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Oponentský posudek 

na diplomovou práci Mgr. Nikoly Musilové  

Spolupracující obviněný  

 

Diplomová práce o institutu spolupracujícího obviněného je aktuální ze dvou důvodů: 

Jednak jde o institut, kterými se snaží zákonodárce, a to nejen český, vypořádat se 

vzrůstajícím nebezpečím organizovaného zločiny, a jednak jde o institut, který bude muset 

být předmětem pozornosti i při probíhajících pracích na vytvoření nového trestního řádu. 

Spolupracující obviněný je institutem kontroverzním, což plně koresponduje i s obsahem 

předložené diplomové práce. 

Autorka po úvodu důkladně rozebírá ve čtyřech kapitolách platnou právní úpravu v České 

republice. Zvýšenou pozornost, a to oprávněně věnuje kolizi tohoto institutu se základními 

zásadami trestního řízení. Základ této kolize spočívá v tom, že do kontinentálního právního 

systému byl „naroubován“ institut z jiné právní oblasti. Na druhé straně u téměř každé 

základní zásady trestního řízení musí existovat výjimka, jinak by se systém základních zásad 

trestního řízení stal rigorózním a bránil by používat některé instituty.    

Diplomantka pracovala podle logické osnovy, ve které má své místo nejen vysvětlení 

základních pojmů, včetně vysvětlení rozdílů mezi pojmem spolupracující obviněný a pojmem 

korunní svědek a důkladný rozbor platné právní úpravy, ale také pojednání o tom, jak by bylo 

možné napravit nedostatky této platné a účinné české právní úpravy.  

K tomu ji pomáhá relativně široký okruh odborných pramenů.  

K problematičnosti institutu spolupracujícího obviněného svědčí například i diskuse 

odborné veřejnosti o možnosti upuštění od potrestání spolupracujícího obviněného. Část ji 

odmítá a část ji připouští (srov. str. 62). Diplomantka se porzoboru této otázky kloní k závěru 

(str. 64 shora), že upuštění od potrestání ve smyslu neuložení žádného trestu nepovažuje za 

správné, zejména v případě spáchání zločinu nebo zvlášť závažného zločinu. V těchto 

případech uvádí autorka si lze jen těžko představit, že by tento institut naplňoval zásadu 

humanity, subsidiarity trestní represe či zásadu přiměřenosti trestní sankce. S tímto názorem 

autorky souhlasím. 

Diplomová práce je napsána živým, čtivým stylem, autorka ovládá schopnost pojednat o 

odborných problémech srozumitelným způsobem.  

Diplomovou práci zhodnocují čtyři přílohy obsahující například četnost využití institutu 

spolupracujícího obviněného či znázorňující typy kriminality, v níž byl institut využit. 
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Podle mého názoru diplomová práce má výbornou odbornou i literární úroveň. 

 

Hodnocení: výborně  

 

Při ústní obhajobě by bylo žádoucí, kdyby diplomantka odpověděla na otázku. 

Spolupracující obviněný v českém právním řádu – nedostatky platné úpravy a možnosti jejího 

zdokonalení  

 

 

 

 

V Praze 26. 4. 2016                                         JUDr. Marie Vanduchová, CSc., 

                                                                                  oponent  

 


