
Abstrakt  
 Tématem této diplomové práce je institut spolupracujícího obviněného, a to ve 

smyslu zaměření na jeho vztah k základním zásadám českého trestního řízení a 

kritického zhodnocení vybraných aspektů jeho účinné právní úpravy.  

Právní úprava institutu spolupracujícího obviněného je účinná od ledna 2010. 

V TŘ je upravena v § 178a. TZ pak upravuje hmotněprávní důsledky s tímto 

označením spojené, které mohou spočívat především v mimořádném snížení trestu 

odnětí svobody či dokonce celkovém upuštění od potrestání.  

 Popisovaný institut slouží především jako cenný nástroj boje s organizovaným 

zločinem. Jeho původ lze hledat v právním systému common law, z něhož řada 

evropských států zejména v průběhu posledních třech desetiletí přebírá řadu prvků, 

které mají trestní řízení urychlit, pomoci v řešení nastalé důkazní nouze či napomoci 

v boji s organizovaným zločinem, který v současné době představuje výnamnou  

hrozbu pro společnost, ale i základy demokratického právního státu jako takového. 

 Přebírání institutů, které jsou jinak typické pro právní systém common law, 

s sebou však nese řadu úskalí, a to zejména z toho důvodu, že trestní řízení v 

kontinentálním právním systému staví na poměrně odlišných zásadách toto řízení 

ovládající. Právnímu systému common law je vlastní zásada oportunity, zatímco 

kontinentálnímu právnímu systému zásada legality. Předložená diplomová práce 

dochází k závěru, že účinná úprava institutu spolupracujícího obviněného představuje 

zejména rozpor se zásadou zákazu sebeobviňování a její hmotněprávní úprava (resp. 

možnost celkového upuštění od potrestání) porušuje základní zásady ukládání trestů.  

 Předložená práce podrobně analyzuje jak procesněprávní, tak hmotněprávní 

ustanovení, jimiž se aplikace tohoto institutu řídí. Poukazuje zejména na problém 

nedostatečného úkotvení procesního postavení spolupracujícího obviněného a některé 

výkladové nejasnoti účinné úpravy. Předložená práce vyjadřuje negativní postoj 

k nově ukotvené možnosti celkového upuštění od potrestání spolupracujícího 

obviněného. Tato diplomová práce zmiňuje i řadu úvah a návrhů de lege ferenda, 

jimiž by se budoucí právní úprava dle autorčina názoru měla do budoucna ubírat.  

	


