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Hodnocení 

diplomové práce Mgr. Nikoly Musilové  

Spolupracující obviněný  

 

Téma recenzované diplomové práce o rozsahu 80 stran vlastního textu a několika dalších 

stran příloh je velmi aktuální a společensky závažné. Institut spolupracujícího obviněného je 

jedním z prostředků a nutno uvést jedním z výjimečných prostředků, které mohou sloužit 

v úsilí o omezení a regulaci organizovaného zločinu. Tento institut má své kořeny v právním 

systému common law, a proto jeho podoba i principy aplikace se v mnohém odlišují od 

institutů kontinentálního typu evropského procesu. Jak správně uvádí autorka úkolem 

zákonodárce je, aby vnitrostátní právní úprava představovala vhodnou rovnováhu mezi úsilím 

o potlačení organizované kriminality na straně jedné a zájmem na potrestání pachatele za 

všech okolností na straně druhé při současném zachovávání dosavadních základních zásad 

českého trestního řízení. Dá se říci, že to je úkol téměř nesplnitelný. 

Téma diplomové práce je vysoce aktuální i z hlediska budoucí rekodifikace českého 

trestního řízení, tj. vytvoření zcela nového trestního řádu, která se připravuje téměř dvacet pět 

let. 

Diplomová práce vychází z logické osnovy. Tvoří ji úvod, čtyři kapitoly, zpravidla dále 

strukturované, a závěr. Autorka postupně pojednává o obecných otázkách organizovaného 

zločinu, o vývoji právní úpravy institutu spolupracujícího obviněného v české právní úpravě, 

o rozporu tohoto institutu se základními zásadami českého trestního řízení a nakonec o 

problematických aspektech konkrétní platné právní úpravy. Práci uzavírá sumarizací 

poznatků, ke kterým dospěla návrhy de lege ferenda. Jednotlivé části práce na sebe vhodně 

navazují. 

Diplomovou práci zhodnocuje široký okruh odborných literárních pramenů, na základě 

kterých autorka práci vypracovala. Dá se říci, že diplomantka pracovala v podstatě se všemi 

prameny, které se v české či slovenské literatuře věnují danému tématu. Výjimku tvoří 

příspěvek Císařové publikovaný v Kriminalistice č. 2/2015, ale vzhledem k jeho obsahu jeho 

absence práci nevadí. S použitými prameny pracovala správně a kreativně. Využila k práci 

také internetových zdrojů. 

Práce neobsahuje věcné chyby či nedostatky. Její rozbor jednotlivých institutů je 

dostatečně podrobný i obecně srozumitelný. 

Oceňuji, že diplomantka se zabývá i problematickými stránkami české právní úpravy, což 
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se týká zejména institutu spolupracujícího obviněného (například beztrestnost 

spolupracujícího obviněného, nemožnost stát se spolupracujícím obviněným v řízení před 

soudem, naopak možnost být spolupracujícím obviněným  - recidivistou, kterou zákon 

nevylučuje, možnost mladistvého nebo právnické osoby být spolupracujícím obviněným a 

řadou dalších otázek). Diplomová práce Mgr. Nikoly Musilové nejen splňuje předpoklady 

k ústní obhajobě, ale obsahem zpracování i kultivovaností právně jazykových prostředků by 

mohla sloužit i jako kvalifikační práce vyššího typu. 

Při ústní obhajobě doporučuji, aby se autorka vyjádřila k otázce, zda právnická osoba může 

být spolupracujícím obviněným.  

 

Diplomovou práci hodnotím: výborně  

 

 

 

 

 

 

V Praze 24. března 2016                                                     Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 

                                                                                            vedoucí diplomové práce       

 


