
Shrnutí 

 

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl představit institut organizované 

zločinecké skupiny z hlediska účinné právní úpravy a navrhnout možná legislativní 

řešení do budoucna. K naplnění tohoto cíle bylo nutné prostudovat dostupné právní 

předpisy, judikaturu, odbornou literaturu i dokumenty mezinárodního práva. 

Na úvod diplomové práce bylo třeba vymezit v první kapitole pojem organizované 

zločinecké skupiny oproti dvěma podobným pojmům vyskytujícím se v této práci, a to 

oproti pojmu organizovaného zločinu a pojmu organizované skupiny. Toto vymezení 

jsem pro účely práce považoval za stěžejní, jelikož se všemi těmito třemi pojmy bylo 

v práci dále nakládáno.  

Druhá kapitola je věnována historickému kontextu při tvorbě práva organizované 

zločinecké skupiny. Velký vliv na utváření práva přitom měly zejména dokumenty dvou 

mezinárodních organizací, a to OSN a EU. Jedna podkapitola se taktéž zabývá vývojem 

v České republice. 

Ve třetí kapitole byl institut organizované zločinecké skupiny zkoumán z hlediska 

účinné právní úpravy. Pozornost byla věnována definici pojmu organizované zločinecké 

skupiny podle § 129 TZ, pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny podle § 107 TZ a trestnému činu účasti na 

organizované zločinecké skupině podle § 361 TZ. Další samostatné kapitoly se zabývaly 

některými aplikačními aspekty institutu organizované zločinecké skupiny a porovnáním 

české úpravy s dokumenty mezinárodního práva. 

Kapitola čtvrtá zahrnuje právní úpravu institutu organizované zločinecké skupiny na 

Slovensku, ve Španělsku a Itálii. Právní úpravy těchto států mohou být inspirací pro 

budoucí normotvorbu v České republice. 

Právní úpravě de lege ferenda byla věnována kapitola pátá. V této části jsem se 

zaměřil na některé problematické aspekty, zejména co se týče samotné definice pojmu 



organizované zločinecké skupiny podle § 129 TZ. V této kapitole bylo taktéž poukázáno 

na právní úpravy jiných států, prezentovaných v předchozí kapitole. 

Závěrečná šestá kapitola obsahuje shrnutí diplomové práce s poukázáním na 

dosavadní vývoj právní úpravy institutu organizované zločinecké skupiny a právní stav 

de lege lata. 

 


