na regionální úrovni. Jelikož 

jsou to převážně menší regionální oblasti, ve kterých bez ohledu na hranice 

organizovaný zločin působí, mezinárodní spolupráce je aktivně rozvíjena kromě 

Organizace spojených národů též národními státy v rámci lokálních jednání. 

Česká republika a středoevropský region v tomto nejsou výjimkou. Dvakrát ročně 

se na téma koordinace postupu proti organizované kriminalitě setkávají ministři 

Visegradské čtyřky a Rakouska. Toto jednání má za cíl koordinovat postup 

zúčastněných států v boji proti organizovanému zločinu, ať už na legislativní nebo 

na exekutivní úrovni. Rovněž zde dochází ke vzniku expertních skupin, které se 

na boji proti organizované kriminalitě aktivně podílejí.
58

 

Kromě právního základu pro boj s mezinárodním organizovaným zločinem 

je zde namístě zmínit též dvě policejní organizace, bez kterých by se mezinárodní 

spolupráce mezi národními policejními útvary rozvíjela jen značně obtížně. 

2.3.1 INTERPOL 

INTERPOL je největší světová policejní organizace, na jejímž fungování a 

mezinárodním dosahu se podílí sto devadesát členských států. Role INTERPOLu 

spočívá především v zajištění spolupráce mezi policejními jednotkami po celém 
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světě. INTERPOL se snaží zajistit policejní spolupráci i v rámci států, které spolu 

navzájem nemají vřelé diplomatické styky, čímž se snaží vyrovnávat možnosti, 

které mezinárodní prostředí skýtá organizovanému zločinu.
59

 

Myšlenka zřídit mezinárodní policejní útvar se poprvé vyskytla již v roce 

1914 na prvním Mezinárodním policejním kongresu v Monaku. Samotný 

INTERPOL si pak musel na své založení počkat až do roku 1923. Od té doby se 

tato organizace značně rozrostla. Centrála INTERPOLu je ve francouzském 

Lyonu s tím, že po celém světě je rozmístěno sedm regionálních kanceláří. Každá 

země si potom zřizuje vlastní Národní ústřednu INTERPOLu, kterou má na 

starosti mezinárodní útvar místní policie. 

V rámci České republiky působí Národní ústředna INTERPOLu 

v prostorách Policejního prezidia Policie České republiky, kde spadá pod odbor 

mezinárodní spolupráce. Historie spolupráce naší země s INTERPOLem sahá již 

k jeho vzniku. Československá republika patřila v roce 1923 k zakládajícím 

členům organizace. Československo se zejména v předválečném období aktivně 

podílelo na činnosti INTERPOLu a s ohledem na svoji geografickou polohu plně 

využívalo možností, které mu tato nová mezinárodní organizace poskytovala. Po 

druhé světové válce a s nástupem komunismu byla z politických důvodů činnost 

československé ústředny INTERPOLu, stejně jako naše členství v něm, 

zastaveno. K jeho obnově došlo až na 59. Valném shromáždění INTERPOLu v 

roce 1990.
60

 

Ačkoliv INTERPOL je velmi uznávanou mezinárodní organizací, sám 

nepodniká kroky v rámci trestního řízení – toto, stejně jako vedení vyšetřovacích 

spisů, ponechává plně na národních policejních útvarech. Jeho hlavním úkolem je 

zajišťovat výměnu informací mezi těmito útvary a zprostředkovávat jejich 

vzájemnou spolupráci a komunikaci. 
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2.3.2 EUROPOL 

Zločinecké skupiny operují na velmi podobném principu jako komerční 

subjekty. Není proto překvapením, že opatření Evropské unie, která usnadňují 

pohyb zboží a osob na volném trhu, zároveň usnadňují působení organizovaného 

zločinu. Na tento fakt Evropská unie 1. července 1999 reagovala založením 

centrálního Evropského policejního úřadu. 

EUROPOL byl zřízen na základě Úmluvy EU o zřízení Evropského 

policejního úřadu
61

, s cílem sjednotit dosavadní evropské policejní instituce. 

Hlavním úlohou toho úřadu je podle jeho statutu
62

 zajištění bezpečnosti 

v členských státech Evropské unie – velmi obdobná mise, jakou mají národní 

policejní orgány. Na rozdíl od národních policejních útvarů však sám EUROPOL 

neprovádí jednotlivé úkony v trestním řízení, ani se nepodílí na samotném 

vyšetřování. Jeho role spočívá v koordinaci činnosti společných vyšetřovacích 

týmů a také ve sběru a analýze dat týkajících se organizovaného zločinu. Kvůli 

naplnění tohoto účelu má každý členský stát zřízenu Národní ústřednu 

EUROPOLu, která, obdobně jako u INTERPOLu zajišťuje výměnu informací a 

zprostředkovává komunikaci mezi EUROPOLem a vnitrostátními orgány. 
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3 Hmotněprávní prostředky boje s organizovaným zločinem 

Český zákonodárce v poslední dekádě značně přehodnotil boj s organizovaným 

zločinem. Jedním z ukázkových projevů snahy tento negativní jev potlačovat je 

komplexní novelizace trestních zákonů, která s sebou přinesla účinnější nástroje, 

které mohou orgány činné v trestním řízení v boji proti organizované kriminalitě 

využívat. V hmotněprávní rovině se jedná především o zavedení trestného činu 

účasti na organizované zločinecké skupině, včetně její definice a jednotícího 

prvku různé trestné činnosti, pokud byla tato spáchána ve prospěch nebo v rámci 

organizované skupiny. 

Jelikož se jedná o pojmy, které by od sebe laik pouze špatně odlišil, předem 

je na tomto místě třeba rozlišit hesla organizovaná skupina a organizovaná 

zločinecká skupina. V zájmu jednotného výkladu a aplikace definuje §129 

trestního zákoníku organizovanou zločineckou skupinu následovně: 

„Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím více osob s vnitřní 

organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, která je zaměřena 

na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti.“
63

 Jak navíc podotýká Kratochvíl, 

vyjmenované znaky musejí být v každém jednotlivém případě dány 

kumulativně.
64

 

Není bez zajímavosti, že právní úprava našich nejbližších sousedů – 

Slovenska obsahuje znaky podstatně konkrétnější. Obsaženy jsou mimochodem v 

§ 129 odst. 4 slovenského trestního zákoníku: 

(4)  „Zločineckou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná 

skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového 

obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viacej 

zločinov, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 

alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu 
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osobitnej časti na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej 

alebo inej výhody.“
 65

 

Jak podotýká Mária Durkošová, zákonodárce v tomto případě opustil dříve 

používanou, avšak vágní formulaci podmínek týkajících se rozdělení funkcí, dělby 

činností v rámci zločinecké skupiny, nebo jejího vnitřního uspořádání.
66

 

Organizovaná skupina je oproti jasné definici organizované zločinecké 

skupiny v trestním zákoníku definována pouze judikaturně. Fakt, že zákonodárce 

na mnoha místech používá pojmu organizované skupiny, avšak tento odmítá 

definovat, však považuje odborná literatura za znepokojivé a někteří autoři jdou 

tak daleko, že takový přístup zákonodárce nazývají nezodpovědným a 

nedůsledným.
67

 Osobně se nedomnívám, že kromě přehlednosti postrádá 

judikaturní definice jakékoliv atributy, které by nutně musely být vypsány přímo 

v zákoně, ovšem chápu, že by si mnozí přáli mít vše, tak říkajíc „na jednom 

místě“. 

Samotný základ pro definici organizované skupiny položil nejvyšší soud 

České socialistické republiky, který dovodil, že organizovanou skupinou se 

rozumí sdružení více osob, v němž je provedeno určité rozdělení úloh mezi 

jednotlivé členy a jehož činnost se v důsledku toho projevuje určitou plánovitostí 

a koordinovaností a jímž se spáchání činu usnadňuje a zvyšuje se 

pravděpodobnost dosažení sledovaného cíle.
68

 Na toto své rozhodnutí pak navázal 

ještě o pár let později, když v jiném případě rozhodl, že šlo o organizovanou 

skupinu v případě, kdy existovalo nejméně tříčlenné sdružení trestně 

odpovědných osob, jejichž vzájemná součinnost na realizování trestné činnosti 
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vykazuje takovou míru plánovitosti jejího průběhu a tomu odpovídající koordinaci 

úloh jednotlivých účastníků, že tyto okolnosti zvyšovaly pravděpodobnost 

úspěšného provedení trestného činu.
69

 

Ze srovnání vyjmenovaných kumulativních znaků organizované skupiny 

s pojmovými znaky organizované zločinecké skupiny je, jak podotýká Kratochvíl, 

naprosto zřejmé, že první uvedený institut je ve vztahu k druhému pojmem 

subsidiárním.
70

 Menší počet znaků tohoto institutu jej tak umožňuje použít i 

v případech, kde by aplikace organizované zločinecké skupiny nepřipadala 

v úvahu, tzn. tam, kde není naplněn byť jen jediný její znak. 

O konkrétních rozlišujících charakteristikách pak přímo napoví ty, jež 

přebývají v zákonné definici organizované zločinecké skupiny oproti judikaturně 

vymezené organizované skupině. Jsou jimi organizační struktura, rozdělení funkcí 

a zaměření se na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti. 

Vysvětleme si tento rozdíl na modelové situaci, kdy jde skupina lupičů 

vyloupit banku. Předem je třeba zkoumat, zdali je tato skupina dlouhodobě 

zaměřená na páchání trestné činnosti (nemusí se v našem případě jednat o 

zaměření na soustavné bankovní loupeže). Pokud ano, může se ještě pořád jednat 

o organizovanou zločineckou skupinu. Pokud ne, již v tento okamžik nelze o 

organizované zločinecké skupině hovořit. Druhou zásadní otázkou je, zdali mají 

mezi sebou členové našeho modelového gangu podrobně rozděleny úkoly a zdali 

v jejich činnosti rozhoduje určitá daná hierarchie. Bez žádného z těchto znaků by 

nemohl být člen naší modelové skupiny, který kvůli nemoci banku ten den 

nevyloupil, obviněn z trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině a 

pravděpodobně by mu trestní stíhání vůbec nehrozilo. Pokud by ovšem existovala 

ve skupině hierarchická struktura a rozdělení úkolů a jeden její člen se loupeže 

jako takové vůbec neúčastnil, může být přesto stíhán za trestný čin účasti na 
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organizované zločinecké skupině; i pokud by tuto skupinu pouze podporoval. Jak 

navíc judikoval i Nejvyšší soud, za podporu organizované zločinecké skupiny lze 

považovat nejen pomoc poskytnutou takové skupině jako celku, nýbrž i pomoc 

poskytnutou jednotlivému členu skupiny, jestliže je to v zájmu skupiny jako 

celku.
71

 Samozřejmé je v naší modelové situaci naplnění všech znaků 

organizované skupiny, neboť při jejich absenci nelze o organizaci jako takové 

vůbec hovořit. 

3.1 Trestný čin účasti na organizovaná zločinecké skupině 

Organizovaná zločinecká skupina je pojem, který vnesl do našeho právního řádu 

až trestní zákoník, když ho přímo ve svém § 129 konkretizoval. Jak podotýká 

Jelínek, „[j]edná se o úpravu zvláštního zpřísnění trestního postihu pachatele, 

který se dopustí úmyslného trestného činu ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny. To je třeba odlišovat od trestní odpovědnosti pachatele za trestný čin 

účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 tr. zák., u něhož zákon 

vysloveně vylučuje použití ustanovení §§ 107 a 108.“
72

 

Objektem trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině
73

 je 

především zájem na ochraně společnosti před touto vyšší formou společné trestné 

činnosti.
74

 Organizovaný zločin je vnímán nejenom ve společnosti, ale rovněž i 

z pohledu zákonodárce, velmi negativně. Postih jeho pachatelů je tak možný i za 

situace, kdy by to v jiné oblasti lidské činnosti možné nebylo – jen při pouhém 

zdržování se v kolektivu organizované zločinecké skupiny za situace, kdy tato 

ještě sama nemusí dokonat žádnou trestnou činnost. Jak zmíněno v předcházející 

kapitole, samotné zostření trestní sazby v případě, že byl zločin spáchán v rámci 

nebo ve prospěch organizované skupiny totiž nepostihuje všechny situace – výše 

zmíněné, tedy stav, kdy „pachatel“ sám nic nespáchal a na přípravě trestného činu 

se nepodílel, patří mezi ukázkové případy. 
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Je nadto faktem, že trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině je 

určitou výjimkou z obecného přístupu trestního zákoníku, který ve většině případů 

vůbec netrestá přípravu trestného činu. Není to sice tak, že by příprava trestného 

činu podle § 361 byla trestná, avšak tato pravděpodobně plní kritéria samotného 

trestného činu. Přitom totiž stačí i samotné založení organizované zločinecké 

skupiny nebo jen její podpora. I když se to z předchozích řádků může zdát, 

aplikace tohoto trestného činu nemůže být v žádném případě automatická. O tom 

svědčí, jak zmíněno výše, i poměrně přísná kritéria, která použití definice 

organizované zločinecké skupiny umožňují. 

Před účinností trestního zákoníku
75

 pojem organizované zločinecké skupiny 

neexistoval. Neznamená to však, že by zákonodárce před rokem 2009 na tuto 

problematiku naprosto rezignoval – naopak. Organizovaný zločin byl v trestním 

zákoně
76

 upraven v § 163a pomocí trestného činu účasti na zločinném spolčení. 

Tento obsahoval tři základní odstavce: 

(1) Kdo založí zločinné spolčení, nebo kdo se činnosti takového spolčení 

účastní, anebo kdo zločinné spolčení podporuje, bude potrestán odnětím 

svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku. 

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 

spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k zločinnému spolčení 

určenému nebo zaměřenému k páchání teroru (§ 93) nebo teroristického 

útoku (§ 95). 

(3) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán, je-li 

vedoucím činitelem nebo představitelem zločinného spolčení určeného 

nebo zaměřeného k páchání teroru (§ 93) nebo teroristického útoku (§ 

95). 

Abychom se mohli zabývat jednotlivými odstavci tohoto zásadního 

ustanovení a podrobně rozebrat jejich vzájemnou provázanost a aplikaci, musíme 

je stejně jako zákonodárce podrobit jisté revizi. K tomuto nám poslouží zejména 

srovnání textu ustanovení trestných činů účasti na zločinném spolčení a účasti na 
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organizované zločinecké skupině. Trestný čin účasti na organizované zločinecké 

skupině je, jak zmíněno výše, upraven v § 361 trestního zákoníku.
77

 Uvedeny 

budou znovu pouze ony tři odstavce, které se hodí ke srovnání rozličností mezi 

starou a novou úpravou: 

(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu, kdo se činnosti 

organizované zločinecké skupiny účastní, nebo kdo organizovanou 

zločineckou skupinu podporuje, bude potrestán odnětím svobody na dvě 

léta až deset let nebo propadnutím majetku. 

(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím majetku 

bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k 

organizované zločinecké skupině určené nebo zaměřené k páchání 

vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 

(3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo propadnutím majetku bude 

pachatel potrestán, je-li vedoucím činitelem nebo představitelem 

organizované zločinecké skupiny určené nebo zaměřené k páchání 

vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). 

Již na první pohled je z uvedení obou ustanovení zřejmé, že se nejedná o 

kompletní přepracování daného ustanovení, ale spíše o jeho částečnou modifikaci. 

I důvodová zpráva k přijetí trestního zákoníku říká, že pojem organizovaná 

zločinecká skupina (dříve zločinné spolčení) je ve společných ustanoveních 

vykládán stejným způsobem, jak jej vykládal dříve platný trestní zákon a 

přistupovala k nim platná judikatura.
78

 Změna názvu tedy nejspíše souvisí 

s požadavkem na mezinárodní standardizaci terminologických pojmů v rámci 

postihování organizované trestné činnosti. Stejně totiž formuluje tento pojem i 

Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
79

, v jejímž textu lze 

najít pojem „organized criminal group“, což v doslovném překladu znamená 

organizovaná zločinecká skupina. Jakkoliv někteří autoři podotýkají, že se měl 
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zákonodárce zabývat spíše obsahem tohoto pojmu než pojmem samotným
80

, 

struktura ustanovení zůstala i v nové úpravě veskrze stejná. Jsou tu však drobné 

změny, které jsou nejpatrnější, pokud je text novelizace rozebrán odstavec po 

odstavci. 

Ad 1. a 3. V rámci trestného činu účast na organizované zločinecké skupině 

rozlišuje trestní zákoník čtyři druhy pachatelů. Jsou to: 

 zakladatel (ten, „kdo založí organizovanou zločineckou skupinu“), 

 účastník (ten, „kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní“), 

 podporovatel (ten, „kdo organizovanou zločineckou skupinu 

podporuje“
81

), 

 vedoucí (ten, jenž je „vedoucím činitelem nebo představitelem 

organizované zločinecké skupiny určené nebo zaměřené k páchání 

vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312)“
82

), 

kdy toto rozlišení slouží zejména jako vodítko při stanovení trestu odnětí svobody, 

který bude za tento trestný čin pachateli soudem udělen v nejmírnějším odstavci 

v rozpětí od dvou do desíti let; případně je možné potrestat pachatele též 

propadnutím majetku. Oproti trestnímu zákonu tak trestní zákoník učinil v této 

oblasti dvě změny. Jednak je to přidání zločinu vlastizrady mezi vyjmenované 

trestné činy, které dovolují stíhat vedoucího činitele organizované zločinecké 

skupiny na tyto zaměřené v přísnějším odstavci a také možnost uložit trest 

propadnutí majetku tomuto vedoucímu činiteli. 

Tyto změny jsou především důsledkem reflexe dosavadní praxe, kterou 

zákonodárce promítl do nové úpravy. V mnoha případech je totiž nasnadě, že 

restituce výnosů z trestné činnosti, které tvoří nedílnou součást majetku vedoucího 

činitele organizované zločinecké skupiny, je pro společnost stejně důležitá, ne-li 

více, než samotné potrestání tohoto pachatele trestem odnětí svobody. Bohužel 

zatím není znám z českého prostředí obdobně očividný příklad této zásady, jako 
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můžeme sledovat v zahraničí. Pokud se omezíme pouze na minulý rok v Evropě, 

můžeme výhodnost možnosti zabavit majetek předákům zločineckých organizací 

ilustrovat na příkladu jistého Giuseppe Grigoliho. Tento šedesátník, jemuž se 

v podsvětí přezdívalo král velkoprodejen, byl jedním z vedoucích činitelů 

nechvalně proslulé sicilské organizace Cosa Nostra. Italské úřady zahájili proti 

tomuto muži tažení za zaměstnávání lidí na černo a falsifikaci daňových dokladů. 

Potrestání tohoto pachatele odnětím svobody by bylo určitým signálem dovnitř 

organizovaného zločinu, avšak zabavením jeho majetku si přišel italský stát na 

úctyhodných  00 milionů eur.
83

 

Ad 2. Rovněž na druhém odstavci se od přijetí novely nic zásadního nezměnilo. 

Mírně byla z důvodů souladu národního práva s evropskou legislativou zvýšena 

trestní sazba, a to z nejvýše desíti let na dvanáct.
84

 Další výraznou změnu můžeme 

pozorovat u taxativně vyjmenovaných trestných činů, proti kterým lze zostřenou 

sazbu trestu odnětí svobody použít, mezi které přibyl trestný čin vlastizrady. 

I přes dílčí změny tak lze konstatovat, že se stávající úprava osvědčila. Jak 

lze vypozorovat z výše uvedené definice, zvláštní společenskou nebezpečnost 

přikládá zákonodárce trestným činům vlastizrady, teroristického útoku a teroru. 

Pachatelům, kteří náležejí k organizované zločinecké skupině určené nebo 

zaměřené k páchání těchto trestných činů proto hrozí poměrně horentní tresty, tj. 

trest odnětí svobody na tři léta až dvanáct let nebo trest propadnutí majetku. 

Při ukládání trestů členům organizované zločinecké skupiny musí navíc 

soud, v návaznosti na závažnosti porušení chráněné zájmu při páchání 

organizované trestné činnosti, využít i § 108, který ve svém prvním odstavci 

posouvá hranice pro ukládání trestů v případě členů organizované zločinecké 

skupiny. Konkrétně pak ustanovuje, že „[h]orní hranice trestní sazby trestu 

odnětí svobody stanovené v trestním zákoně se u pachatele trestného činu 
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spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny zvyšuje o jednu 

třetinu.“ Zákonodárce však šel při vytyčování požadované délky trestu ještě dál, 

když hned v další větě předmětného odstavce omezuje svobodné uvážení soudu a 

říká, že „[t]akovému pachateli soud uloží trest odnětí svobody v horní polovině 

takto stanovené trestní sazby odnětí svobody, nejsou-li zároveň splněny podmínky 

pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody[…].“
85

 Z formulace tohoto 

ustanovení je znovu jasně evidentní, že společenský zájem na přísném potrestání 

členů organizovaného zločinu převážil nad principem individualizace trestu, kdy 

může soud tradičně využít celého rozsahu zákonem vytyčené sazby trestu odnětí 

svobody. Přísnost takového potrestání je navíc podržena i v § 56 odst. 2 lit. d), 

který říká, že „[p]achatel, kterému byl uložen trest odnětí svobody za spáchání 

trestného činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny, bude pro výkon 

trestu zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou.“
86

 

Je očividné, že je zákonodárce spokojen s nastavenou úrovní trestnosti 

založení nebo podílení se na organizované zločinecké skupině. Statistiky však 

dokládají, že není vůbec jednoduché na základě zmíněného paragrafu pachatele 

odsoudit. Obecně lze říci, že statistické zkoumání organizované kriminality je 

v podstatě nemožné.
87

 Organizovaný zločin tak není sám sledován, ale je 

odvozován od některých trestných činů, jako například od trestného činu Účasti 

na organizované zločinecké skupině. Stejně budeme postupovat i v následujících 

odstavcích. 

Počínaje rokem 1999 až dosud počet osob stíhaných na základě ustanovení 

§ 163a
88

, Účast na zločinném spolčení, resp. § 361
89
, Účast na organizované 

zločinecké skupině, není každoročně příliš vysoký a počet osob odsouzených na 

základě těchto paragrafů je velmi malý. V následujícím popisu budeme vycházet 

především ze statistik týkajících se trestného činu účasti na zločinném spolčení, 

neboť, jak je výše uvedeno, se od trestného činu účasti na organizované 
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zločinecké skupině liší jen velmi málo a hranice jeho postihu jsou v odborných 

studiích lépe a podrobněji popsány. 

Statistika nám říká, že do roku 2004 šlo veskrze o jednotlivce, kteří byli 

v souvislosti s trestným činem účasti na organizované zločinecké skupině stíhání. 

Analyzovány byly v tomto kontextu veškeré spisy českých soudů, z nichž bylo 

celkem 6 z objektivních příčin vyřazeno.
 90

 Pro následující přehled tedy analýza 

pracuje s 13 případy žalovanými podle § 163a. 

§ 163a Účast na zločinném spolčení - stíhané, obžalované a odsouzené osoby v 

letech 1999 – 2004 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Stíháno osob 36 42 75 97 96 126 

Obžalováno osob 36 40 59 94 96 117 

Odsouzeno osob 1 0 2 0 5 10 

Zastaveno tr. stíhání 0 2 11 2 0 6 

 

Účast na zločinném spolčení - stíhané, obžalované a odsouzené osoby v letech 

2005 – 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Stíháno osob 181 118 78 87 75 

Obžalováno osob 178 116 70 81 62 

Odsouzeno osob 9 21 15 33 17 

Zastaveno tr. stíhání 1 2 2 5 11 

 

Při pohledu na tato čísle se nabízí závěr o neúčinnosti zákonné úpravy, která 

je tak restriktivní, resp. při ní musí být kumulativně splněno tolik podmínek, že ji 

                                                 
90

 SCHEINOST, M., NETÍK, K. Český organizovaný zločin v mezinárodním kontextu [online]. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010 [cit. 8. 2. 2014]. Dostupné online na: 

http://www.ok.cz/iksp/docs/379.pdf. s. 7. 



 
42 

 

není možné v praxi uplatnit. Tento závěr by však nebyl bez dalšího správný. Jak 

popisuje Cejp ve své analýze z roku 2012, organizované zločinecké skupiny se 

totiž daří potírat již v raných fázích jejich vývoje. Konstatuje přitom, že „[p]lně 

rozvinutých skupin, které mají třístupňovou řídící strukturu, na jejímž vrcholu je 

nejvyšší vedení, na druhém stupni relativně samostatně operující jednotky a na 

nejnižší úrovni řadoví členové a externisté, byly v 90. létech, podle odhadu 

expertů, zastoupeny na scéně organizovaného zločinu v České republice z jedné 

třetiny. V [letech] 2000 - 2010 se jejich zastoupení pohybovalo mezi 40 – 57 % 

(54 % v roce 2007, 57 % v roce 2009). V roce 2012 [pak bylo zaznamenáno] 

41 % plně rozvinutých skupin a 59 % neúplně rozvinutých skupin.“
 91

 

Pokud pracujeme se statistikami, je přinejmenším zajímavé se podívat na 

složení běžné organizované zločinecké skupiny a ujasnit si tedy, kdo je typicky 

jejím členem. Při bližším zkoumání této problematiky dojdeme k závěru, že ve 

skupinách žalovaných na základě § 163a je charakteristické zastoupení 

cizineckého prvku společně s českým. Skupiny složené výhradně z občanů České 

republiky byly mezi analyzovanými 13 případy jen 3. Skupina složená výhradně z 

cizích státních občanů byla pouze jedna. Hlavní podíl na celkovém počtu mají 

skupiny smíšené, v nichž převažovali čeští občané. Zastoupení cizinců podle 

počtu případů ukazuje následující tabulka. Zastoupení cizinců odpovídá také 

mezinárodnímu přesah aktivit, které skupiny vyvíjely.
92
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Stát Počet případů 

Vietnam 7 

Slovensko 5 

Polsko 4 

Ukrajina 3 

Indie 2 

Rusko 2 

Afghánistán 2 

Moldávie 1 

Bulharsko 1 

Čína 1 

 

Poznatky z analýzy soudních spisů ukazují také na některé charakteristické 

rysy v činnosti, struktuře a složení skupin žalovaných na základě § 163a a členů 

těchto skupin. Co se týče velikosti skupin, tak ta značně kolísá v rozmezí od třiceti 

sedmi žalovaných členů po pět, s průměrem počtu členů přibližně patnáct, což je 

obecně vzato poměrně vysoký počet. Přitom je navíc třeba vzít v úvahu, že ne 

všichni zapojení členové a spolupracovníci jsou v daných případech ztotožněni a 

stíháni. V tomto kontextu se dá uzavřít, že skupiny jsou poměrně veliké, nicméně 

stále nelze mluvit o rozsáhlých organizacích. Typické pro souzené skupiny je 

jejich specializace na jeden druh trestné činnosti a její základnu v rámci jednoho 

regionu. Také většina členů skupin pochází obvykle z jednoho regionu, 

samozřejmě s výjimkou cizinců.
93

 V médiích velmi populární jsou například 

aktivity organizovaných zločineckých skupin vietnamské národnosti, které se 

zabývají až průmyslovou výrobou nelegálních návykových látek. Od počátku 

devadesátých let se jim povedlo zdejší trh až na výjimky ovládnout. Nemusí to tak 

ovšem zůstat. Němec v tomto kontextu upozorňuje především na možnost 

rozšíření mezinárodní drogové scény, která v rámci zahraničních, hlavně 

západních trhů, již vyčerpala své možnosti působení. Tyto trhy jsou nelegálním 

zbožím přeplněny a je naprosto přirozené, že se organizované zločinecké skupiny 
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budou dívat po nových teritoriích působení – přičemž jedním z nich může být i 

Česká republika.
94

 

Na základě zmiňovaných statistik lze s úspěchem tvrdit, že takřka veškerá 

závažná trestná činnost, která je v současnosti páchána na území ČR, nese prvky 

organizovanosti.
 
Pachatelé stále častěji operují ve skupinách, jejichž vnitřní 

organizace a postupy jsou čím dál sofistikovanější.
 95

 Pokud má takováto skupina 

navíc mezinárodní rozměr, jde o velmi závažný problém, neboť prokázání 

mezinárodního propojení organizovaného zločinu s cílem směřujícím 

k dosahování soustavného zisku je velmi složité.
96

 

Co se týká vnitřního uspořádání zločineckých skupin jak ryze českých, tak 

s přeshraničním prvkem, lze říci, že jejich struktura a hierarchie v podstatě 

odpovídá klasickému modelu organizovaného zločinu, kdy na vrcholu hierarchie 

je „boss“, popřípadě on s několika dalšími vysoce postavenými kumpány, kteří se 

podílejí na vymýšlení a adaptaci celkové strategie skupiny. Na střední úrovni jsou 

pak organizátoři jednotlivých činností, kteří mají za úkol  uasi projekt 

management. Jsou to členové, kteří dohlíží nad jednotlivými segmenty činností, 

případně nad určitou fází procesu páchání trestné činnosti. Mají na starosti rovněž 

dohled nad poslední skupinou, kterou jsou členové výkonní, případně externí 

spolupracovníci. Tito nejníže postavení pachatelé nemají mnohdy jasnou 

představu o komplexním působení celé organizované zločinecké skupiny a pouze 

plní příkazy nadřazených členů. Stává se tak, že takto nízko postavení členové ani 

nevědí, že nějaká zločinecká skupina vůbec existuje, o jejím vedení nemluvě. 

Zmíněná struktura je obecně platná pro analyzované skupiny s tím, že ne ve 

všech případech je zcela vyhraněná a zřetelně rozvinutá. Činnosti jednotlivých 

členů se mohou rovněž v některých případech překrývat. Zejména členové 
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skupiny na středním stupni mohou občas působit i jako výkonní, u šéfů je to ale 

naprosto ojedinělé.
97

 

Mimo popsané statistiky je na tomto místě třeba poukázat na další očividný 

trend v rámci organizované zločinu. Současným formám organizovaného zločinu 

se čím dál tím častěji věnují lidé, kteří nejsou profesionálními zločinci, respektive 

nepochází ze zločineckého prostředí, ale pocházejí z prostředí politiky, obchodu 

nebo bezpečnostních složek státu. V řadě případů tak nemají žádné nebo pouze 

velmi malé zkušenosti s “klasickou“ kriminalitou. Organizovaný zločin jimi 

prováděný má i z těchto důvodů jiné podoby. Je často skrytější a využívá jiných 

metod. Má blíže právě k politice nebo obchodu.
98

 Tito lidé jsou též velmi dobře 

obeznámeni s riziky, se kterými se do zločinné činnosti pouštějí a dokáží 

předvídat jak postup orgánů činných v trestním řízení, tak se interakcí s nimi 

vyvarovat. Mají však i jistou nevýhodu, a to zejména v případě, kdy je jejich 

trestná činnost odhalena. Jelikož si většinou pěstují image slušných a dobře 

postavených občanů, kteří jsou nemálo kdy aktivně činní ve veřejném životě, 

dopadá na ně postup orgánů činných v trestním řízení a s ním související 

pozornost veřejnosti a medií mnohdy podstatně tvrději než na „běžné zločince“. 

Pod silným tlakem a mediálním drobnohledem je pak neskonale těžší důkladně 

naplánovat obrannou strategii a postup při možné obhajobě. 

Ačkoliv se to může zdát ve světle dosavadního popisu paradoxní, dalším 

z trendů, který s výše zmíněným úzce souvisí, je postupné rozvolňování tradičních 

vazeb v rámci organizovaných zločineckých skupin. Systém organizovaných 

zločineckých skupin je nahrazován systémem organizovaného zločineckého 

prostředí. Organizované zločinecké prostředí tvoří nejen zločinci, ale i osoby, 

které nevědí o svém podílu na zločinecké činnosti a jsou přesvědčeny o legálnosti 
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svého počínání.
99

 Do této kategorie mohou spadat různé typy osob, a to jak 

povoláním, věkem nebo vzděláním. Lze si bez problémů představit, že v rámci 

projektu jediné organizované zločinecké skupiny bude působit několik 

společností, jejichž zaměstnanci nemusí mít vůbec tušení o svém podílu na trestné 

činnosti. Mohou to být administrativní pracovníci, účetní, hlídači nebo třeba též 

kurýři nebo řidiči. 

Je tak třeba se ptát, jak se bude přistupovat k hodnocení situace, kdy někteří 

pachatelé vůbec nevědí, že nějaká organizovaná skupina existuje a jsou na tak 

nízkém stupni této organizace, že její existenci nejsou s to vůbec rozeznat. Předem 

je v tomto kontextu třeba zmínit, že subjektivní stránka trestného činu účasti na 

organizované zločinné skupině vyžaduje úmyslné zavinění.
100

 Judikatura případy, 

kdy evidentně šlo o organizovanou zločineckou skupinu, avšak pachatel, který byl 

zúčastněn na jejích aktivitách, o faktu, že jde o organizovanou zločineckou 

skupinu, nevěděl, zná. Nejlépe je tento případ ilustrován v případu Nejvyššího 

soudu
101

 z minulého roku. Skupina pachatelů se zde vydala přepadnout 

klenotnictví, na čemž se předem dohodli a rozdali si při této činnosti role. 

Následně kontaktovali nezletilého, s přezdívkou „Tulipán“, kterému nabídli 

5.000Kč za to, že vytipované klenotnictví obhlédne a zjistí jim potřebné 

informace co do počtu zaměstnanců a situace v podniku. Po loupežném přepadení 

za pomocí automatických zbraní, kterého se mladistvý Tulipán již nezúčastnil, 

byla celá skupina odsouzena k nepodmíněným trestům odnětí svobody a 

mladistvý Tulipán pak k trestu odnětí svobody v trvání čtrnácti měsíců, jehož 

výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání třiceti měsíců. Proti 

tomuto rozsudku se odsouzený odvolal s poukazem na fakt, že nebyl srozuměn 

s tím, že spolupachatelé mohou na místě činu použít pohrůžky bezprostředního 

násilí či násilí za účelem překonání odporu prodavaček, aby se zmocnili cizího 

zboží. Poukázal rovněž na fakt, že nebyl přítomen žádné z porad spolupachatelů, a 

že plány akce s ním nikdo nediskutoval. 
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Nejvyšší soud dal nezletilému Tulipánovi za pravdu, když konstatoval, že 

soudy nižších instancí nezkoumaly, zdali měl Tulipán představu o fungování 

organizované zločinecké skupiny a o provedení onoho loupežného přepadení. Na 

základě tohoto zjištění pak formuloval právní větu, že „[e]xistují-li ve věci 

důvodné pochybnosti o tom, zda určitá osoba měla představu o způsobu provedení 

trestného činu ostatními pachateli, není opodstatněný ani závěr o její představě o 

existenci organizované zločinecké skupiny.“
102

 

Jde o velmi důležitý závěr, neboť poukazuje na fakt, že i lidé, kteří páchají 

trestnou činnost a jsou s jejími riziky a společenskou škodlivostí srozuměni, 

nemusí být srozuměni se svým působením v rámci organizované zločinecké 

skupiny. Zde je pak třeba zkoumat vždy každý individuální případ zvlášť, a to 

zejména ve vztahu hloubky znalostí a okruhu známostí pachatele ve vztahu 

k ostatním článkům skupiny. Nesmí totiž dojít k absurdní situaci, kdy by byl za 

účast na organizované zločinné situaci stíhán každý zaměstnanec podniku, třeba 

jen vlastněného mafiánským bossem, který tento podnik využívá na legalizaci 

výnosů z trestné činnosti, ačkoliv o tom řadoví zaměstnanci nemají potuchy. 

Rovněž si lze jen těžko představit spravedlnost v odsouzení kurýra, který sice 

věděl, že doručuje balíček s nelegálním obsahem, avšak již netušil, že jedná jako 

součást přepravního řetězce v rámci širších aktivit organizované zločinecké 

skupiny. 

3.2 Trestání pachatelů organizovaného zločinu 

Na trestání pachatelů závažné trestné činnosti bez ohledu na její charakter, tj. zdali 

jde o trestnou činnost násilného nebo hospodářského charakteru, bylo vždy 

nahlíženo přísnější optikou než na trestání „obyčejných“ trestných činů. Pachatelé 

organizované trestné činnosti se tak můžou v případě svého odsouzení spolehnout 

na vyšší trest odnětí svobody, ale také na možnost jeho snížení v případě 

spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. V neposlední řadě jsou členové 

organizovaných skupin také umísťováni do přísnějších zařízení při trestu odnětí 

svobody. 
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3.2.1 Přitěžující a polehčující okolnosti 

Trestní zákoník
103

 ve svém § 39 stanovuje základní atributy, ke kterým soud 

přihlédne při vyměřování trestů pachatelů organizované trestné činnosti. Kromě 

obecných předpokladů, že při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud 

přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a zároveň k  osobním, 

rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele, bude zároveň zkoumat 

možnost jeho nápravy a zdali patří k organizované skupině nebo organizované 

zločinecké skupině, resp. zdali pomohl orgánům činným v trestním řízení s jejím 

postihem. Konkrétně se bude soud zajímat o to, jak významným způsobem přispěl 

pachatel k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s 

organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. 

V neobyčejných případech je soudu k dispozici též § 58
104

, který upravuje 

mimořádné snížení trestu odnětí svobody. Mimořádností se rozumí snížení trestní 

sazby pod hranici dolní sazby obyčejně pro daný čin stanovené zákonem. Tento 

postup lze využít v situaci, kdy lze mít vzhledem k okolnostem případu nebo 

vzhledem k poměrům pachatele za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody 

trestním zákonem stanovené bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a že lze 

dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání. Kromě výše jmenovaných 

případů lze mimořádné snížení trestu odnětí svobody též tehdy, jestliže odsuzuje 

pachatele, který napomohl zabránit trestnému činu, jenž jiný připravoval nebo se o 

něj pokusil, jestliže vzhledem k poměrům pachatele a povaze jím spáchané trestné 

činnosti má za to, že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání. 

Diskrece soudu postupovat ve vybraných případech milosrdněji je dána především 

faktem, že u mnoha trestných činů je trest odnětí svobody obligatorní, přičemž 

soud pomocí jeho mimořádného snížení realizuje svoji povinnost diferencovat a 

individualizovat udělený trest. 

Pro pachatele organizovaného zločinu je zásadní konkrétní vliv, který bude 

mít jeho účast na organizované zločinecké skupině nebo na organizované skupině 

na výši jeho trestu. Jak zmiňuje Šámal, kritéria stanovená obecně pro výměru 

trestu platí pro všechny druhy trestů a jsou rozhodná jak pro určení trestu v rámci 
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sazeb stanovených v obecné a ve zvláštní části trestního zákoníku, tak i pro 

určování speciálních sazeb např. právě u pachatele trestného činu spáchaného ve 

prospěch organizované zločinecké skupiny.
 105

 

První variantou, která může nastat, je, že bude-li pachateli snížen trest 

v důsledku polehčující okolnosti dle § 41m trestního zákoníku
106

, dle kterého soud 

přihlédne k tomu, že pachatel přispěl zejména jako spolupracující obviněný k 

objasňování trestné činnosti spáchané členy organizované skupiny, ve spojení s 

organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. 

Jde o polehčující okolnost, která je součástí legislativního rámce 

stanoveného pro účinnější boj proti závažnějším formám trestné činnosti, zejména 

potom proti organizované kriminalitě. Smyslem tohoto ustanovení je motivovat 

pachatele ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení na odhalování, 

objasňování a účinném postihu závažné trestné činnosti uvedeného typu. Jak je 

v této práci opakovaně uvedeno, specifickým znakem organizovaného zločinu je 

totiž mimo jiné značně obtížná možnost orgánů činných v trestním řízení 

proniknout do jeho struktur, odhalit osoby podílející se na páchání trestné činnosti 

a spolehlivě je usvědčit z trestné činnosti dostatečnými důkazy.
107

 

Z formulace polehčující okolnosti je zřejmé, že zákonodárce dbá alespoň na 

částečné zachování smyslu potrestání pachatele i za situace, kdy se svou vinu 

snaží napravit spoluprací s policií nebo státním zástupcem. Osoba, která spáchala 

trestný čin jako člen organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou 

nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, tedy není v žádném případě 

beztrestná. Naopak ani spolupráce s orgány činnými v trestním řízení nemusí 

nutně znamenat snížení jejího trestu. Soud v tomto kontextu přihlédne k druhu, 

rozsahu a závažnosti trestné činnosti spáchané pachatelem, k okolnostem 

charakterizujícím organizovanou skupinu nebo organizovanou zločineckou 
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skupinu, a zejména potom k tomu, jaké jiné možnosti kromě přispění pachatele 

měly policejní orgány k dispozici při objasňování konkrétních trestných činů. 

Může se stát, že těchto možností měly dostatek a i potenciální spolupracující 

obviněný pak může „přijít zkrátka“.
108

 

Je zde ovšem na místě zmínit možnost mimořádného snížení trestu, která se 

nabízí v případě, že spolupracující obviněný sehraje v objasňování 

organizovaného zločinu a usvědčení jeho pachatelů klíčovou roli. V trestním 

zákoníku upravuje tuto možnost § 58 odst. 4. Jde o velmi zajímavou možnost a 

zároveň lákavou alternativu pro pachatele závažné trestné činnosti, a to zejména 

s ohledem na fakt, že soudce není v tomto případě omezen minimální sazbou, pod 

kterou nesmí být trest uložen. V případě velmi závažných zločinů, které by byly 

jinak jen těžko prokazatelné, je potom teoreticky možné potrestat pachatele 

například i podmíněným trestem. Zásadní je při aplikaci tohoto paragrafu míra 

pomoci, kterou spolupracující obviněný orgánům činným v trestním řízení při 

objasňování trestné činnosti ve prospěch nebo ve spojení s organizovaným 

zločinem poskytl a zároveň jeho doznání k této trestné činnosti. Konečně je třeba 

říci, že pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody je základní a 

neopominutelnou podmínkou, že státní zástupce označil pachatele podle 

§ 178a trestního řádu
109

 za spolupracujícího obviněného. 

V případě, že pachatel organizované trestné činnosti takto označen nebude, 

je pravděpodobné, že pokud lze toto prokázat, soud přihlédne k jeho členství v 

organizované skupině.
110

 Důkazní břemeno je zde navíc značně odlehčené, neboť 

jak judikoval Nejvyšší soud, „k tomu, aby pachatel spáchal trestný čin jako člen 

organizované skupiny, nebrání skutečnost, že se nepodařilo zjistit totožnost všech 

členů organizované skupiny. Postačí totiž, pokud bylo zjištěno, že mezi nejméně 

třemi osobami reálně existujícími a vzájemně spolupracujícími došlo k určité 

součinnosti na realizování trestné činnosti, která vykazuje takovou míru 

plánovitosti jejího průběhu a tomu odpovídající koordinaci úkolů jednotlivých 
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osob, že tyto okolnosti zvyšují pravděpodobnost úspěšného provedení trestného 

činu.“
111

 

Ještě závažnější následky bude mít spáchání trestného činu pro pachatele, 

který spáchal úmyslný trestný čin jako člen organizované zločinecké skupiny, 

nebo ten, kdo takový čin spáchal vědomě se členem organizované zločinecké 

skupiny anebo v úmyslu organizované zločinecké skupině napomáhat.
112

 

Takovému pachateli se horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody zvyšuje o 

jednu třetinu a soud mu zároveň musí uložit, nejsou-li zároveň splněny podmínky 

pro mimořádné snížení trestu, trest odnětí svobody v horní polovině takto 

stanovené trestní sazby odnětí svobody. I zde však zákonodárce stanovil korektiv, 

že jakkoliv může horní hranice trestní sazby po zvýšení převyšovat dvacet let, při 

výjimečném trestu nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice převyšovat 

třicet let.
113

 Zákonodárce tak stanoví hranici, za kterou nesmí soud při ukládání 

trestu odnětí svobody členu organizované zločinecké skupiny jít a to s důrazem 

zejména na zachování rovnosti všech pachatelů trestné činnosti před zákonem. 

Druhý korektiv lze najít u trestného činu Účasti na organizované zločinecké 

skupině,
114

 na který se výše zmíněná ustanovení již ze samotné vůle zákonodárce 

vyjádřené v § 361 odst. 4 neužijí. Kromě nutkání zákonodárce omezení zostření 

trestní sazby lze nalézt i věcný důvod pro toto ustanovení, a to v zásadě ne bis in 

idem, která nedovoluje pachatele trestat dvakrát za stejný čin. Stejně hovoří i 

Nejvyšší soud, když říká, že „[k] dodržení zásady ne bis in idem se vyžaduje, aby 

se soud při posuzování trestní odpovědnosti pachatele pečlivě zabýval otázkou, 

zda dílčí skutky, pro něž je konkrétní osoba stíhána a jež jsou kvalifikovány jako 

trestný čin, nejsou týmž skutkem.“
115
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3.2.2 Účinná lítost 

V této části je nutno přiznat, že již samotný nadpis je zavádějící. Předem je třeba 

říci, že účinná lítost je jasně daný institut trestního práva specifikovaný v § 33 

trestního zákoníku
116

, který se aplikuje jenom na tamtéž specifikované trestné 

činy. Již v roce 1929 bylo totiž judikováno, že „[u]stanovení o účinné lítosti jsou 

ustanovení výjimečná a dlužno je proto vykládati přísně.“
117

 Jak bylo navíc 

dovozeno Nejvyšším soudem, ustanovení § 33 o zániku trestnosti činu účinnou 

lítostí se uplatní pouze v případě, když trestný čin zde vyjmenovaný byl 

dokonán.
118

 

Výjimku z tohoto pravidla však představuje sám trestní zákoník ve svém 

sedmém díle, který se věnuje právě boji s organizovaným zločinem. § 362 pak 

skýtá zvláštní ustanovení o účinné lítosti: 

„Kdo spáchá čin uvedený v § 361, není trestný, učinil-li o organizované 

zločinecké skupině oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v 

době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z 

jiného činu organizované zločinecké skupiny, než je uveden v § 361, mohlo 

být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení učinit i nadřízenému.“
119

 

Jde tedy o další výjimku ze základních zásad trestního práva, která byla 

přijata s cílem potírat organizovanou trestnou činnost. Zákonodárce zde totiž 

evidentně upřednostňuje společenský zájem na usvědčení členů organizované 

zločinecké skupiny, a tedy na rozbití celé skupiny, nad potrestáním jediného jejího 

člena. Jak píše Šámal, „[ú]čelem tohoto ustanovení je předcházet trestné činnosti 

páchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny tím, že zaručuje pachateli 

trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině při splnění zákonných 

podmínek beztrestnost.“
120

 Sám zákonodárce pak v důvodově zprávě
121

 přiznává, 
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že zájem na včasném odhalení takových velmi společensky nebezpečných jevů, 

jako je působení organizovaného zločinu, převažuje nad potrestáním pachatelů 

trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině. 

Jak můžeme z výše zmíněného paragrafu vyčíst, tyto podmínky jsou 

v zásadě tři: 

1. Oznamovatelem musí být člen organizované zločinecké skupiny 

2. Oznámení musí být včasné, tedy musí být s to zamezit trestnému činu, 

který má být v režii dané organizované zločinecké skupiny spáchán a 

3. Oznámení se musí týkat celé zločinecké skupiny, i.e. nepostačí oznámení 

týkající se pouze daného trestného činu. 

Novotný a Vokoun k tomu navíc dodávají, že takovéto doznání dokonce 

nemusí být ze strany pachatele dobrovolné.
122

 I v nejbujnější fantazii si však nelze 

představit legálně-konformní situaci, ve které by mohlo k takovémuto 

nedobrovolnému přiznání dojít. I při splnění všech tří podmínek totiž nemá člen 

organizované zločinecké skupiny vyhráno. Ačkoliv tento pachatel nebude moci 

být stíhán pro trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, nic nebrání 

orgánům činným v trestním řízení v jeho stíhání pro libovolný trestný čin, který 

jako člen dotčené organizované zločinecké skupiny spáchal. Toto ustanovení 

rovněž nevylučuje použití postavení pachatele jako člena zločinecké skupiny při 

rozhodování o délce trestu, typu zařízení a dohledového režimu v případě trestu 

odnětí svobody. 

V kontextu výše zmíněného je tedy třeba konstatovat, že v případě § 362 

trestního zákoníku
123

 nejde o účinnou lítost per se. Pachatel totiž může 

předpokládat své trestní stíhání pro veškeré protiprávní skutky, které jako člen 

organizované zločinecké skupiny spáchal, ačkoliv za samotnou účast na ní být 

trestán nemůže. Je tedy evidentní, že toto ustanovení míří především na „služebně 
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mladší“ členy zařazené na nižší místa v hierarchii organizované zločinecké 

skupiny. Pak tito, pokud se nestihli v rámci skupiny dostatečně adaptovat, a tedy 

nejsou do jejích aktivit žádným způsobem „namočeni“, mohou vyváznout zcela 

bez trestu a obav z dalšího trestního stíhání. 

3.2.3 Zařazování do věznic 

Posledním rozměrem soudního rozhodování a individualizace trestu, kterému je 

pachatel organizované trestné činnosti vystaven, je jeho přísnější potrestání, co se 

týče umístění do typu věznice. Jakkoliv zákon rozeznává čtyři typy věznic, a to s 

dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou, u pachatelů 

organizované trestné činnosti dovoluje využití pouze posledního zmiňovaného 

typu, tj. věznice se zvýšenou ostrahou.
124

 V tomto případě navíc nezáleží na 

výměře trestu odnětí svobody, který byl uložen pachateli trestného činu 

spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Šámal upozorňuje, že 

případné tvrdosti by bylo možno řešit odchylným zařazením postupem podle § 56 

odst. 3 trestního zákoníku.
125

 

Samozřejmě i zde má soud možnost přistoupit k individualizaci potrestání a 

může tak pachatele zařadit do mírnějšího typu věznice, avšak pouze má-li se 

zřetelem na závažnost trestného činu a na stupeň a povahu narušení pachatele za 

to, že bude působení na něj, aby vedl řádný život, v jiném typu věznice lépe 

zaručeno. Individualizace trestu je navíc omezena v případě pachatelů, jimž byl 

uložen trest odnětí svobody na doživotí – ti se paušálně umisťují do věznice se 

zvýšenou ostrahou. 
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4 Procesněprávní prostředky boje s organizovaným 

zločinem 

Stejně jako trestní zákoník definuje v souvislosti s vyvíjející se trestnou činností 

nové skutkové podstaty trestných činů, ani trestní řád nesmí zůstat pozadu. 

Kriminalita se vyvíjí stejně jako přístup orgánů činných v trestním řízení k ní. I 

policejní vědy si všímají potřeby komplexně a vědecky reagovat na procesy 

modernizace a organizovanosti metod a prostředků ohrožujících bezpečnost 

občanů.
126

 Jelikož policie a státní zástupci musí postupovat výhradně na základě 

zákona, je třeba, aby tento reagoval na situaci na poli trestné činnosti a dal 

orgánům činným v trestním řízení nástroje, které tyto mohou proti 

organizovanému zločinu efektivně využívat. 

4.1 Spolupracující obviněný 

Spolupracující obviněný je pojem, který nebyl až do nedávna českému právnímu 

řádu, jenž je založen na striktních formálních zásadách, zejména pak zásadě 

legality, vůbec znám. Spolupracující obviněný je jedním z institutů 

angloamerického práva, které jsou postupně zakomponovány do českého trestního 

práva. Tento proces, který velmi souvisí s určitou „globalizací trestního práva“
127

 

hodnotí například Lenka Bradáčová jako velmi pragmatický, avšak přitom 

upozorňuje na nutnost změny, resp. aktualizace trestního řádu, který se od svého 

vzniku v roce 1961 mění pouze velmi pomalu.
128

 Odborná veřejnost již dlouho 

upozorňuje na nutnost změny trestního řádu tak, aby odpovídal modernímu boji 

proti organizovanému zločinu. Je nabíledni, že parciální novely, kupříkladu 

zavedení mnohých odklonů v trestním řízení, jsou jen částečným řešením. 

U spolupracujícího obviněného to je obdobné. Jakkoliv je tento nástroj mezi 

arzenálem orgánů činných v trestním řízení vítaným, je rovněž doprovázen 

značnou skepsí nejenom v odborných, ale i laických kruzích. Jedním z důvodů 
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může být i to, že, jak konstatoval ve své práci Monroe Freedman, aspoň 

z americké zkušenosti lze vypozorovat, že mnozí spolupracující obvinění jsou 

prolhaní, nemají žádný smysl pro společenské hodnoty, opovrhují svědomím a 

podrazí kohokoliv, s kým přišli do styku, jenom aby sami z tohoto chování 

benefitovali.
129

 Samozřejmě, že situace není ve všech případech až na tolik 

kritická, avšak nelze přehlédnout motivaci zločinců tzv. „prásknout“ své 

spolupachatele a zajistit tak pro sebe podstatně výhodnější pozici v trestním 

řízení. 

V tomto kontextu spoléhá český právní řád na státního zástupce, resp. 

vyšetřovatele, při posouzení, se kterým pachatelem mají zájem spolupracovat, 

výměnou za jeho procesní zvýhodnění. V této oblasti je totiž někdy třeba 

odhlédnout od přirozené nevole ke spolupráci, jak ze strany pachatelů trestné 

činnosti, tak ze strany orgánů činných v trestním řízení. Jak podotýká Kuchta: 

„Efektivní boj proti organizovanému zločinu, který používá specifické a velmi 

nebezpečné způsoby páchání trestné činnosti, vyžaduje také odpovídající speciální 

státní reakci, a to i v trestněprávní oblasti.“
130

 Ostatně orgány činné v trestním 

řízení již dlouho volaly po možnosti využít výpověď některého z obviněných ve 

svůj vlastní prospěch – ať už k získání informací, na základě kterých lze provést 

další zkoumání, případně získat další cenné důkazy, tak při výpovědi před 

soudem, která může pomoci usvědčit pachatele závažné kriminality. 

Spolupracující obvinění hrají taktéž zásadní význam při rozkrývání 

organizovaného zločinu, kdy stačí, aby povolil jeden článek, a celá hierarchie 

pečlivě organizované skupiny se může najednou zhroutit. Jak říká známé přísloví, 

„každý řetěz je jen natolik silný, na kolik je silný jeho nejslabší článek“. 

Při diskuzi o legislativních změnách tak bylo dokonce navrženo zavedení 

institutu tzv. korunního svědka – tj. někoho, kdo má imunitu, před podáním 

obžaloby. Nakonec však tento návrh nebyl přijat, institut korunního svědka nebyl 

                                                 
129

 FREEDMAN, M. H. The Cooperating Witness Who Lies - A Challenge to Defense Lawyers, 

Prosecutors, and Judges. IN: Ohio State University: Ohio State Journal of Criminal Law, 2009-

2010. Ročník  , Vyd. 739. ISSN. 1546-7619. s. 739. 
130

 KUCHTA, J. Korunní svědek a spolupracující obviněný v českém trestním právu [online]. IN 

Brno: Masarykova Univerzita, Dny Práva 2010 [cit. 2. 3. 2013]. Dostupné online na: 

http://147.251.160.1/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/01_aktualni/Kuchta_Josef_(4144).

pdf. s.2. 



 
57 

 

v souvislosti s návrhem trestního zákoníku zařazen do souvisejících novelizací, 

neboť při něm dochází k podstatnému omezení zásad legality a oficiality trestního 

řízení, a také k zásadnímu zásahu do principu rovnosti před zákonem.
131

 K tomu 

dochází i v případě nakonec adaptovaného institutu spolupracujícího obviněného, 

který však nejde tak daleko, aby spolupracujícímu členovi organizované 

zločinecké skupiny garantoval imunitu před podáním obžaloby. Zákonodárce však 

seznal, že nelze přehlížet zájem státu na zničení zločineckých struktur, do nichž je 

v důsledku jejich organizace a závazku mlčenlivosti obtížné proniknout. Tímto 

faktem tedy odůvodnil modifikaci postihu jedince, který se nikoli v pozici 

organizátora nebo řídícího subjektu přímo nebo nepřímo na takové trestné činnosti 

podílel a který umožnil odhalení a usvědčení spolupachatelů, často i organizátorů 

a řídících osob organizovaných zločineckých skupin nebo jiných zločineckých 

organizací. Kritice se však toto ustanovení nemělo již v době svého zavedení šanci 

vyhnout, když ve svých úvahách někteří autoři šli dokonce tak daleko, že v nich 

institut spolupracujícího obviněného nazývají „kupčením se spravedlností.“
132

 

I přes veškeré výhrady je to v zásadě efektivita tohoto rozporuplného 

institutu, která rozhodovala o jeho zavedení do českého právního řádu. Je 

bezesporu, že orgánům činným v trestním řízení zřízení institutu spolupracujíc 

obviněného značně ulehčuje práci. Princip efektivnosti nejen práce policie a 

státních zástupců, ale i celého trestního řízení spočívá v tom, že se orgánům 

činným v trestním řízení pomoci spolupracujícího obviněného může podařit s 

vynaložením menších materiálních finančních a personálních prostředků odhalit a 

zadokumentovat závažnou trestnou činnost.
133

 

Je tu však i druhá strana oné pověstné mince. Jednotlivcům, kteří se vzbouří 

proti stávajícímu pořádku a disciplíně v rámci organizované zločinecké skupiny 

nebo jiné zločinecké organizace, přičemž učiní vše možné, aby předešli dalšímu 
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páchání zločinecké činnosti, by měly být poskytnuty výhody při ukládání trestu a 

způsobu jeho výkonu, jakož i vhodná opatření, která by měla být poskytnuta na 

ochranu jejich rodinných příslušníků a blízkých osob. Stejně by se mělo 

postupovat, i pokud tyto osoby poskytnou policii a soudním orgánům při 

shromažďování důkazů rozhodujících pro rekonstrukci skutkového děje, odhalení 

a identifikaci pachatelů takové trestné činnosti, náležitou pomoc, která může 

vyústit v úspěšné trestní stíhání zbývajících členů této organizace.
134

 

Spolupracující obviněný je tedy osobou, která má oproti ostatním 

obviněným resp. později obžalovaným výrazně lepší procesní postavení, se 

kterým se pojí i mnoho neopomenutelných výhod – kromě šance na poskytnutí 

policejní ochrany je to především vliv na výši a povahu trestu. Spolupráce 

s policií má však i mnoho rizik – spolupracující obvinění nebo tzv. korunní svědci 

jsou častým terčem násilí co do možnosti je umlčet, typicky před jejich výpovědí 

v soudním procesu, nebo jako odplaty, tedy po skončení soudního procesu. Při 

využívání tohoto institutu je tak třeba jak ze strany obviněného, tak ze strany 

orgánů činných v trestním řízení, zvážit veškerá pro a proti. Pokud ale k jeho 

aplikaci nakonec dojde, znamená to citelný zásah do samotných základů trestního 

procesu, kdy není, což by v jiných případech nebylo myslitelné, spolupracující 

obviněný ve stejném postavení jako obviněný, který s vyšetřovateli 

nespolupracoval, nebo mu nebyla tato spolupráce umožněna. 

Pokud bychom se měli pohybovat v prostředí právní teorie, kde 

charakteristika základních zásad trestního řízení tyto popisuje jako vůdčí právní 

ideje, které jsou již ze své podstaty základem, na kterém stojí úprava trestního 

řízení, což v důsledku znamená, že na nich stojí celé trestní právo procesní
135

, 

budeme muset připustit, že právní úprava spolupracujícího obviněného nabourává 

samotné základy celého trestního práva. Ve stejné linii hovoří i důvodová zpráva 

k zákonu č. 41/2009 Sb., který institut spolupracujícího obviněného do českého 

právního řádu zavedl. Konkrétně připouští, že zavedením institutu 
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spolupracujícího obviněného dochází k podstatnému omezení zásad legality a 

oficiality trestního řízení, a také k zásadnímu zásahu do principu rovnosti před 

zákonem. Na druhé straně ovšem upozorňuje, že nelze přehlížet zájem státu na 

zničení zločineckých struktur, do nichž je v důsledku jejich organizace a závazku 

mlčenlivosti obtížné proniknout, přičemž odůvodňuje modifikaci postihu jedince, 

který se nikoli v pozici organizátora nebo řídícího subjektu přímo nebo nepřímo 

na takové trestné činnosti podílel a který umožnil odhalení a usvědčení 

spolupachatelů, v lepších případech i organizátorů a řídících osob organizovaných 

zločineckých skupin nebo jiných zločineckých organizací.
136

  

I přes všechny výhrady nelze než souhlasit s Nejvyšším soudem, že institut 

spolupracujícího obviněného patří mezi běžné nástroje boje proti závažné 

organizované kriminalitě a je tak standardním důkazním prostředkem. Tento 

důkaz musí být však hodnocen zvláště pečlivě, přičemž orgány činné v trestním 

řízení jsou povinny hodnotit i motivaci spoluobviněného k výpovědi a dbát 

zvýšeného rizika její účelovosti. Uvedený důkaz nesmí stát samostatně.
137

 Pokud 

bychom hodnotili výpověď spolupracujícího obviněného pouze samostatně a bez 

jakéhokoliv objektivně dodaného kontextu, musíme nutně dospět k situaci, že 

nebude možné obvinit pachatele závažné trestné činnosti z důvodu důkazní nouze. 

I pokud totiž bude výpověď spolupracujícího obviněného naprosto přesně zapadat 

do představy orgánů činných v trestním řízení o způsobu provedení trestného činu 

a případně o rolích jednotlivých pachatelů v rámci konání tohoto činu, nelze ji mít 

za víc, než co objektivně je – snaha jednoho z obviněných vyhnout se potrestání 

nebo zmírnit pro svou osobu nepříznivé následky trestního stíhání a možného 

odsouzení. 
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4.1.1 Spolupracující obviněný v trestním zákoníku a trestním řádu 

Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
138

 přijatá v Palermu v 

prosinci 2000 vyzývá signatářské státy, aby podporovaly osoby, které se podílely 

na spáchání závažné trestné činnosti, avšak jsou o tom ochotny poskytnout 

významné informace. Podle článku 18 této Úmluvy mají státy ve vhodných 

případech zvážit zakotvení možnosti snížení trestu u obžalovaného, který 

poskytne podstatnou spolupráci při vyšetřování nebo stíhání trestného činu 

upraveného touto Úmluvou. Dle důvodové zprávy
139

 se tak v rámci České 

republiky děje zavedením institutu spolupracujícího obviněného do trestního řádu. 

Novelizace trestního práva měla upravit institut spolupracujícího obviněného tak, 

aby osoby podílející se na činnosti organizovaných zločineckých skupin a 

organizovaných skupin byly motivovány ke spolupráci s orgány činnými v 

trestním řízení, což ve svém důsledku mělo usnadnit vyšetřování tohoto druhu 

trestné činnosti. 

Institut spolupracujícího obviněného byl do trestního řádu zaveden v 

návaznosti na ustanovení § 58 odst. 4 trestního zákoníku a se záměrem zefektivnit 

objasňování zvlášť závažných zločinů. Zvláštní zájem na této úpravě je dán 

především faktem, že pro aktivity organizovaného zločinu je s ohledem na míru 

takové organizace charakteristické časté spojení se závazkem mlčenlivosti, jenž 

zpravidla ústí v nedostatek důkazů potřebných k usvědčení osob organizujících 

nebo řídících tuto zvlášť závažnou trestnou činnost. 

Stávající úprava institutu spolupracujícího obviněného se tak uvedla i do 

souladu s evropskou legislativou
140

, která vyzývá členské státy, aby přijaly 

vhodná opatření, kterými by povzbuzovaly osoby, které byly nebo jsou členy 

organizovaných zločineckých skupin nebo jiných zločineckých organizací 

jakéhokoli druhu, aby spolupracovali s orgány činnými v trestním řízení jak ve 

                                                 
138

 Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu [online]. 

Organizace spojených národů, 2000 [cit. 3. 4. 2014]. Dostupné online na: 

http://www.psp.cz/s w/text/orig2.s w?idd 139 19 . s. 3. 
139

 Vláda České republiky. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 41/2009 Sb [elektronicky]. In: 

ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer, 19. 12. 200  [cit. 26. 3. 2014]. 
140

 Zejména potom s Rezolucí Rady Evropské unie č. 49 Y0111(01) ze dne 20. prosince 1996 o 

jednotlivcích, kteří spolupracují při soudním řízení v boji proti mezinárodně organizovanému 

zločinu. 



 
61 

 

vyšetřující fázi, tak při soudním řízení. Stejnou motivaci by měli mít i pachatelé, 

kteří se pouze jednorázově podíleli na trestných činech takových skupin nebo 

organizací. 

Ačkoliv sám institut spolupracujícího obviněného je zamýšlen jako 

výjimečné opatření, které se má používat pouze u takových osob, které splní 

poměrně přísné podmínky, aby mohly být jako spolupracující obvinění označeny 

v obžalobě, trestní zákoník rozlišuje i mezi různými spolupracujícími obviněnými, 

a to zejména v návaznosti na míru jejich asistence při stíhání organizovaného 

zločinu. Podle § 39 odst. 1 trestního zákoníku
141

 totiž patří mezi okolnosti, k nimž 

je třeba přihlížet při stanovení druhu a výměry trestu u pachatele označeného jako 

spolupracující obviněný též to, jak významným způsobem tento přispěl k 

objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s 

organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Toto 

ustanovení slouží k dosažení tolik potřebné motivace takových obviněných na 

spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Stejně hovoří i trestní řád
142

, dle 

jehož § 125 musí soud při ukládání trestu, v případě že byl pachatel označen jako 

spolupracující obviněný, přihlédnout též k tomu, jak významným způsobem 

přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s 

organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. 

Trestní zákoník
143

 pak takovéto přispění jasně zařazuje mezi okolnosti polehčující 

a zavazuje tak soud tuto skutečnost zohlednit při ukládání trestu, a to i s 

pravidelným využitím mimořádného snížení ukládaného trestu odnětí svobody
144

. 

Je nasnadě, že při svém rozhodování nebude navíc ani vázán omezeními 

uvedenými v § 58 odst. 3 trestního zákoníku. Jak podotýká Scheinost, na rozdíl od 

starší úpravy se přihlíží k tomu, jak spolupracující obviněný přispěl k objasnění 

kteréhokoliv zločinu, nikoliv pouze zvlášť závažného zločinu, jak tomu bylo do 
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31. 8. 2012, a naopak se již nepřihlíží k tomu, že spolupracující obviněný pomohl 

zabránit pokusu nebo dokonání kteréhokoliv zločinu.
 145

 

4.1.2 Spolupracující obviněný v zákoně o ochraně svědka 

Než se pustíme do detailního rozboru úpravy ochrany spolupracujícího 

obviněného v režimu zákona o ochraně svědka
146

, je nejdříve třeba rozlišit dva 

pojmy, se kterými tento zákon operuje. Jsou jimi ohrožená osoba a osoba 

chráněná. Za ohroženou osobu se pro účely zákona o ochraně svědka považuje 

kromě znalců, tlumočníků nebo advokátů těchto svědků, též osoba, která podala 

nebo má podat vysvětlení, svědeckou výpověď nebo vypovídala či má vypovídat 

jako obviněný anebo jinak pomáhala nebo má pomoci podle ustanovení trestního 

řádu k dosažení účelu trestního řízení. Konečně je potom za ohroženou osobu 

zákonem považován ten, kdo je osobou blízkou osobě výše uvedené.
 147

 Tento 

seznam je velmi obecný a v samotné své podstatě velmi extenzivně vyložitelný. Je 

to zejména z toho důvodu, že zákonodárce se jím snaží pokrýt významnou 

skupinu osob, které mohou být fakticky ohroženy již samotným projednáváním 

případu souvisejícím s organizovaným zločinem před soudem. Vyjma osob, které 

z titulu své profese, jako je třeba advokát nebo soudní znalec, a jejich okolí, zde 

budou spadat i veškeří pachatelé, kteří spolupracují s orgány činnými v trestním 

řízení jako spolupracující obvinění. Zákon do této skupiny pochopitelně řadí též 

osoby typu informátorů nebo externích spolupracovníků, kteří sami pachateli 

nejsou a policii přesto napomáhají. 

Chráněná osoba je pojem k ohrožené osobě speciální, neboť se jím myslí 

taková ohrožená osoba, které je přiznávána zvláštní ochrana a pomoc. Mezi tuto 

pomoc zákon zahrnuje osobní ochranu, přestěhování chráněné osoby včetně 

příslušníků její domácnosti a pomoc chráněné osobě za účelem jejího sociálního 
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začlenění v novém prostředí a zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby.
148

 Na 

tato opatření však nehledí jako na uzavřený a limitovaný seznam, ale spíše jako na 

soubor opatření, který mimo jiné zahrnuje nejenom poskytování, ale i prověřování 

a dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany a pomoci. 

Jelikož se jedná o speciální ustanovení, platí, že okruh osob, na které se 

bude vztahovat, se bude rekrutovat z osob chráněných. Budou jimi především 

bývalí členové organizovaných zločineckých skupin, kteří se rozhodli „přejít na 

druhou stranu“ pomyslné barikády. Spolupracující obviněný je totiž často 

neoddělitelnou spojnicí mezi domněnkami policie, které však není tato s to ničím 

podložit a faktickým stavem probíhající trestné činnosti organizované zločinecké 

skupiny, o které mohou orgány činné v trestním řízení pouze spekulovat. 

Vyšetřovatelé se mnohdy jen těžko dostávají skrze neprostupnou síť vazeb 

v rámci zločineckých organizací, jejichž členové většinou nepatří mezi 

nejsdílnější vyslýchané. Je to zejména z toho důvodu, že člen, který pro policii 

získává pokoutně informace a je navíc ochoten proti svým „kumpánům“ 

vypovídat u soudu, podstupuje mnohdy až hrdelní nebezpečí. 

Pro získání člena organizovaného zločinu ke spolupráci je mimo jiné 

naprosto zásadní zajistit jeho ochranu nejenom v průběhu vyšetřování a řízení 

před soudem, ale též později, kvůli možné „vendettě“ těch, které pomáhal 

usvědčit z trestné činnosti. 

Zákonodárce na tuto situaci reagoval v roce 2001 přijetím zákona, který 

chrání svědky a jiné osoby, které se podílí na dosažení účelu trestního řízení. 

Cílem tohoto zákona je konkrétně 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.
149

 Předem je tedy třeba si uvědomit, že 

ne každého svědka bude moci policie podle tohoto zákona chránit. Je tomu právě 
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naopak. Hned v prvním paragrafu zákon sám zmiňuje, že na takovouto ochranu 

není právní nárok.
150

 

Výjimečnost využití institutu ochrany svědky je dána též zásadní restrikcí, 

co do rozhodování žádosti orgánů činných v trestním řízení o jeho využití. 

Takovouto žádost mohou totiž podat pouze policie, a pak též státní zástupci a 

soudci, tito ovšem pouze prostřednictvím ministra spravedlnosti. O každé 

jednotlivé žádosti, aby zvláštní ochrana a pomoc byla ohrožené osobě 

poskytována, pak bude rozhodovat ministr vnitra.
151

 I tak však lze zvláštní 

ochranu a pomoc svědkovi poskytnout, pouze pokud souhlasí se způsobem a 

podmínkami poskytování zvláštní ochrany a pomoci včetně zpracovávání a 

využívání jeho osobních údajů. Zákonodárce samozřejmě také myslel na možnost, 

že v urgentních případech nebude ministr vnitra k zastižení a dispozici pro 

rozhodnutí, zdali bude ochrana svědkovi udělena – pro tyto případy, tedy 

v situaci, kdy hrozí ohrožené osobě bezprostřední nebezpečí, přichází v úvahu i 

poskytnutí zvláštní ochrany a pomoci ještě před tím než ministr návrh schválí. 

Policie bude tuto ochranu za daných okolností poskytovat se souhlasem 

policejního prezidenta, a vykonává-li ohrožená osoba vazbu nebo trest odnětí 

svobody, vězeňská služba se souhlasem generálního ředitele vězeňské služby.
152

 

Zákon v případě, že jsou splněny veškeré náležitosti, nabízí policii zajímavý 

soubor možností, který má zajistit nejenom ochranu svědka, ale v některých 

případech též jeho utajení. Policie může při ohrožení chráněné osoby kupříkladu 

vstoupit do budovy a provést prohlídku prostoru, ze kterého by bylo možné 

účinně ohrozit bezpečnost chráněné osoby, a prohlídku osob, dopravních 

prostředků a věcí nacházejících se v tomto prostoru. Policie má rovněž možnost 

do předmětných prostor vstup zakázat nebo v nich zakázat pobyt na dobu, než 

budou provedena nezbytná opatření, aby k ohrožení bezpečnosti chráněné osoby 
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nemohlo z tohoto prostoru dojít.
153

 K zabezpečení chráněné osoby je policie, 

v případě, že existuje důvodná obava, že bude na život a zdraví chráněné osoby 

nebo na její majetek uskutečněn útok, oprávněna vymezit prostor, kde se chráněná 

osoba zdržuje, jako prostor chráněný. Toto opatření má zabránit zejména přístupu 

nepovolaných osob k osobě chráněné. Při zajišťování bezpečnosti chráněného 

prostoru je tak policista oprávněn provádět prohlídku osob, vnášených a 

vynášených věcí, motorových vozidel a odebíral nalezené zbraně. V nejnutnějších 

případech má pak policie možnost zakázat komukoliv vstup nebo pobyt v 

chráněném prostoru nebo jeho části.
154

 

Kromě přímých možností ochrany však existují též prostředky, jimiž se 

odvádí pozornost od chráněné osoby pomocí konspirativních prostředků. K 

zastírání činnosti policie při poskytování zvláštní ochrany a pomoci je tak 

policista oprávněn založit obchodní společnost, žádat o živnostenské oprávnění 

nebo žádat o povolení k podnikání.
155

 K tomu může též používat krycí doklady, 

konspirativní prostředky, zabezpečovací techniku a zvláštní finanční 

prostředky.
156

 Krycí doklady a jiné prostředky k zastření své identity pak velmi 

často používá též sama chráněná osoba. 

Jak je z výše uvedeného zřejmé, policie má dostatečné množství možností a 

prostředků, jak zajistit ochranu určité osoby, které hrozí v souvislosti s trestním 

řízením nebezpečí. Policejní ochrana však neposkytuje chráněné osobě pouze 

výhody, má také svá úskalí. Pokud odhlédneme od nepopiratelného faktu, že pod 

policejní ochranou není omezeno svědkovo soukromí, včetně svobody pohybu 

nebo např. možnosti kontaktu se svými blízkými, chráněná osoba má rovněž 

povinnosti vyplývající jí přímo ze zákona. Je tak zejména povinna dodržovat 

podmínky poskytování zvláštní ochrany a pomoci a řídit se pokyny příslušníků 

policie nebo vězeňské služby. V neposlední řadě pak má informační povinnost co 
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do všech nových skutečností a změn, které mohou být významné pro postup 

policie a vězeňské služby podle zákona o ochraně svědka.
157

 Pro účely 

vyšetřování je pak elementární povinnost chráněné osoby zachovávat tajnost 

utajovaných informací. V případě, že tyto povinnosti chráněná osoba plnit nebude, 

podstupuje chráněná osoba riziko, že jí bude policejní ochrana ministrem odňata. 

Stane se tak rovněž v případech, pokud odmítne nadále pomáhat podle ustanovení 

trestního řádu k dosažení účelu trestního řízení, v jehož souvislosti jí byla zvláštní 

ochrana a pomoc poskytována, nebo se v době, po kterou jí je poskytována, 

dopustila jednání odůvodňujícího její trestní stíhání pro úmyslný trestný čin.
158

 

4.1.3 Spolupracující obviněný – résumé 

Spolupracující obviněný je v každém případě značně kontroverzní institut. Nejen, 

že prakticky popírá ústavní princip rovnosti všech občanů před zákonem, ale 

rovněž popírá trestně procesní rovnost zbraní obou stran. Je tedy takováto zásadní 

ingerence pro boj s organizovaný zločinem vhodná? Dle mého názoru ano, neboť 

tento institut nepřináší pouze výhody, ale i značné nevýhody a nepřehlédnutelná 

rizika spojená s jeho aplikací, a zvláště potom s možností jeho využití ze strany 

pachatele trestné činnosti. Žádný zákon v českém právním řádu totiž 

spolupracujícímu obviněnému negarantuje, že mu tento status bude přiznán, 

případně zdali, i v případě pravomocného zastavení trestního stíhání, nebude tento 

stav zvrácen pomocí mimořádných opravných prostředků. 

Je rovněž mylné se domnívat, že všichni státní zástupci a vyšetřovatelé 

budou využívat „lákadlo“ v podobě beztrestnosti nebo zmírnění trestu pro 

spolupracujícího obviněného v dobré víře, že tento institut bude pro daného 

pachatele opravdu využit. Jak poznamenává Schramhauser, neformální 

komunikace v režimu trestního řádu nutně klade značné nároky na „fair“ přístup 

orgánů činných v trestním řízení a na důvěru obviněného v to, že mu bude orgány 

činnými v trestním řízení pravdivě sdělováno, jaké skutečnosti mohou být 

skutečnostmi, jež jsou způsobilé významně přispět k objasnění trestné činnosti ve 
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smyslu § 1 8a odst. 1 písm. a) trestního řádu.
159

 Reálně si tak lze představit 

situaci, kdy orgány činné v trestním řízení pouze využijí znalostí prostředí, 

personálií a dalších informací určitého pachatele, který jim toto vše sdělí v dobré 

víře, že mu bude status spolupracujícího obviněného udělen, avšak bez jakékoliv 

jistoty, že se tak stane. Státní zástupce pak může z takovéto „gentlemanské 

dohody“ jednoduše vycouvat, obzvláště pak v případě, že se mu její naplnění 

nadále nehodí, pokud ovšem neměl již od začátku v úmyslu pod vidinou možných 

výhod informace od obviněného pokoutně vylákat. 

V případě organizovaného zločinu je tato hrozba o to aktuálnější, o co 

silnější je společenská poptávka po potrestání všech zúčastněných – včetně onoho 

spolupracujícího, díky kterému bylo možné činnost organizované zločinecké 

skupiny rozkrýt. Pojman tuto hrozbu ilustruje na příkladu smrti právního zástupce 

investičního fondu Hermitage Capitalm Sergeje Magnitského.
160

 Magnitský 

pracoval na rozkrytí zločinecké struktury kolem bankéře Dmitrie Kljueva, jež 

převzala společnosti jeho klientů a v rámci souvisejících transakcí připravila ruský 

rozpočet o daňové výnosy ve výši cca 5,4 miliard rublů. Magnitskij byl v 

důsledku svého vyšetřování zatčen a v listopadu 2009 zemřel ve vazební věznici 

Matroskaja Tišina. 

Obdobná situace nastává v případě rozsáhlejšího vyšetřování, kdy se o 

pozici spolupracujícího obviněného může ucházet i několik pachatelů zároveň. 

Ačkoliv tento stav, tj. udělení statusu spolupracujícího obviněného více osobám, 

v témže případě zákon vysloveně nezakazuje, je nepravděpodobné, že by orgány 

činné v trestním řízení k takovému kroku přistoupily. Lze si snad představit 

situaci, kdy bude v rámci organizované zločinecké skupiny využíváno více 

spolupracujících obviněných, kdy každý z nich bude nápomocen orgánům 

v trestním řízení v rámci jiného segmentu působení téže organizace. Představme si 

kupříkladu zločinecký gang, který páchá trestnou činnost v rámci mezinárodního 

prostředí, a to v oblasti převaděčství, obchodu s drogami a praní špinavých peněz. 
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V této situaci nebude na škodu získat svědectví osoby, která prokáže mezinárodní 

působení organizace a objasní postup při převádění ilegálních imigrantů, stejně 

tak jako mohou orgány činné v trestním řízení využít svědectví výše postaveného 

člena organizace, který měl na starosti její účetnictví a může tak prokázat původ 

špinavých peněz, jakožto i objasnit způsob jejich legalizace. Pokud by se 

vyšetřovatel dostal ke dvěma takto odlišným článkům jedné skupiny, je 

pravděpodobné, vzhledem k jejich důležitosti, že by jim oběma byl status 

spolupracujících obviněných přiznán. 

S určitým cynismem je tak v této oblasti velmi dobře aplikovatelná 

ekonomická teorie nabídky a poptávky. Lze tak například konstatovat 

neoddiskutovaný fakt, že organizovaný zločin velmi úspěšně využívá situací, kdy 

v určitých oblastech existuje poptávka po službách či produktech, která může být 

legálními prostředky uspokojena pouze velmi obtížně.
161

 Jak však podotýkají 

Šmíd s Kupkou, ve vztahu k organizovanému zločinu a jeho současné podobě 

však musíme, ať chceme nebo nechceme, reflektovat tržní principy.
162

 Orgány 

činné v trestním řízení mají ze zákona danou motivaci služby spolupracujících 

obviněných poptávat. Tito mají rovněž zákonnou motivaci svá svědectví nabízet. 

Ani nabídka, ani poptávka však nejsou až na výjimky exkluzivní. Jako každý jiný 

spotřebitel, i orgány činné v trestním řízení si tak, v případě, že na trhu informací 

existuje konkurence, vyberou lepšího a kvalitnějšího dodavatele. Pokud tedy 

máme dva obviněné, kteří jsou schopni dodat veskrze stejnou informaci, je 

nepředstavitelné, že by orgány činné v trestním řízení „kupovali totéž zboží 

dvakrát.“ Nabízející tedy na sebe bere riziko, že nebude na trhu jediný a i po 

prohlédnutí jeho zboží si spotřebitel může vybrat jiného dodavatele. Pro 

obviněného, který nemá přístup k výrazně exkluzivním informacím tak jde 

v podstatě o sázku „vabank“, neboť jakékoliv informace, které vyšetřovatelům 

nebo státnímu zástupci poskytne, mohou být použity proti němu, případně mohou 

dát základ pro získání jej usvědčujících důkazních prostředků. 
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Riziko, že i po „odkrytí karet“ nebude člen organizované zločinecké 

skupiny uchráněn před tvrdou rukou trestního práva, je v mnohém při pachatelově 

rozhodování proměnnou s menší vahou. Daleko závažnější je, alespoň u 

organizovaného zločinu, hrozba odplaty, případně prevence nepříznivých 

následků výpovědi takového svědka. Proto je důležitá v této oblasti též ochrana 

spolupracující obviněného před „umlčením“, které by mohlo způsobit nemožnost 

jeho výpovědi před soudem a, jak zmíněno, rovněž ochrana tohoto člověka před 

pomstou jeho bývalých kumpánů. Jak podotýká Kuchta, ochrana korunního 

svědka, tj. zabezpečení jeho a jeho blízkých, je jednou z hlavních incentiv, 

kterými jsou pachatelé ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení 

přesvědčeni. Je to tedy jedna, a to nepostradatelná, složka honorace 

spolupracujícího obviněného za podstoupené riziko.
163

 

Pokud se vrátíme k příkladu syndikátu D. Kljueva, Pojman popisuje situaci, 

kdy mezi léty 2009-2010 měla Kljuevova skupina z ruského rozpočtu nelegálně 

získat 11 miliard rublů. Tento případ je typickou ukázkou situace, kdy se svědkům 

organizovaného zločinu spolupráce s orgány činnými v trestním řízení vymstila. 

Několik svědků případu totiž zemřelo za velmi podezřelých okolností.
164

 V 

listopadu roku 2012 bylo například nalezeno v Londýně tělo Alexandra 

Perepeličného. Tento bývalý člen Kljuevovy skupiny se rozhodl spolupracovat se 

švýcarskou prokuraturou, která vyšetřovala podezřelé finanční operace vedené 

přes banku Credit Suisse. Ačkoliv jde v případě Kljueva o mezinárodní 

ruskojazyčný zločin, obdobné případy lze nalézt i v České republice. 

Zkusme se tedy alespoň na okamžik vžít do role pachatele trestné činnosti, 

který by měl na spolupráci s orgány činnými v trestním řízení zájem. Je to ovšem 

opravdu dobrý nápad se takto odloučit od svých bývalých spolupracovníků a tím 

si je nerozlučně postavit proti sobě v situaci, kdy nejsou možné výhody pro 

spolupracujícího obviněného ničím garantovány? Odpovědět na tuto otázku si 
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musí každý sám, ale je jisté, že ta úvaha nebude jednoduchá. Lze předpokládat, že 

k pozitivnímu stanovisku dojdou především takoví pachatelé, jejichž činnost je, 

alespoň částečně, zdokumentována, a kteří se tak mohou důvodně domnívat, že 

jejich svědectví je jedinou alternativou k pobytu ve vazbě a případně ve věznici. 

Druhá skupina pachatelů, tj. ti, kteří mají všechnu svou činnost důkladně pod 

kontrolou a důkazy proti její trestnosti orgánům činným v trestním řízení chybí, 

bude mít pouze pramalou motivaci institutu spolupracujícího obviněného využít. 

Pokud jsou nadto při trestné činnosti dostatečně pečlivý, vyšetřovatelé o jejich 

zapojení nemusí mít ani ponětí; samozřejmě jen do momentu, kdy se je někdo pod 

vidinou beztrestnosti nerozhodne „prásknout“. 

4.2 Operativně pátrací prostředky 

Operativně pátrací prostředky jsou vynucenou reakcí trestního práva na postupně 

se zdokonalující taktiky (nejen) organizovaného zločinu. Pachatelé jsou většinou 

velmi opatrní a dávají si pozor, aby jejich aktivity nebyly orgány činnými 

v trestním řízení odhaleny. Je tak nepochybné, že odhalování závažné trestné 

činnosti se bez používání operativně pátracích prostředků neobejde.
165

 

Operativně pátrací prostředky byly ještě nedávno upraveny v zákoně o 

Policii ČR,
166

 avšak novelou trestního řádu z roku 2001
167

 byla jejich úprava 

přenesena přímo do trestního řádu.
168

 Ten stanoví, že operativně pátrací 

prostředky smí policejní orgán používat pouze v řízení o úmyslném trestném 

činu.
169

 Zákon navíc toto použití velmi limituje, co se týče povolovacích procesů a 

příslušných pověření. Jde-li o policejní orgán, tento musí být k použití operativně 

pátracích prostředků pověřen příslušným ministrem, jde-li o útvar Policie České 

republiky, policejním prezidentem, jde-li o Generální inspekci bezpečnostních 

sborů, jejím ředitelem, jde-li o útvar Vojenského zpravodajství, jeho ředitelem, a 

jde-li o útvar Bezpečnostní informační služby, jejím ředitelem, a jde-li o útvar 
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Úřadu pro zahraniční styky a informace, jeho ředitelem. K použití operativně 

pátracích prostředků je tedy vždy třeba pověření nejvyššího nadřízeného článku 

organizační struktury dané organizace. 

Nadto je při používání operativně pátracích prostředků zakázáno sledovat 

jiný zájem než získání skutečností důležitých pro trestní řízení. Tyto prostředky je 

tedy možné použít jen tehdy, nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo 

bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené.
170

 Poněkud specifická je úprava, 

co se týče celní správy. Byť to trestní řád výslovně neuvádí, v souladu s § 63 odst. 

1 zákona č. 1 /2012 Sb.
171

 mohou orgány celní správy při výkonu své působnosti 

vyplývající z mezinárodních smluv používat operativně pátrací prostředky včetně, 

v této práci neuvedenému, odposlechu telekomunikačního provozu, stanovené 

trestním řádem při provádění dohledu nad osobami, o kterých existují závažné 

důvody předpokládat, že porušují nebo porušily právní předpisy druhé smluvní 

strany.
172

 

Zákon dbá i na omezení práv a svobod osob, do kterých je použitím 

operativně pátracích prostředků zasahováno, i když jsou tyto zásahy a související 

omezení připuštěny jen v míře nezbytně nutné. Využití operativně pátracích 

prostředků navíc představuje podle Ústavního soudu
173

 již ze své podstaty 

závažný zásah do ústavním pořádkem garantovaných práv, jenž je přípustný jen v 

případech, kdy zájem společnosti na ochraně před kriminalitou činí takový zásah 

do práv konkrétního jednotlivce ospravedlnitelným a slučitelným s hierarchií 

hodnot demokratické společnosti.
174

 

Následující podkapitoly budou sledovat zákonné rozlišení jednotlivých 

operativně pátracích prostředků. Jsou jimi: předstíraný převod, sledování osob a 

věcí a použití agenta. 
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4.2.1 Předstíraný převod 

V boji proti organizovanému zločinu je předstíraný převod jedním 

z nejpoužívanějších prostředků v boji s organizovaným zločinem. Už díky účelu 

trestné činnosti organizovaných zločineckých skupin, kterým je především 

finanční obohacení pachatelů, se v podstatě jedná o přirozenou bezrizikovou 

cestu, jak se aktivitám těchto skupin postavit. Jak tedy podotýká Sotolář, náš 

trestní řád s takovými policejními aktivitami přímo počítá.
175

 Předstíraný převod 

je jako operativní pátrací prostředek upraven v § 158c
176

. Jako při použití 

ostatních operativně pátracích prostředků, musí orgány činné v trestním řízení též 

v případě předstíraného převodu respektovat zásadu přiměřenosti; ustanovení 

§158b proto vyžaduje, aby provedení předstíraného převodu sledovalo o 

konkrétním úmyslném trestném činu toliko získání skutečností důležitých pro 

trestní řízení, který je jeho předmětem. Ústavní soud
177

 dále dovozuje, že v obecné 

rovině je třeba trvat na tom, že takovým policejním aktivitám jako je předstíraný 

převod věci musí předcházet nabídka nebo poptávka ze strany podezřelého a 

policie vždy musí použitím těchto prostředků reagovat na situaci, kdy podezřelá 

osoba je již odhodlána spáchat určitý trestný čin. Policie pak pouze takové 

trestněprávně postižitelné jednání zadokumentuje a snaží se zabránit jí 

sledovaným, vážnějším, reálným následkům. Tento požadavek ovšem není splněn, 

pokud policie postupuje z vlastní iniciativy a sama jednání vytipované osoby 

podněcuje nebo vytváří podmínky pro naplnění určitých znaků skutkové podstaty 

trestného činu, které by pachatel bez jejího přispění nenaplnil. 

Příklad porušení tohoto pravidla popisuje ve své judikatuře Ústavní soud i 

v dalším případě. Zde měli policisté Útvaru pro odhalování organizovaného 

zločinu zjistit skutečnosti, které nasvědčovali účasti obviněného v obchodě se 

zbraněmi; jeho přesná role jim však zůstávala utajena. Pomocí třetí osoby tedy 

obviněného kontaktovali a objednali si u něj samopaly vzor 61 Škorpion. 

Objednávkou si navíc chtěli otestovat, zdali se transakce nezúčastní nějaká další 

osoba. Obviněný s obchodem souhlasil a policistům objednané samopaly obstaral. 
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Když však mělo dojít k platbě, tj. po vzájemném předání zbraní a peněz, policisté 

odhalili svoji totožnost a obviněného zadrželi. Následně byl obviněný odsouzen za 

trestný čin nedovoleného ozbrojování. Ústavní soud napadený rozsudek zrušil a 

uvedl, že policisté se neomezili při použití předstíraného převodu na čistě pasivní 

přezkoumání údajně páchané trestné činnosti, ale při použití dalších operativně 

pátracích prostředků působili na obviněného tak, že tento spáchal trestný čin, za 

který byl nakonec odsouzen. Ústavní soud se pozastavoval nad absencí důkazů 

prokazujících jakoukoliv jinou trestnou činnost obžalovaného krom té, kterou 

iniciovala sama policie. Nic tedy podle Ústavního soudu nenasvědčovalo tomu, že 

by obviněný trestný čin spáchal i bez zásahu policie. Ten tedy nakonec Ústavní 

soud zdůraznil, že orgány Policie ČR nesmí využitím operativně pátracích 

prostředků vyvolat trestnou činnost nebo se jiným způsobem aktivně podílet na 

utváření skutkového děje tak, aby podněcovala či usměrňovala do té doby 

neexistující úmysl pachatele daný trestný čin spáchat. V daném případě tedy nelze 

než konstatovat, že činnost policistů překročila zákonné meze a vyprovokovala 

trestný čin.
178

 

Co to předstíraný převod je, definuje přímo zákon
179

 v § 158c, když 

v prvním odstavci říká, že se jím rozumí předstírání koupě, prodeje nebo jiného 

způsobu převodu předmětu plnění včetně převodu věci. Tyto věci pak rozděluje 

do čtyř kategorií. Jsou jimi věci, 

a) k jejichž držení je třeba zvláštního povolení, 

b) jejichž držení je nepřípustné,  

c) které pochází z trestného činu, nebo 

d) které jsou určeny ke spáchání trestného činu. 

Stejně jako i u ostatních operativně pátracích prostředků, i u předstíraného 

převodu lze postupovat pouze v přísném souladu se zákonem. Zásadním 

požadavkem je v tomto případě schválení transakce a její dozor na základě 
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písemného povolení státního zástupce.
180

 I v rámci tohoto pravidla však existují 

výjimky. Pokud totiž věc nesnese odkladu, lze předstíraný převod provést i bez 

povolení státního zástupce. Policejní orgán je však povinen o toto povolení 

bezodkladně dodatečně požádat, a pokud je do 48 hodin neobdrží, je povinen 

provádění předstíraného převodu ukončit a informace, které se v této souvislosti 

dozvěděl, nijak nepoužít.
181

 

4.2.2 Sledování osob a věcí 

Druhým z operativně pátracích prostředků, kterým se zde budeme zabývat, je 

sledování osob a věcí. Zákon
182

 tento institut definuje ve svém § 158d odst. 1: 

„Sledováním osob a věcí (dále jen „sledování“) se rozumí získávání 

poznatků o osobách a věcech prováděné utajovaným způsobem technickými 

nebo jinými prostředky.“ 

Tato definice je dále doplněna restrikcí, která navazuje na povinnost 

mlčenlivosti advokáta o klientem zmíněných skutečnostech
183

, jakožto i práva 

kohokoliv na právní pomoc.
184

 Princip nerušeného práva na právní pomoc by byl 

značně narušen, pokud by bylo policii dovoleno byť jen monitorovat rozhovory 

mezi obhájcem a jeho klientem. Proto zákon stanoví, že pokud policejní orgán při 

sledování zjistí, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam s 

obsahem této komunikace zničit a poznatky, které se v této souvislosti dozvěděl, 

nijak nepoužít. Stejně pak musí orgány činné v trestním řízení postupovat 

v případě, kdy nebyly při sledování zjištěny skutečnosti důležité pro trestní řízení. 

I v tomto případě je potom nutno záznamy předepsaným způsobem zničit.
185

 

Dalším korektivem, kterým je policejní orgán omezen při používání 

monitorující a zaznamenávající techniky ke sledování osob a věcí je fakt, že 

sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, 
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lze uskutečnit pouze na základě písemného povolení státního zástupce.
186

 Pokud 

má být sledováním zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního 

tajemství nebo zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v 

soukromí za použití technických prostředků, lze jej uskutečnit jen na základě 

předchozího povolení soudce.
187

 Jak zákon dále stanovuje, oba dva druhy těchto 

povolení pak lze vydat pouze na základě písemné žádosti, která musí být 

odůvodněna podezřením na konkrétní trestnou činnost a, jsou-li známy, též údaji o 

osobách či věcech, které mají být sledovány.
188

 Soudce nebo státní zástupce pak 

musí v povolení stanovit dobu, po kterou bude sledování prováděno a která nesmí 

být delší než šest měsíců. Tuto dobu může ten, kdo sledování povolil, na základě 

nové žádosti písemně prodloužit vždy na dobu nejvýše šesti měsíců. Při vstupu do 

obydlí nesmějí být provedeny žádné jiné úkony než takové, které směřují k 

umístění technických prostředků.
189

 

Jak je z výše zmíněné úpravy evidentní, trestní řád klade velký důraz na 

zákonný dohled státního zástupce nebo soudce. Bez toho by nakonec nemohlo ani 

o úkon v trestním řízení jít. Zákonodárce však myslel i na situaci, která pro svou 

urgenci vyžaduje akutní postup. Proto stanoví, že nesnese-li věc odkladu a nejde-li 

o případy, které by mohly narušit nebo jinak zasáhnout do nedotknutelnosti 

obydlí, lze sledování zahájit i bez povolení. Policejní orgán je však v takovém 

případě povinen o povolení bezodkladně dodatečně požádat.
190

 Bezodkladnost 

žádosti je dále upřesněna ustanovením, že pokud této nebude do 48 hodin 

vyhověno, je policejní orgán povinen sledování ukončit, případný záznam zničit a 

informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Je proto 

v přirozeném zájmu vyšetřovatelů, aby ke sledování patřičné povolení měli, neboť 

pokud by získali zásadní důkazy o trestné činnosti v situaci, kdy by jim byla 

žádost o povolení sledování dodatečně zamítnuta, tyto by již nikdy nemohly 

použít. 
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Použití záznamu o sledování osob a věcí jako důkazního prostředku je 

možné pouze při splnění zákonem předepsaných náležitostí. Kromě splnění 

zákonnosti jejich pořízení, která je rozebrána výše, je to potom zejména formální 

správnost zaznamenání informací o daném úkonu. Má-li být totiž záznam 

pořízený při sledování použit jako důkaz, je třeba k němu připojit protokol, který 

o tomto úkonu policejní orgán pořídil
191

, a v němž se vedle údajů o čase, místě a 

způsobu jeho provedení uvede též údaj o použitém prostředku. Technický nosič 

záznamu se připojí ke spisu nebo se ve spise uvede, kde je uložen.
192

 

Kromě obviněných narušuje zákon též práva třetích osob. Toto narušení je 

natolik zásadní, že zákonodárce považoval za důležité explicitně upravit jeho 

limity. První zásah do práv se týká provozovatelů telekomunikační činnosti, jejich 

zaměstnanců a jiných osoby, které se na provozování telekomunikační činnosti 

podílejí, jakož i pošty nebo osoby provádějící dopravu zásilek. Vyjmenovaným 

subjektům zákon nařizuje bezúplatně poskytovat policejnímu orgánu 

provádějícímu sledování podle jeho pokynů nezbytnou součinnost. Tyto subjekty 

se přitom nemohou dovolávat povinnosti mlčenlivosti stanovené zvláštními 

zákony.
193

 Druhou skupinou třetích osob jsou osoby, které se svým sledováním 

souhlasily. Za takové situace lze sledování provést i bez povolení státního 

zástupce nebo soudce.
194

 Zákon však pro tyto případy stanoví, že pokud sledovaná 

osoba, tj. ten, do jehož práv a svobod má být sledováním zasahováno, dodatečně 

svůj souhlas odvolá, policejní orgán je povinen sledování neprodleně zastavit. 

Zastavení sledování však bez dalšího neznamená, že by nebyly poznatky získané 

v jeho průběhu, tj. za doby trvání souhlasu sledované osoby, použitelné v trestním 

řízení. 

Snadno se může rovněž přihodit, že policejní orgán přijde při sledování 

v rámci jedné kauzy na skutečnosti, které s ní nemusí nutně souviset, avšak 

mohou prokazovat trestnou činnost sledovaného nebo někoho v jeho okolí 

v souvislosti s kauzou jinou. Zákon pamatuje i na tento případ, kdy stanoví, že v 
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jiné trestní věci, než je ta, v níž bylo sledování provedeno, lze záznam pořízený 

při sledování a k němu připojený protokol použít jako důkaz jen tehdy, je-li i v 

této věci vedeno řízení o úmyslném trestném činu nebo souhlasí-li s tím osoba, do 

jejíž práv a svobod bylo sledováním zasahováno. Zákon již však neomezuje 

vyšetřovatele při využití získaných informací jako určitého vodítka, kterého může 

využít při rozkrývání dalších kriminálních aktivit – v tomto kontextu půjde 

zejména o informace nepřímé, tedy o informace o vazbách, vztazích nebo 

frekvenci komunikace podezřelých, nebo třeba o místě, na kterém se tito 

dlouhodobě zdržují. Ačkoliv pak nemohou být tyto informace samy o sobě jako 

důkazy použity, často policii k legálnímu získání usvědčujících důkazů 

napomáhají. Mohou být využity rovněž v pátrání po podezřelých osobách – pokud 

se tedy policie z nesouvisejícího případu dozví, že se podezřelý zdržuje na určité 

adrese, ačkoliv je po něm vyhlášeno pátrání, může této informace plně využít a 

podezřelého na tomto místě zajistit. 

4.2.3 Policejní agent 

Každý z nás zajisté shlédl množství zahraničních, ve kterých se hlavní hrdina 

vydává vstříc nebezpečí, když vstupuje v utajení mezi mafiány nebo gangstery, 

aby tak sloužil zákonu a získal dostatečné množství usvědčujících důkazů proti 

svým kvazi-spolupachatelům. Jakkoliv může být tato představa zidealizovaná a 

vzdálena realitě, i v českém právním řádu se lze s institutem policejního agenta 

setkat. Nejde však o agenta provokatéra, o kterém se ovšem též zmíním – 

v českém prostředí je pro rozkrývání závažné trestné činnosti využíván tzv. agent 

kontrolor.
195

 V následující části se tedy budeme přirozeně zabývat především 

institutem policejního agenta kontrolora a srovnáním jeho úpravy s úpravou nám 

nejbližší – slovenskou. Nezapomene však zmínit i atributy agenta provokatéra a 

argumenty, proč není v českém prostředí jeho využití vhodné. 

Jak je výše zmíněno, pojem policejního agenta je sám o sobě obestřen 

určitou kontroverzí. Mnozí laikové si pod pojmem agent představí mnohé, často 

naprosto odlišné role. Dokonce i odborná veřejnost donedávna tápala natolik, až 
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se objevovaly vysvětlující články na internetu, které od sebe oddělovaly 

kupříkladu pojmy informátor a agent.
196

 V dnešní době však již musí být každému 

tento rozdíl zřejmý. I při letmém pohledu do trestního řádu nelze přehlédnout 

jasnou definici v § 158e, odst. 2: „Agentem je příslušník Policie České republiky 

nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů plnící úkoly uložené mu řídícím 

policejním orgánem, vystupující zpravidla se zastíráním skutečného účelu své 

činnosti.“ Tento odstavec jde ještě dál a rovnou nabízí možnosti rozšíření tzv. 

„legendy“ agenta, tj. kvalifikovanou zástěrku, pod kterou může policejní agent 

svou činnost vykonávat. „Je-li to k použití agenta, jeho přípravě nebo k jeho 

ochraně nutné, je k zastírání jeho totožnosti možné a) vytvořit legendu o jiné 

osobní existenci a osobní údaje vyplývající z této legendy zavést do informačních 

systémů provozovaných podle zvláštních zákonů, b) provádět hospodářské 

činnosti, k jejichž vykonávání je třeba zvláštní oprávnění, povolení či registrace, 

c) zastírat příslušnost k Policii České republiky nebo ke Generální inspekci 

bezpečnostních sborů.“
197

 

Nemalé problémy při aplikaci může způsobit také usus, že policejní agent je 

vyslýchán jako svědek, jehož podoba a totožnost podléhají utajení. Konkrétně je 

toto pravidlo upraveno v § 102a 

(1) Má-li být vyslechnuta jako svědek osoba, která je služebně činná v 

policejním orgánu nebo je policistou jiného státu, 

a) použitá v trestním řízení jako agent anebo provádějící předstíraný 

převod, nebo 

b) bezprostředně se podílející na použití agenta nebo provedení 

předstíraného převodu, je vyslýchána jako svědek, jehož totožnost 

a podoba jsou utajeny. 

(2) Ve výjimečném případě a za podmínky, že v důsledku výslechu nehrozí 

újma na životě, zdraví nebo další služební činnosti osoby uvedené v 

odstavci 1 anebo k ohrožení života nebo zdraví osoby jí blízké, lze provést 

její výslech jako svědka bez utajení totožnosti nebo podoby, a to pouze na 
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návrh státního zástupce na základě vyjádření příslušného ředitele 

bezpečnostního sboru.
 198

 

V judikatuře je dokonce popisován případ, který, kvůli domnělé kolizi práva 

utajených svědků na výkon konkrétního povolání a práva obviněného na 

obhajobu, hnal obviněný až před Ústavní soud. V daném případě argumentovaly 

orgány činné v trestním řízení nutností dalšího utajení vypovídajících svědků, 

neboť ti by se nadále nemohli pohybovat v utajení mezi potenciálními pachateli 

trestné činnosti. Stěžovatel však kontroval tím, že by svědci mohli jednak u 

Policie České republiky působit v jiném pracovním zařazení a i v případě, že by 

po odhalení své totožnosti stále vykonávali svou dosavadní práci, by míra jejich 

ohrožení nebyla vyšší, než je běžné riziko, jež na sebe příslušníci bezpečnostních 

složek státu při plnění obdobných úkolů obvykle berou. Ústavní soud nejdříve ve 

svém verdiktu shrnul svou předchozí judikaturu
199

, která dovozuje, že 

ústavněprávní relevance nabývají až takové postupy policejních orgánů, jež 

překračují únosnou míru aktivity, jež je dána na jedné straně jejím cílem (přispět k 

odhalení pachatele trestného činu, resp. prokázání trestné činnosti) a na druhé 

straně (negativně) požadavkem, aby se policejní orgány na trestné činnosti aktivně 

samy nepodílely ve smyslu jejího iniciování, podněcování či rozvíjení. Dále pak 

Ústavní soud reagoval na námitku stěžovatele co do použití výpovědi utajovaného 

svědka. V tomto kontextu dovodil, že jde, jak se stěžovatel správně domnívá, o 

zásah do jeho práva na obhajobu, avšak tento zásah splnil veškeré zákonem dané 

podmínky a zároveň nepřekročil míru obecné snesitelnosti. 

U našich východních sousedů je dokonce popisován případ, kdy jako 

policejní agent vystupovala příslušnice advokátního stavu, a to dokonce proti 

dalšímu advokátovi. Celý příběh se odehrával v květnu 2004, kdy byla advokátka 

Mešencová ustanovena jako obhájkyně jistého S. Z., zločince ukrajinského 

původu, který byl obviněn v souvislosti s daňovými úniky v oblasti spotřební daně 

za naftu a minerální oleje. Tento klient, spolu se svou advokátkou, byl 
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v souvislosti s jeho výpovědí osloven advokátem spoluobviněného pachatele 

s nabídkou úplatku za změnu výpovědi. Advokátka Mešencová se však odmítla 

nechat uplatit a celý pokus oznámila orgánům činným v trestním řízení. Tyto 

nelenily a navrhli paní obhájkyni užší spolupráci. Zde však přichází onen 

kontroverzní okamžik, kdy se advokátka Mešencová stala policejním agentem, 

navíc proti stavovskému kolegovi, aby tak pomohla policii získat důkazy o jeho 

zkorumpovanosti.
200

 

Dotyčný advokát, který zanedlouho rozšířil svou přítomností řady 

obviněných, si však tento postup nenechal líbit a zadal podnět ke kárnému řízení 

s advokátkou Mešencovou v rámci Slovenskej advokátskej komory. Jelikož jí za 

tento exces z pokojného a důstojného výkonu advokacie hrozilo vyloučení 

z advokátskej komory, o celé materii musel rozhodovat až slovenský Najvyšší 

súd. Ten ve svém rozhodnutí
201

 konstatoval, že „advokát při výkonu advokacie 

nemůže zároveň působit jako policejní agent.“ Zároveň však kvůli 

bezprecedentnímu postavení odmítl advokátku Mešencovou za její chování 

potrestat. Jedná se tak svým způsobem o šalamounské rozhodnutí, k němuž se 

svého času hojně vyjadřovala nejenom média
202

, ale i advokátní stav a politické 

elity. I v odborné literatuře lze nalézt polemiky na téma spolupráce advokáta 

s policií. Konkrétně Burda ve své filipice konstatuje, že jakákoliv další paní 

Mešencová byla obrána o možnost odhalit korupci jenom proto, že je advokátem, 

což podle něj nemá nic společné s privilegiem, které je advokát povinen dodržovat 

ve vztahu ke svému klientovi.
203

 

Zajímavou materií je rovněž možnost využití institutu tzv. agenta 

provokatéra. Tento prostředek, který by aktivně nabádal k trestné činnosti, 
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v českém právním řádu zatím neexistuje. Je to zejména ze dvou důvodů. Při 

prvních z nich lze pouze konstatovat zřejmé – právní rámec policejní provokace 

není českým trestním právem přímo upraven. Bez takovéto úpravy si lze využití 

tak choulostivého institutu představit jen stěží. Druhým důvodem je, jak podotýká 

Transparency International, konflikt působení agenta provokatéra se základními 

právy jeho spolupachatelů. Konkrétně se ve zprávě Transparency International 

uvádí, že „[j]ednání směřující k vyvolání spáchání trestného činu jinou osobou se 

dostává do konfliktu se základními lidskými právy.“
204

 Rovněž různé soudní 

instance se k této otázce již explicitně vyjádřily, a jak můžeme vyčíst z judikatury 

Nejvyššího soudu České republiky, Ústavního soudu
205

 jakožto i Evropského 

soudu pro lidská práva
206

, pachatele není možné stíhat za trestný čin, který byl 

vyprovokován policií. Stejný princip lze však aplikovat i obráceně. Jak podotýká 

důvodová zpráva k trestnímu zákoníku
207

, lze naopak trestat policejního agenta, 

který se v žádném případě nestává beztrestným, pokud organizovanou 

zločineckou skupinu nebo organizovanou skupinu založil nebo zosnoval. 

Jako ukázkový příklad porušení Ústavou garantovaných práv můžeme uvést 

případ úplatného policejního důstojníka, který řešil Ústavní soud. V tomto 

konkrétním případě došlo k situaci, že jistý policejní funkcionář, nyní jako 

stěžovatel, brojil u Ústavního soudu proti postupu orgánů činných v trestním 

řízení, jakožto i odsuzujícímu rozsudku obecných soudů, neboť tyto dle jeho 

názoru překročily svou pravomoc. Stěžovatel měl totiž vyvolat v jiné osobě 

dojem, že je schopen zajistit, aby daná osoba nebyla vyšetřovatelem vzata do 

vazby a nakonec ani přes reálně hrozící nebezpečí trestně stíhána. Za tuto službu 
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si měl podle všeho účtovat 250.000 Kč na uhrazení „nákladů“. Stěžovatel tak 

svým aktivním jednáním navodil stav, který ve zmíněné osobě vzbudil pocit 

dlužníka, a ta tedy potom stěžovateli úplatek nabídla. Tato osoba však nelenila a 

celou záležitost nahlásila policii, která ji pro účel další schůzky vybavila 

potřebnými finančními prostředky, jakožto i sledovacími a záznamovými 

zařízeními. Na další schůzce stěžovatel od této osoby peníze přijal, za což byl 

následně stíhán a konečně i odsouzen. Podle policie i obecných soudů bylo vše 

naprosto košer a bylo v tomto kontextu postupováno v souladu se zákonem. 

Stěžovatel však viděl celou situaci jinak. 

V rámci činnosti orgánů činných v trestním řízení viděl provokaci, 

spočívající v tom, že určitá policejní složka si počínala tak, že v situaci, kdy žádné 

konkrétní podezření z určitého trestného činu ohledně jeho osoby nebylo dáno, 

dospěla k závěru, že by se tato za určitých okolností mohla takového trestného 

činu dopustit a pro jeho případné spáchání pak vytvořila potřebné předpoklady a 

podmínky. Stěžovatel poukázal ve své stížnosti na to, že jednou z funkcí státu je 

to, že dbá na bezpečnost a dodržování zákonů, čehož se snaží docílit především 

přesným popisem chování, které není aprobováno a postihem těch, kteří se jej 

dopustí. Jako zcela mimo rámec těchto úvah pak spatřoval stav, kdy stát rozhodne 

o tom, že se pokusí svého občana, který se podezřele pouze i chová, vyprovokovat 

ke spáchání trestného činu, ať už použitím policejních orgánů či jiných osob. 

Ústavní soud považoval u obou verzí události za prokázané, že osoba, která 

stěžovali úplatek předala, získala finanční prostředky od Policie ČR, se kterou v té 

době spolupracoval. Samotné předání pak bylo monitorováno a dohlíženo Policií 

ČR tak, aby byl získán důvod pro zatčení stěžovatele a jeho trestní stíhání. 

Ústavní soud v tomto kontextu judikoval, že je nepřípustným porušením článku 

39 Listiny
208

 a článku   Úmluvy
209

, pakliže se jednání státu (v dané věci 

příslušníka Policie České republiky) stává součástí skutkového děje či celé 

posloupnosti úkonů, z nichž se trestní jednání skládá (např. provokace či 

                                                 
208

 Listina základních práv a svobod. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 
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iniciování trestného činu, jeho dokonání, apod.). Jinými slovy je podle Ústavního 

soudu nepřípustný takový zásah státu do skutkového děje, jenž ve své 

komplexnosti tvoří trestný čin, resp. takový podíl státu na jednání osoby, jehož 

důsledkem je trestní kvalifikace tohoto jednání.
210

 

Jakkoliv je tento judikát postaršího data a dnes již není plně aplikovatelný, 

ukazuje jistou hranici, kterou i při novelizované úpravě nesmí orgány činné 

v trestním řízení překročit. Jakýkoliv postup v rámci trestního řízení totiž musí být 

zároveň ústavně konformní. 

Pojďme si tedy § 158e
211

, který upravuje činnost policejních agentů rozebrat 

po jednotlivých odstavcích. V prvním odstavci stanoví zákon okruh zločinů, proti 

kterým je policejní orgán, pokud jím je útvar Policie České republiky nebo 

Generální inspekce bezpečnostních sborů, oprávněn použít agenta. Je-li tedy 

vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s 

horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, pro trestný čin pletichy v insolvenčním řízení 

podle § 226 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské 

soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e) a odst. 2 až 4 trestního zákoníku, sjednání 

výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 

256 trestního zákoníku, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži 

podle § 257 trestního zákoníku, pletichy při veřejné dražbě podle § 258 trestního 

zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku, přijetí 

úplatku podle § 331 trestního zákoníku, podplacení podle § 332 trestního 

zákoníku, nepřímého úplatkářství podle § 333 trestního zákoníku nebo pro jiný 

úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, 

kterou je Česká republika vázána, nasazení agenta přichází v úvahu. Tento výčet 

je taxativní a pro vyšetřování jiných trestných činů nesmí být agent využíván. Co 

se týče rozsahu samotného, lze si všimnout, že se jedná o závažné trestné činy, o 

čemž svědčí i v úvodu odstavce zmíněné rozpětí potenciálního trestu odnětí 

svobody s horní hranicí nejméně osmi let. Agenta tak nelze využít v případě 
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 Rozhodnutí Ústavního soudu III. ÚS 59 /99 [elektronicky]. In: ASPI [právní informační 

systém]. Praha: Wolters Kluwer, 22. 6. 2000 [cit. 1. 4. 2014]. 
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přečinů, a to ani za situace, že byl tento spáchán organizovanou skupinou. 

K diskuzi zůstává, zdali je možné využít agenta v případě trestného činu účasti na 

organizované zločinecké skupině dle § 361 trestního zákoníku.
212

 Jakkoliv není 

tento trestný čin vyjmenován v taxativním výčtu prvního odstavce § 158e 

trestního zákoníku, spadá do kategorie trestných činů, k jejichž stíhání zavazuje 

vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Dle mého 

názoru tak je možné agenta v případě vyšetřování organizované zločinecké 

skupiny nasadit i v případě, že tato nevykonává žádnou jinou trestnou činnost, pro 

jejíž vyšetřování by mohl být agent nasazen. 

Povinnost bezodkladné spolupráce orgánů veřejné správy s Policií České 

republiky a Generální inspekcí bezpečnostních sborů v případě použití agenta je 

ustanovena ve třetím odstavci § 158e trestního řádu. Převážně půjde v tomto 

kontextu o pomoc se zajišťováním zastírání totožnosti agenta. Orgány veřejné 

správy tak budou Policii pomáhat zejména s vytvořením legendy o jiné osobní 

existenci agenta a budou nuceny zavést osobní údaje vyplývající z této legendy do 

informačních systémů, např. evidence obyvatel nebo registr vozidel. Živnostenské 

úřady pak mohou být požádány o umožnění provádět hospodářské činnosti, k 

jejichž vykonávání je třeba zvláštní oprávnění, povolení či registrace. 

Použití agenta povoluje na návrh státního zástupce vrchního státního 

zastupitelství soudce vrchního soudu, v jehož obvodu je státní zástupce podávající 

návrh činný. V povolení musí být uveden účel použití a doba, po kterou bude 

agent použit, a údaje umožňující identifikaci agenta. Na základě nového návrhu 

obsahujícího vyhodnocení dosavadní činnosti agenta lze dobu povolení 

prodloužit, a to i opakovaně. 

V dalších odstavcích můžeme najít podmínky pro použití agenta v 

konkrétním případě. Zákon předepisuje, že použití agenta povoluje na návrh 

státního zástupce vrchního státního zastupitelství soudce vrchního soudu, v jehož 

obvodu je státní zástupce podávající návrh činný.
213

 Na tomto ustanovení je 
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zřejmé, o jak choulostivý a výjimečný institut by se v případě policejního agenta 

mělo jednat. Již samotný fakt, že o jeho aplikaci mají možnost rozhodovat pouze 

dva soudy v celé republice je dostatečnou zárukou, že se praxe používání 

policejních agentů nevymkne svou četností kontrole. Co se týče rozsahu použití 

agenta, ta je přísně stanovená již v povolení. Z toho musí být zřejmý účel použití a 

doba, po kterou bude agent použit, a údaje umožňující identifikaci agenta. 

Jakkoliv je časový horizont práce agenta omezen, na základě nového návrhu 

obsahujícího vyhodnocení dosavadní činnosti agenta lze dobu povolení 

prodloužit, a to i opakovaně. 

Činnost agenta je sama o sobě dosti administrativně náročná, a tak 

zákonodárce přistoupil k určitému uvolnění co do ostatních operativně pátracích 

prostředků a agent tedy ke sledování osob a věcí a k provedení předstíraného 

převodu podle § 158c nepotřebuje další povolení.
214

 Zákonodárce mu však pro 

jeho práci nenechává úplně volné ruce. Dle dikce zákona je agent povinen při své 

činnosti volit takové prostředky, které jsou způsobilé ke splnění jeho služebního 

úkolu a jimiž není jiným osobám způsobována újma na jejich právech nad míru 

nezbytně nutnou.
215

 Toto ustanovení převádí do zákona prevenci proti zneužití 

institutu agenta, tedy například i proti policejní provokaci. Je to zejména z toho 

důvodu, že agent má pouze povinnosti stanovené v trestním řádu - jiné povinnosti 

podle zvláštního zákona upravujícího postavení příslušníků Policie České 

republiky nebo podle zvláštního zákona upravujícího postavení příslušníků 

Generální inspekce bezpečnostních sborů nemá.
216

 

Zákon konečně pamatuje i na dozorovou funkci státního zástupce. Použití 

agenta je samo o sobě značným zásahem do práv zúčastněných osob, které by 

mohly jeho excesivní nasazení legitimně namítat. Státní zástupce je proto povinen 

od příslušného policejního orgánu vyžadovat údaje potřebné pro posouzení, zda 

trvají důvody pro použití agenta a zda je jeho činnost v souladu se zákonem. Tyto 

údaje je povinen pravidelně, nejméně jednou za tři měsíce, posuzovat, a pominou-

li důvody pro použití agenta, dá policejnímu orgánu pokyn k bezodkladnému 
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ukončení činnosti agenta. Policejní orgán je povinen předložit státnímu zástupci 

záznam o výsledku použití agenta.
217

 

Z výše uvedeného lze uzavřít, že práce agenta je možná pouze v zákonem 

daných mezích a tento člověk je tak ve své práci značně omezen. Omezena je i 

samotná možnost stát se agentem. V kontextu trestního řádu si každý jako agenta 

představí příslušníka Policie České republiky. I zde ovšem existují výjimky. 

Kromě příslušníka Policie České republiky může být agentem též příslušník 

zahraničního bezpečnostního sboru
218

, neboť příslušník zahraničního 

bezpečnostního sboru může za podmínek, v rozsahu a způsobem stanoveným 

mezinárodní smlouvou vykonávat na území České republiky oprávnění a 

povinnosti policisty, včetně působení jako agent. Použití jako agenta příslušníka 

zahraničního bezpečnostního sboru však přichází v úvahu i tehdy, nebyla-li 

uzavřena mezinárodní smlouva. V případě, kdy není uzavřena mezinárodní 

smlouva
219

 a je to třeba k plnění úkolů policie, lze totiž se souhlasem policejního 

prezidenta a se souhlasem příslušného orgánu cizího státu využít v rozsahu 

stanoveném tímto nebo jiným právním předpisem k plnění úkolů policie 

příslušníka zahraničního bezpečnostního sboru jako agenta.
220

 

Nasazení policejního agenta si však přes veškeré zákonné požadavky 

vyžaduje především ochotu policistů proniknout inkognito mezi pachatele trestné 

činnosti. Toto by nebylo možné bez zákonných záruk, že policista nebude pro 

svou činnost v rámci výkonu své role trestně stíhán. I zákonodárce si byl této 

situace vědom a jasně vytyčil, že policejní agent nemůže být trestně stíhán pro 
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trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, jakožto i pro další, 

taxativně vymezené trestné činy.
221
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5 Ostatní trestně-právní prostředky boje s organizovaným 

zločinem 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, tato práce si nekladla za cíl poskytnout komplexní 

a extenzivní popis veškerých instrumentů, které trestní právo v boji proti 

organizovanému zločinu nabízí. Pro detailnější rozbor byly zvoleny pouze 

primární prostředky, které trestní zákoník a trestní řád nabízí. Primárními proto, 

že se zaměřují přímo na pachatele organizované trestné činnosti, jejich stíhání a 

potrestání. Mimo tyto však české trestní právo nabízí další možnosti, které ať už 

přímo nebo nepřímo napomáhají k potírání organizované trestné činnosti, nebo ji 

přinejmenším znepříjemňují a komplikují. Jelikož tato kapitola slouží pouze 

k dokreslení komplexity právní úpravy, a tedy krátkému popisu tří 

nejpoužívanějších prostředků boje proti organizované kriminalitě, které nebyly 

zmíněny v kapitolách předchozích, nebude již v jejím rámci použito rozdělení 

mezi hmotně-právní a procesně-právní instituty; účelu kapitoly dostatečně 

poslouží již jejich pouhý výčet. 

5.1  Trestní odpovědnost právnických osob 

S myšlenkou, že by za trestné činy svých zaměstnanců nebo statutárních orgánů 

měly být odpovědné též právnické osoby, si zákonodárce pohrával již notnou 

dobu. Potřeba postihovat trestnou činnost i tam, kde to bude pachatele opravdu 

„bolet“, a to zejména v situaci, kdy se potrestání fyzických osob jeví jako 

nemožné nebo nedostatečné, se v českém právním prostředí objevuje již od 

počátku devadesátých let. 

 Trestní odpovědnost právnických osob však byla vždy kontroverzním 

institutem. Zásadní filosofický a konceptuální problém lze vidět zejména ve dvou 

jejích aspektech. Prvním je, stejně jako u úpravy spolupracujícího obviněného 

nebo dohody o vině a trestu (viz další kapitola), původ tohoto institutu v anglo-

americkém právu, když neexistuje ekvivalentní institut v právu kontinentálním. 

Druhým, avšak ne nesouvisejícím argumentem je narušení dosavadní úpravy 

trestní odpovědnosti, když v případě právnických osob jde evidentně o 

odpovědnost kolektivní. 
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Teorie není jednotná ani co do zavádění trestní odpovědnosti právnických osob, 

ani co tato vlastně znamená. Jelínek například rozlišuje tři typy trestní 

odpovědnosti právnických osob, a to pravou trestní odpovědnost, kdy je trestními 

předpisy postihována přímo právnická osoba, nepravou trestní odpovědnost, kdy 

jsou právnické osoby postihovány pouze v návaznosti na trestání osob fyzických a 

konečně administrativně-správní odpovědnost, kdy v návaznosti na princip ultima 

ratio dostačují na potrestání právnických osob prostředky správního práva.
 222

 

 Trestní odpovědnost právnických osob byla ve své pravé podobě do 

českého právního řádu představena vcelku nedávno, a to v roce 2011, s účinností 

od 1. 1. 2012.
223

 Tato úprava však zatím i přes různé hlasy z právní praxe dopadá 

pouze na vybrané trestné činy, které jsou specifikovány v §   zákona
224

, tj. není 

v žádném případě tak rozsáhlá, jako trestní odpovědnost osob fyzických. 

 I přes všechny teoretické a praktické handicapy je trestní odpovědnost 

právnických osob dle mého názoru dobrým a potřebným institutem, neboť nabízí 

dříve nevídanou možnost potrestat nejen faktického pachatele, který může být 

například nastrčený, ale i společnost, v jejíž prospěch tento jedná. Nejenom že 

jsou tedy mnohdy ohroženy důležité zájmy těch, kteří se za struktury různých 

společností skrývají, ale rovněž je kladen systematický tlak na živé obchodní 

společnosti, aby dbaly na chování a vzdělávání svých zaměstnanců. Ačkoliv si 

tedy lze snadno představit zneužití tohoto institutu, obojí je krok správným 

směrem. 

5.2 Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

Legalizace výnosů z trestné činnosti, nebo též tzv. praní špinavých peněz (money 

laundering) je souhrnné označení pro řadu více či méně rafinovaných postupů, 

jejichž cílem je zajistit uplatnitelnost ilegálně nabytých peněžních prostředků na 

běžném peněžním trhu a případně je udat stejnou cenou jako peníze vydělané 
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legálně. I přes stejnou nominální hodnotu mají nelegální (a tudíž většinou 

nezdaněné) peníze menší transakční hodnotu, tj. jejich reálná kupní síla je na 

běžném trhu omezena. Je to zejména z toho důvodu, že v dnešní době je velmi 

náročné skrýt opravdový původ peněz, které mohou být následně předmětem 

zkoumání a následné konfiskace, stejně jako může být ohrožen jejich nabyvatel. 

Legalizací výnosů z trestné činnosti se tedy obecně rozumí jednání sledující 

zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné 

činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se 

zákonem, který spočívá například v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, 

že pochází z trestné činnosti za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu, 

utajení nebo zastření skutečné povahy ilegálně nabytého majetku nebo i samotné 

nakládání s majetkem s vědomím, že tento pochází z trestné činnosti.
225

 

 Legalizace výnosů z trestné činnosti je známá stejně dlouho, jako 

existence platidel, ať už to byly drahé kovy a kameny, šeky nebo peníze. Po celou 

historii se tak setkáváme s „ulíváním“ a ukrýváním lupů, směnou uloupených 

nebo ilegálně vydělaných peněz za jiné věci trvalé hodnoty nebo jejich 

investování do nejrůznějších oblastí. Ani v moderní době tomu není jinak. Z praxe 

a mediálních výstupů si lze vzpomenout na dlouhou řádku lupičů a zlodějů, kteří 

byli vypátráni jen na základě toho, že najednou utráceli víc, než by si mohli reálně 

dovolit. Ti ze zločinců, kteří pobrali trochu více inteligence, se však takto lehce 

nachytat nenechávají – naopak se naoko tváří jako podnikatelé, mají společnosti, 

které standardně své zisky daní, stejně jako daní i své mzdy a podíly, a pro orgány 

činné v trestním řízení je tak podstatně složitější tuto trestnou činnost postihovat; 

není totiž tak na očích a tito lidé si nežijí tak evidentně nad poměry. 

 Většina transakcí dnes však probíhá v bezhotovostní formě, v některých 

státech, například ve Švédsku, se již během dekády pravděpodobně obejdou bez 

hotovosti úplně.
226

 Je proto nabíledni, že většina novodobých opatření se týká 

právě bezhotovostních transakcí, a to ať z pohledu monitoringu a schvalování, tak 
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 § 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
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z pohledu jejich preference a limitování objemů transakcí hotovostních. Z důvodu 

ilustrativního charakteru této kapitoly bude stručně poukázáno pouze na 

aplikovatelné předpisy bez bližšího nahlédnutí pod pokličku komplexního 

fungování této velmi specifické problematiky. 

 Co tedy rozumíme regulací v oblasti praní špinavých peněz? Tato regulace 

především vymezuje okruh potenciálně podezřelých finančních transakcí, 

vyjmenovává subjekty, které mají povinnost transakce vyhodnocovat, a stanovuje 

postupy pro případ zjištění podezřelé transakce. Jak ČNB dále upozorňuje, tato 

regulace se dotýká prakticky všech osob podnikajících na finančním trhu i 

některých osob mimo něj.
227

 Banky a finanční instituce se nejenom v České 

republice, ale též v rámci EU a jiných vyspělých zemí, řídí vesměs obdobnými 

pravidly. V našem právním systému jsou jimi zejména: 

 zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, 

 vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém 

vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, 

 zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí a 

 nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti 

terorismu. 

 Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se však týkají zločinců 

samotných jenom nepřímo. Povinnými subjekty jsou poskytovatelé bankovních 

služeb – tedy banky a spořitelny.
228

 Opatření samotná jsou potom mířena na 

identifikaci majitele a převodce prostředků, monitoring převodů a jejich možné 

hlášení. K tomu přispívá i povinnost prokazovat původ nabytých (vkládaných 

nebo převáděných) prostředků ze strany klienta banky u transakcí nad 15.000 
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 Legalizace výnosů z trestné činnosti [online]. Praha: Česká národní banka, 2014 [cit. 
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EUR nebo ohlašování jakýchkoliv převozů hotovosti nad 10.000 EUR.
229

 Hlásí se 

též všechny podezřelé obchody, tj. ty, které jsou uskutečněny za okolností 

vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo 

podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, 

anebo je zde jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat. 

Příkladem může být třeba provádění převodů jedním klientem na jiné účty 

bezprostředně po hotovostních vkladech, provádění více peněžních operací, než je 

pro činnost klienta obvyklé nebo například i fakt, že počet účtů zřizovaných 

klientem je ve zjevném nepoměru k předmětu jeho podnikatelské činnosti nebo 

jeho majetkovým poměrům.
230

 U politicky exponovaných osob se monitorují 

veškeré transakce.
231

 

 Regulace je v této oblasti nesmlouvavá, neboť hotovostí se rozumí rovněž 

drahé kovy, kameny nebo jiné komodity a hodnota rozdělených transakcí se 

sčítá.
232

 Samotné banky jsou vystaveny povinnosti vypracovávat rigidní vnitřní 

předpisy a školit své zaměstnance, aby jejich prostřednictvím nedošlo 

k nelegálnímu transferu finančních prostředků. 

 Z výše zmíněného je zřejmé, že úprava regulace opatření proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti je nejenom jednou z nejvíce harmonizovaných právních 

oblastí ve sféře trestního práva, ale je též jednou z nejpodrobněji regulovaných; je 

také velmi efektivní. Přesné transakční limity pro operace v celé Evropě a přísné 

požadavky na finanční instituce jsou pouze částí toho, co tato oblast pokrývá; 

jedno je ale jisté – nepokrývají hotovostní mimobankovní operace. Ty tak 

zůstávají bezpečným přístavem pro různé více či méně legální aktivity. Pokud ale 

chtějí zločinci tuto hotovost ve větším investovat, je to díky celoevropské regulaci 

velmi ztížené a bez zahraniční pomoci téměř nemožné. 
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5.3 Dohoda o vině a trestu 

Poslední z probíraných institutů, dohoda o vině a trestu, je poměrně novým 

nástrojem, který, stejně jako například institut spolupracujícího obviněného přešel 

do českého právního systému z anglo-amerického prostředí. Obecně se jedná o 

dohodu mezi státním zástupcem a obviněným v rámci přípravného řízení; lze ji 

však aplikovat pouze u trestných činů, které nespadají do kategorie zvlášť 

závazných trestných činů, tedy u přečinů a činů, kdy horní hranice odnětí svobody 

nepřesahuje 10 let.
233

 V případě, že se jedná o řízení ve věci mladistvého, který 

nedovršil 18 let nebo o řízení proti uprchlému, nelze dohodu o vině a trestu 

sjednat vůbec. 

 Jednání o vině a trestu může iniciovat každá ze stran, tj. jak státní 

zástupce, tak obviněný, a to v případě, že výsledky vyšetřování dostatečně 

prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej 

spáchal obviněný.
234

 Podmínkou úspěšnosti takového jednání, a tedy sjednání 

dohody o vině a trestu, je prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je 

stíhán, pokud na základě dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného 

řízení nejsou důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení.
235

 

 Odborná veřejnost má za to, že dohoda o vině a trestu je poměrně 

průlomové ustanovení. Vylučuje totiž některé základní prvky trestního řízení 

včetně stěžejní zásady materiální pravdy. Pokud je dohoda o vině a trestu 

realizována, další vyšetřování a dokazování před soudem neprobíhá, nenařizuje se 

hlavní líčení a jsou omezené možnosti odvolání.
236

 

 Jelikož, jak zmíněno výše, dohoda o vině a trestu v podstatě obchází 

standardní trestní řízení, je při jejím sjednávání zapotřebí brát ohled rovněž na 

oprávněné zájmy poškozených. Tito mohou být dokonce přítomni samotnému 
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vyjednávacímu procesu, o kterém jsou vyrozumíváni. V takovém případě se 

mohou vyjádřit zejména k rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové 

újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Pokud poškození přítomni nejsou, 

jejich zájmy zastupuje státní zástupce, který je povinen dohodnout s obviněným 

způsob ratifikace jejich újmy.
237

 

 Ačkoliv jde v případě obviněného o notné zjednodušení celého „ordálu“ 

trestního procesu, ani mnohdy složitě vyjednaná dohoda o vině a trestu pro něj 

nemusí znamenat jeho konec. Na řadu totiž nastupuje soudce, který musí dohodu 

o vině a trestu schválit v řízení dle § 314o a násl. trestního řádu.
238

 Ačkoliv se 

může zdát, že jde pouze o formalitu a soud může rozhodovat o skutku, jeho právní 

kvalifikaci, trestu a ochranném opatření pouze v rozsahu uvedeném v dohodě o 

vině a trestu, nemusí tomu tak být. Soud totiž může ze zákonných důvodů znění 

dohody odmítnout, například když je nesprávná nebo nepřiměřená z hlediska 

souladu se zjištěným skutkovým stavem nebo z hlediska druhu a výše navrženého 

trestu.
239

 Pokud je však vše v pořádku a všechny zúčastněné strany včetně 

poškozeného s dohodou souhlasí, soud dohodu o vině a trestu schválí odsuzujícím 

rozsudkem, ve kterém uvede výrok o schválení dohody o vině a trestu, výrok o 

vině a trestu, a případně výrok o náhradě škody, nemajetkové újmy nebo 

navrácení bezdůvodného obohacení.
240

 

 Dohoda o vině a trestu je jistě užitečným institutem, který ulehčuje práci 

orgánů činných v trestním řízení, stejně jako soudu a obhajobě v případě, kdy jsou 

všichni zúčastnění ochotni se dohodnout na univerzální verzi skutku a adekvátním 

trestu. Jde tak o jeden z odklonů v trestním řízení, který supluje standardní trestní 

proces. Tento institut nemá primárně žádnou zvláštní spojitost s organizovanou 

trestnou činností, avšak může posloužit jako efektivní nástroj v boji proti ní. Lze 

si například snadno představit situaci, kdy bude tento odklon státní zástupce 

svolný použít pouze v situaci, kdy mu objasnění daného skutku pomůže s trestním 

řízením v jiné, mnohdy podstatně složitější věci, nebo když jej bude chtít použít 
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jako incentiv při dalším odhalování trestné činnosti. Je však zřejmé, že k takovým 

případům bude docházet pouze zřídka – pravděpodobnější je, že v případě 

organizovaného zločinu se například pro složitost dokazování způsobené škody 

nepodaří dohodu o vině a trestu vůbec uzavřít. 
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6 Závěr 

Organizovaný zločin je jedním z největších nebezpečí, na které musí stát svými 

trestněprávními předpisy reagovat. Jeho postih sleduje zásadní a nezastupitelný 

veřejný zájem na bezpečnosti všech občanů České republiky. Pokud půjdeme do 

důsledků, musíme konstatovat, že zločinecké skupiny skrze svou činnost 

podrývají společenské uspořádání, narušují stabilitu ekonomiky, podkopávají 

demokratické struktury a v konečné fázi tak způsobují zánik právního státu.
 241

 

Pokud se zároveň na organizovanou trestnou činnost podíváme z etického 

hlediska, můžeme na ni pohlížet jako na koncentrované zlo.
242

 

Nejde pouze o úvahy nad nebezpečností zločinnosti jako takové pro lidské 

zdraví a pocit bezpečnosti – naopak trend násilných trestných činů postupně 

ustupuje do pozadí. Na vzestupu je však naopak rozšiřující se působnost 

organizovaných zločineckých skupin v rámci šedé a černé ekonomiky. 

Dominantní trestnou činností je pro tyto skupiny hospodářská a ekonomická 

kriminalita, která ve spojení s mnohdy legálními aktivitami vytváří až 

nepředstavitelné konglomeráty vztahů jak mezi jednotlivými členy těchto skupin a 

jejich společnostmi, tak i mezi „normálními“ lidmi, kteří nemají o existenci 

organizovaného zločinu v rámci svých aktivit nebo svého životního prostoru ani 

ponětí. 

Samostatnou kapitolou je prorůstání organizovaného zločinu do politiky, a 

to na úrovni jak komunální, tak státní. Jde o to nebezpečnější jev, o kolik se v 

posledních dvou dekádách stihl rozšířit. Pokud ještě koncem minulého tisíciletí 

probíhalo ovlivňování politického rozhodování různými úplatky a jinými 

nelegálními transakcemi a styky, nyní zločinecké skupiny nebo jednotlivci na tyto 

skupiny navázané dosahují obrovského politického vlivu naprosto legálními 

prostředky, což je fakt, na který neúprosně a konstantně upozorňují různé 

neziskové a protikorupční organizace. 
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Ačkoliv se mnohé od přijetí nového trestního zákoníku a novel trestního 

řádu, jež do českého právního řádu přináší efektivní nástroje přebrané ze 

zahraničí, zlepšilo, čeká nás ještě dlouhá cesta k realizaci opravdu moderního 

trestněprávního systému, který je schopen rychle a flexibilně reagovat nad čím dál 

rapidnější změny ve společnosti. Není důvod si nalhávat, že by státní aparát 

včetně orgánů činných v trestním řízení byl před organizovaným zločinem 

„napřed“. Právě naopak – jsou to organizované zločinecké skupiny, které se 

adaptují na měnící se trh a vždy stojí připraveny nabídnout svým „zákazníkům“ 

produkty a služby odpovídající jejich nově vzniklé poptávce. 

Jakkoliv se chci vyhnout hlubokým úvahám de lege ferenda, neboť nemám 

ani tak extenzivní praktické zkušenosti ani nejsem natolik v oboru vzdělán, abych 

si dovolil vyvozovat konkrétní závěry o použitelnosti různých institutů a limitech 

jejich aplikace, pár podnětů je naprosto zřejmých. Mimo již přijatý nový trestní 

zákoník, který reflektuje aktuální situaci (nejenom) na scéně organizovaného 

zločinu, je třeba zajistit důkladnou revizi i norem práva procesního. Trestní řád z 

roku 1961 se zdá vysoce neaktuální a i přes veškeré novelizace není s to 

poskytnout orgánům činným v trestním řízení dostatečnou oporu pro postihování 

sofistikovaných aktivit organizovaného zločinu. Mnozí teoretici rovněž operují s 

rozpory, které se v rámci trestního řádu objevují co do zásad trestního procesu a 

nově adaptovaných odklonů a operativně pátracích prostředků. 

Trestněprávní rovina boje s organizovaným zločinem je obecně velmi 

rozdílná od postihování „obyčejných“ trestných činů. Jsou zde, kulantně řečeno, 

ohnuty různé zásady trestního práva, z nichž nejdiskutovanější je porušení 

rovnosti před zákonem v případě spolupracujícího obviněného. Tento institut je 

přímo ukázkovým důkazem, proč samotná novelizace trestního řádu prostě 

nestačí. Jak limity jeho použití, tak nejistota pro obě procesní strany z něj, i přes 

veškerou oblíbenost mezi policisty a státními zástupci, navíc činí dvojsečnou 

zbraň. Obdobné je to s policejními agenty a využitím dalších operativně pátracích 

prostředků. 
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Z mého pohledu je potřeba především sjednotit a zpřehlednit možnosti 

postupu orgánů činných v trestním řízení proti organizovanému zločinu tak, aby 

tyto nebyly limitovány zastaralými normami trestního práva v situaci, kdy se 

situace na scéně organizovaného zločinu diametrálně mění. Jsem ochoten tvrdit, 

že policie, státní zástupci a v konečné instanci i soudy nejsou schopny využívat 

prostředků, které jim již současná právní úprava poskytuje - myslím si však, že by 

mnozí uvítali odštípnutí pomyslné koule u nohy v podobě zkostnatělého trestního 

řádu. Ruku v ruce s přijetím jeho nové verze však musí přijít i zpřehlednění a 

zpřesnění toho, kam až mohou při postihování (nejen) organizovaného zločinu 

orgány činné v trestním řízení zajít. Uvědomění si hranic státního postupu v 

důsledku prospěje nejen státním orgánům, ale i podezřelým a obviněným, kteří si 

budou jisti „na čem jsou“, což je mimochodem jeden z nejdůležitějších požadavků 

moderní legislativy. 

Závěrem je třeba přiznat, že již nyní je zřejmé, že svými nedávnými kroky 

udělal zákonodárce „díru“ asi ne úplně do světa celého, ale do světa 

organizovaného zločinu určitě. Na aktuálních kauzách, ať už se jedná o korupci, 

trestní stíhání právnických osob nebo třeba zneužití pravomoci, můžeme sledovat 

vzrůstající zájem o využívání všech v této práci popisovaných trestněprávních 

nástrojů. Pro právníka, který se s trestním právem setkává na denní bázi, jsou čím 

dál tím kreativnější postupy v trestním řízení značnou inspirací. Jako pro mne v 

této práci. 
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Resumé 

Organized crime is one of the worst forms of unlawful behaviour there is. Ever 

since it was re-introduced (or shall we say awaken) to the Czech society in the 

early nineties, it has played a large part not only in the criminal world itself, but 

also in many semi-legal and completely lawful activities throughout the country. 

Many people associate organized crime with people like Vito Corleone or 

Al Capone and the like, but it is much more complex issue, which has develop 

greatly from the times of Capone and Puzo. It is often connected with politics, 

business and is responsible for both crippling and promoting free economy by 

satisfying demand for goods and services that cannot be sought or rendered by 

legal means. 

When thinking about the legal instruments which may be helpful to the state 

authorities in their fight against organized crime, one has to divide these into at 

least two fields - material and procedural; so does this work. Following a rather 

simple structure, the thesis begins with a historical excurse to the Czech scene of 

organized crime, and does its best to provide the fitting description thereof. In the 

material part, following the provisions of the Czech Criminal Code, the sections 

which deal with aggravating or lowering the sentences, as well as those that deal 

with the punishment of the members of organized criminal groups are described. 

The first part also provides a thorough insight into the statutory crime: The 

participation on the organized criminal group, pursuant to § 361 of the Czech 

Criminal Code. 

In the procedural part, a great deal of attention is provided to the operational 

instruments, such as Collaborating Witness, the use of the Police Agent, and other 

operational means, such as wiretaps or simulated transfers. When it came to the 

operational instrument, is was necessary to examine the extent to which these can 

be used by the police, and other authorities, and the thin line between the lawful 

pursuit of organized-criminal activities and the violation of individual rights. 
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After the review of all - material and procedural statutes that can be used to 

fight organized activities, the author is providing his own view on the subject, and 

summarized the work. 
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Abstrakt 

Tato rigorózní práce se zabývá trestněprávními prostředky pro boj s 

organizovaným zločinem v rámci právního prostředí České republiky; rozebírá 

především platné a účinné trestněprávní předpisy, kdy pracuje zejména s trestním 

zákoníkem, trestním řádem a související judikaturou. Práce si v rámci svého 

rozsahu neklade za cíl podrobně zhodnotit veškeré aspekty každého institutu 

trestního práva, jenž lze při boji s organizovaným zločinem využít, avšak na 

základě aktuální literatury a aplikovatelných vědeckých studií autor konfrontuje 

jednotlivá zákonná ustanovení s názory odborné veřejnosti a snaží se tak 

poskytnout souhrnný přehled o hmotně a procesně-právních instrumentech, které 

orgánům činným v trestním řízení poskytují v boji proti organizovanému zločinu 

to nejdůležitější - jasný a přehledný právní rámec. 

Klíčová slova: Organizovaný zločin, spolupracující obviněný, policejní agent 

Abstract 

This thesis describes the criminal-law instruments of the fight against organized 

crime within the Czech Republic; it examines especially the standing and valid 

criminal statutes, particularly the Czech Criminal Code, and the Czech Code of 

Criminal Procedure, and applicable literature. The thesis does not aspire to cover 

all the aspects of every criminal-law institute which may be applied in the fight 

against organized crime, the author however confronts the statutes with the 

professional opinions of various experts, and tries to provide a complex picture of 

the material and procedural legal instruments, which help the crime investigation 

bodies the most important thing in the fight against the organized crime - a clear 

and well-crafted legal framework. 

Key words: Organized crime, cooperating witness, police agent 

 


