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 Předložená rigorózní práce obsahuje 95 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, čtyř hlavních kapitol a závěru. Okruh použité literatury je 

mimořádně obsáhlý a zahrnuje i řadu zahraničních prací. Vnější úprava práce je velmi 

pěkná. Po formální stránce splňuje předložená rigorózní práce všechny požadavky na 

ni kladené. 

 

 Autor si za téma své práce zvolil problematiku poměrně netradiční a současně 

bezesporu aktuální, neboť organizovaný zločin představuje mimořádně nebezpečný 

negativní společenský fenomén, který přesahuje hranice států a jeho potlačování je 

velmi obtížné a náročné. Současně jde o problematiku, které nebývala v odborné 

literatuře zejména v minulosti věnována dostatečná pozornost. Její zpracování je proto 

určitě žádoucí a přínosné, jak z teoretického, tak i z praktického hlediska.  

 

 Po obsáhlejším úvodu, ve kterém mimo jiné autor charakterizuje zaměření a cíl 

své práce, se nejdříve věnuje analýze zkoumaného jevu z kriminologického pohledu, a 

to předně pokud jde o jeho elementární pojmové znaky, které autor velmi pečlivě 

rozebírá. S autorem třeba souhlasit, že uvolnění společenských poměrů po roce 1989 

s sebou přineslo i nástup negativních jevů, kdy jedním z nich byl právě organizovaný 

zločin. Přehledně je na podkladě odborné literatury zpracován přehled základních 

negativních dopadů organizovaného zločinu do života společnosti, jakož i základních 

preventivních aktivit k potlačování tohoto jevu, zejména jejich institucionálních forem. 

 

 Další kapitola práce se zabývá hmotněprávními prostředky boje 

s organizovaným zločinem. Zde se správně, a třeba dodat i výstižně,  věnuje vymezení 

pojmových znaků institutů „organizované skupiny“ a „organizované zločinecké 

skupiny“ a zejména vzájemnému srovnání a vzájemným vztahům obou těchto 

institutů. Je logické, že největší pozornost autor věnuje rozboru znaků trestného činu 

účasti na organizované zločinecké skupině, resp. účasti na zločinném spolčení. S tímto 

rozborem třeba souhlasit. Kapitolu pak doplňují úvahy o trestání pachatelů daného 

deliktu a rovněž o institutu účinné lítosti. 

 

 Následující kapitola je věnována procesněprávním prostředkům boje 

s organizovaným zločinem. Zde je zcela důvodně především pozornost věnována 

institutu tzv. spolupracujícího obviněného, který při svém legislativním zavádění 

vyvolal v odborné i v laické veřejnosti ostré diskuse. S autorem třeba souhlasit, že 

z hlediska základních principů trestního procesu lze mít k tomuto insitutut mnohé 

výhrady, nicméně jeho možný význam pro odhalení organizované kriminality je 

nepopiratelný. Přisvědčit lze ovšem též upozornění, které autor uvádí, že uvedený 



institut s sebou přináší možná rizika a dokonce může být za jistých podmínek 

v praktické činnosti orgánů činných v trestním řízení zneužíván. Poměrně podrobně a 

úspěšně pak autor rozebírá reflexe tohoto institutu jak v trestním právu hmotném, tak 

v trestním právu procesním a konečně i v zákoně o ochraně svědka. Rozbor procesních 

aspektů je pak doplněn výkladem typických operativně pátracích prostředků 

využívaných v boji s organizovaným zločinem, kde logicky je největší pozornost 

věnována kontroverznímu institutu policejního agenta. 

 

 V poslední kapitole své práce se pak autor poměrně funkčně věnuje některým 

souvisejícím institutům, zejména pokud jde o opatření proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti.  

 

 V závěru své práce autor přehledně a stručně shrnuje poznatky, ke kterým ve 

své práci dospěl a uzavírá konstatováním, že nové jevy v kriminalitě si vyžadují i nové 

prostředky v trestním právu a řízení pro jejich potírání. 

  

 Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako zdařilou. Autor prokázal 

hlubokou znalost zkoumané problematiky a jejich širších souvislostí, a to nejen pokud 

jde o samotnou právní úpravu a relevantní judikaturu, ale rovněž pokud jde o literární 

zpracování a praktické interpretační a aplikační problémy. Nesporným kladem práce je 

hloubka prováděných rozborů a podrobnost zpracování a především schopnost 

kvalifikovaně formulovat vlastní stanoviska a závěry, které jsou vesměs podloženy 

věcnými a přesvědčivými argumenty. Autor prokázal schopnost samostatné odborné a 

tvůrčí práce. Po formální i po obsahové stránce je předložená práce způsobilým 

podkladem pro obhajobu. 

 

 Při ústní obhajobě své práce by se autor mohl vyjádřit k otázce, jaká rizika 

může v praxi přinášet institut spolupracujícího obviněného. 

 

 Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě a rigorózní zkoušce byl Mgr. Michalu 

Feiglerovi udělen titul doktora práv.  

 

 

V Praze dne 1.10.2014 

 

 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 
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