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Úvod 

Existuje jen málo právních problémů, kterým je věnována taková pozornost 

právních teoretiků, kriminologů, mezinárodních organizací, zákonodárců, politiků, 

veřejnosti a médií, jako je tomu u organizovaného zločinu. Hrozba, kterou organizovaná 

kriminalita představuje, je jednou z hlavních obav občanů, komunit a zákonodárců 

v postmoderní společnosti. Zájem věnovaný organizovanému zločinu v politických 

debatách a obavy, které v členech společnosti vzbuzuje, jsou z velké části dány obrazem 

zločineckých skupin, který vytvářejí média.1 Organizovaný zločin je pojmem široké 

veřejnosti obecně známý a je vnímán jako významná společenská hrozba. Tuto skutečnost 

dobře dokládá průzkum veřejného mínění zpracovaný pro účely Institutu pro kriminologii 

a sociální prevenci v roce 2010, v němž 95,2 % tázaných z celkového počtu 999 

respondentů vyjádřilo přesvědčení, že v České republice se organizovaný zločin 

vyskytuje.2 Ve společnosti existuje konsenzus stran existence organizovaného zločinu a 

vysoké míry jeho nebezpečnosti, nikoli však v otázce stěžejní, a to co se organizovaným 

zločinem rozumí. 

Na základě uvedeného může volba tématu této práce vyznívat překvapivě. 

Důvody pro volbu tématu, o němž již bylo mnohé řečeno a napsáno, budou čtenáři patrné 

již z první kapitoly a s každou další kapitolou budou viditelnější. Mou hlavní motivací 

při stanovení předmětu zkoumání byla výzva, kterou organizovaný zločin pro juristy 

představuje, a jež dle mého názoru spočívá v paradoxní povaze organizovaného zločinu.  

S organizovaným zločinem se již historicky pojí dva vzájemně související 

paradoxy. První je dán poznáním, že ačkoli je organizovaný zločin obecně známým 

fenoménem, o organizovaném zločinu samotném je známo nemnoho. Příčin jeho 

                                                           
1 CAMPBELL, Liz. Organised Crime and The Law. A Comparative Analysis. Oxoford: Hart Publishing, 

2013, str. 1. 
2 LUPTÁKOVÁ, Marina. Názory české veřejnosti na problematiku organizovaného zločinu a vliv denního 

tisku na utváření těchto názorů, Trestněprávní revue č. 2/2012, str. 37-42. 
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neviditelnosti pro osoby vně organizovaných skupin je hned několik. Utajení činnosti 

zločineckých skupin je základním předpokladem jejich existence. Nejenom že 

organizované zločinecké skupiny operují skrytě, využívají i všech dostupných 

prostředků, aby jejich činnost, byla-li odhalena, zůstala státní mocí nepovšimnuta a 

ignorována. K dosažení tohoto cíle zločinecké skupiny využívají svých kontaktů 

v aparátu veřejné moci, korupci a zastrašování. Na rozdíl od kriminality obecné, která 

vychází najevo na základě oznámení od konkrétní oběti trestného činu, je vysoká míra 

latence organizované kriminality dána tím, že se v převážné míře jedná o kriminalitu bez 

obětí (tzv. victimless crime). Přesto, že organizovaný zločin způsobuje vysoké materiální 

újmy a ohrožuje společnost jako celek, jen zřídka zasahuje konkrétní osoby, které se cítí 

být jeho činností bezprostředně poškozené. Organizovaný zločin totiž operuje na 

nelegálním trhu, kde uspokojuje nabídku po zboží a službách, kterých dostupnost je 

z rozličných důvodů zákonem omezena či zcela vyloučena.3 Potřeby odběratelů 

představujících nelegální poptávku jsou činností zločineckých skupin naplňovány a 

zachování stávajícího stavu je proto plně v jejich zájmu. Za nepoznatelností 

organizovaného zločinu v neposlední řadě stojí jeho flexibilita, pružnost jeho struktur a 

schopnost rychlé adaptace na měnící se podmínky, která je dána dobrou znalostí 

kriminálního prostředí. Právě z těchto důvodů je organizovaný zločin někdy až příliš 

skepticky považován za nepozorovatelný, a tedy i nepoznatelný. 

Neefektivnost mezinárodních a vnitrostátních nástrojů v boji s organizovaným 

zločinem i přes jejich mnohost přestavuje druhý paradox problematiky boje 

s organizovanou kriminalitou. Efektivní nástroje boje s organizovaným zločinem se 

zpravidla dostávají do kolize s vysokým standardem základních práv obviněných 

v trestním řízení, ty které jsou lidsko-právně neutrální, nejsou dostatečně účinné. Patrné 

                                                           
3 Ke vzniku a faktorům ovlivňujícím existenci nelegálního trhu jako místa fungování organizovaného 

zločinu viz SHAPLAND, Joanna, PONSAERS, Paul. The Informal Economy and Connections with 

Organies Crime. The Impact of National Social and Economic Policies. Hague: Boom Legal Publishers, 

2009, str. 1-21. 
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je to zejména v oblasti trestně procesní, kde jako misky vah různě balancují na straně 

jedné právo na spravedlivý proces a zájem na odhalení nejzávažnějších forem kriminality 

na straně druhé. 

Nejen shora uvedené poznatky, ale i jeho multidisciplinární povaha zvyšují 

náročnost zkoumání organizovaného zločinu, ke kterému proto nelze přistupovat 

izolovaně toliko z pohledu trestního práva, ale je v rámci jeho zkoumání nezbytné 

zohlednit i kriminologické poznatky o tomto fenoménu a jejich trestněprávní souvislosti. 

Práce proto plně v souladu s charakterem organizovaného zločinu přistupuje k předmětu 

svého zkoumání jako ke komplexnímu a vyvíjejícímu se fenoménu a věnuje se jak jeho 

kriminologické, tak právní rovině. 

Specifika organizovaného zločinu se zákonitě promítají i do nástrojů jeho 

kontroly. Tyto se vyvinuly teprve pod vlivem mezinárodních aktivit v polovině 

devadesátých let 20. století jako nové instituty našemu právu dříve neznámé. Není proto 

překvapením, že právní úpravu i její aplikaci doprovází řada otevřených otázek, na které 

je třeba hledat odpovědi. Jedná se současně o instituty, jež se do centra odborných diskuzí 

dostaly v souvislosti s jejich zavedením do právního řádu, a od té doby stojí takřka 

stranou zájmu teorie. S ohledem na neustálý vývoj forem a činností organizovaného 

zločinu vyvstává také potřeba přehodnocení stávající právní úpravy za účelem jejího 

zefektivnění s využitím zahraničních poznatků. Cílem této práce je proto nabídnout 

kritický pohled na stávající instituty boje s organizovaným zločinem ve světle vývoje 

vnitrostátních i mezinárodních právních úprav. 

Již v úvodu je dlužno upozornit, že komplexnost problematiky organizovaného 

zločinu přesahuje rozsahové možnosti předkládané práce. Proto jsou předmětem 

pojednání toliko otázky pečlivě vybrané tak, aby čitateli přiblížili historickou i stávající 

podobu organizovaného zločinu, jeho specifika a nástroje boje s organizovaným 

zločinem s poukazem na jejich nedostatky a nevyužité možnosti právní úpravy. 
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Předkládaná práce může posloužit nejenom čtenářům z řad akademiků, 

zabývajících se problematikou organizovaného zločinu, ale i soudcům, státním 

zástupcům a policistům, neboť přináší návod na využití instrumentů boje 

s organizovaným zločinem v plné šíři, kterou zákon a jeho interpretační možnosti 

připouštějí. Je současně i varováním před porušováním garancí spravedlivého procesu, 

které v demokratickém právním státě, ač se může v rámci důkazní nouze jednat o cestu 

lákavou, nelze obětovat ani v boji s tak závažnou hrozbou, jakou je organizovaný zločin. 

V neposlední řadě předkládaná práce může být cenným zdrojem inspirace pro 

legislativce, zejména v souvislosti s probíhajícími pracemi na rekodifikaci trestního práva 

procesního, protože kromě kritického pohledu na stávající právní úpravu nabízí i nové 

přístupy k právním problémům v zahraničí a návrhy řešení nedostatků právní úpravy šité 

na míru českému právnímu prostředí. 

Hlavní ambicí této práce však je myšlenka, která stála u jejího zrodu, a to, aby 

poznatky, které přináší, našly své místo v politice boje s organizovaným zločinem a 

napomohly zefektivnit boj s ním. 
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ČÁST PRVNÍ 

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN JAKO DEFINIČNÍ PROBLÉM 

 

1. Definice organizovaného zločinu 

Stěžejním předpokladem pro identifikaci účinných nástrojů boje s organizovaným 

zločinem, hodnocení jejich efektivity a možného vývoje směrem k odpovídající 

společenské reakci na organizovanou kriminalitu je vymezení samotného pojmu 

organizovaný zločin. Hned na začátku stojíme před esenciální otázkou, na kterou však 

v představách společnosti, v akademické literatuře, v kriminologických či sociologických 

studiích, ani v právních normách neexistuje jednotná a obecně přijímaná odpověď. 

Organizovaný zločin se jeví být fenoménem, o němž ačkoli bylo mnohé napsáno, nadále 

zůstává definičně neuchopený a dle některých autorů také neuchopitelný.4 I přes tuto 

skutečnost nelze na hledání vhodné definice organizovaného zločinu rezignovat. Důvodů 

je hned několik. Způsob, jakým kategorii definujeme, předurčuje tvorbu legislativy na 

národní, nadnárodní i mezinárodní úrovni, postup při mezinárodní spolupráci, specifikuje 

a sjednocuje předmět kriminologických i empirických výzkumů v oblasti organizovaného 

zločinu, které jsou významnou cestou k jeho poznání. Při hledání vhodné definice je však 

současně nutno mít na paměti staré římské úsloví omnis definitio in iure periculosa est 

neboli každá definice v právu je nebezpečná, jež při hledání významu pojmu 

organizovaný zločin má značnou váhu. 

                                                           
4 DOBOVŠEK, Bojan. Organised Crime – Can We Unify the Definition? In Policing In Central and Eastern 

Europe: Comparing Firsthand Knowledge with Experience from the West, 1996, dostupné na 

https://www.ncjrs.gov/policing/org323.htm. 
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1.1  Stručná exkurze po dlouhém hledání kriminologické definice 

organizovaného zločinu 

Organizovaný zločin je pojmem, který je široké veřejnosti obecně znám. Dobře to 

dokládá průzkum veřejného mínění zpracovaný pro účely Institutu pro kriminologii a 

sociální prevenci v roce 2010, v němž 95,2 % tázaných z celkového počtu 999 

respondentů vyjádřilo přesvědčení, že v České republice se organizovaný zločin 

vyskytuje.5 O skutečnosti, jaká trestná činnost je organizovaným zločinem, ovšem tak 

široký konsenzus nepanuje. V tom spočívá paradox organizovaného zločinu, jemuž 

ačkoliv je věnována široká pozornost kriminologů, právních teoretiků, legislativců a 

médií všeho druhu, jeho obsahový význam zůstává neuzavřený, mnohoznačný a 

z pohledu jednotlivých právních definic mnohdy i protikladný.  

Naznačený definiční problém je patrný i v rámci vymezování organizovaného 

zločinu vůči dalším příbuzným kategoriím kriminality, jakými jsou kriminalita 

ekonomická, kriminalita bílých límečků, kriminalita organizační či kriminalita páchaná 

organizovaným způsobem. Vztahu organizovaného zločinu k těmto druhům kriminality 

je pozornost věnována níže (srov. kapitolu 1.3). 

Vedle pojmu organizovaný zločin se v české, zejména kriminologické literatuře, 

setkáváme i s pojmem organizovaná kriminalita. Oba pojmy jsou povětšině užívány 

promiscue. Termín „organizovaný zločin“ je doslovným překladem anglického 

„organised crime“. Oproti organizované kriminalitě obsahuje pojem organizovaný zločin 

hodnotící přístup i silnější odsouzení tohoto druhu trestné činnosti a již na první pohled 

vyjadřuje jeho větší závažnost a nebezpečnost. Jeho rozšíření v běžném i odborném 

jazyce Cejp a Scheinost vysvětlují právě tímto hodnotícím postojem vůči kriminálnímu 

                                                           
5 LUPTÁKOVÁ, Marina, op. cit.,  str. 37-42. 
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jevu, který označuje.6 Karabec naopak organizovanou kriminalitu považuje za pojem 

širší, zahrnující i trestnou činnost páchanou skupinami s nižší mírou organizovanosti, než 

je typická pro organizovaný zločin.7 V dalším textu jsou ve shodě s většinovým pojetím 

oba termíny užívány promiscue. 

Americký profesor Klaus von Lampe na své internetové stránce věnované 

organizovanému zločinu shromáždil celkem přibližně 180 definic pojmu organizovaný 

zločin, aniž by si činil nárok na úplnost svého výčtu. Jaký je tedy důvod mnohosti definic 

a sporů o jejich úplnost a funkčnost? 

Přední kriminologové v oblasti organizovaného zločinu Van Duyne a Van Dijck 

ve svém zamyšlení nad organizovaným zločinem a možnostmi jeho výzkumu přicházejí 

se zajímavým poznatkem. Domnívají se, že na počátku výzkumu organizovaného zločinu 

nebyl reálný jev, ale pojem, který označoval cosi neurčité a současně tak závažné, že bylo 

předpokládáno, že to existuje. Až následně došlo ke snahám naplnit tento pojem 

konkrétním obsahem, které tito autoři přirovnali k neoplatónskému scholastickému 

počinu.8 Vysvětlení jimi použité metafory najdeme v jiné práci Van Dujna,9 který 

akademiky a legislativce v oblasti organizované kriminality přirovnává k lidem 

z Platónova podobenství o jeskyni, kteří vidí pouze stíny organizované kriminality, toliko 

odrazy zachycené v číslech a dostupných empirických poznatcích, protože samotný 

organizovaný zločin je skrytý (někdy až neviditelný) a v podstatě nepozorovatelný. 

Předestřená metafora výstižně poukazuje na jeden z důvodů neexistence jednotné 

definice organizovaného zločinu, kterým je malé množství relevantních empirických 

                                                           
6 CEJP, Martin, SCHEINOST, Miloslav. Co víme o organizovaném zločinu? In SCHEINOST, Miloslav a 

kol. Kriminalita očima kriminologů. Praha: IKSP, 2010, str. 116. 
7 KARABEC, Zdeněk. K právním prostředkům boje proti organizovanému zločinu. Trestní právo, 

č. 2/1999, str. 8. 
8 VAN DUYNE, Petrus, VAN DIJCK, Maarten. Assessing Orgnaized Crime: The Sad State of an 

Impossible Art. In BOVENKERK, Frank, LEVI, Michael. The Organized Crime Community. Essays in 

Honor of Alan A. Block. New York, NY: Springer New York, 2007, str. 105. 
9 VAN DUYNE, Petrus, NELEMANS, Mark D.H. Transnational Organized Crime: Thinking In and Out 

of Plato´s Cave. In ALLUM, Felia, GILMOUR, Stan. Routledge Handbok of Transnational Organized 

Crime. London: Routledge, 2012, str. 36-52. 
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poznatků o povaze organizované kriminality jakožto skryté formě trestné činnosti, ze 

kterých jsou následně dovozovány zobecňující závěry. Zásadním důvodem je zcela jistě 

také amorfní povaha organizovaného zločinu, jehož hranice jsou těžce vymezitelné a 

různost struktur skupin dopouštějících se trestné činnosti, která spadá do kategorie 

organizované kriminality. 

K definici organizovaného zločinu lze přistoupit ze dvou různých úhlů pohledu. 

Základním kritériem, dle kterého lze organizovaný zločin zkoumat, je kritérium subjektu 

organizovaného zločinu. Při jeho definičním vymezení lze tedy vycházet ze specifických 

struktur neboli z organizací, jež páchají trestnou činnost a v definici organizovaného 

zločinu tak hledat odpověď na otázku, kdo je jeho pachatelem. Druhým z možných 

přístupů je chápání organizovaného zločinu jako skupiny trestných činů s vyšším 

stupněm nebezpečnosti a důrazem na otázku povahy trestných činů spadajících do rámce 

organizované kriminality. 

V definicích organizovaného zločinu lze pozorovat oba zmíněné přístupy, 

případně jejich kombinaci, a to v určitých vývojových trendech.10 V 19. století byla za 

stěžejní definiční znak organizovaného zločinu považována vysoce organizovaná skupina 

s vnitřní strukturou sestávající převážně z osob spojených etnickými nebo národními 

pouty (často v podobě organizací mafiánského typu).11 Postupně bylo od ztotožňování 

organizovaného zločinu a mafie upuštěno 12 a pozornost kriminologů se zaměřila na 

hledání definičních znaků struktur dopouštějících se kriminální činnosti. Kriminologové 

Grennan a Britz například organizovaný zločin definovali jako rozpoznatelnou, 

monopolistickou, samoudržovanou, hierarchickou organizaci, ochotnou užít násilí a 

                                                           
10 CAMPBELL, Liz. Organised Crime and The Law. A Comparative Analysis. Oxoford: Hart Publishing, 

2013, str. 13-15. 
11 Průkopníkem tohoto přístupu byl americký sociolog Donald Ray Cressey, který ve svém výzkumu 

vycházejícím z oficiálně shromážděných dat oba pojmy ztotožňoval. Jeho studie se však stala předmětem 

ostré kritiky a později i sám svůj názor přehodnotil. Srov. LYMAN, Michael D., POTTER, Gerry W. 

Organized Crime. Fifth Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall, 2014, str. 3.  
12 Srov např. HOBBS, Dick. Going Down The Glocal. The Local Context of Organized Crime. The Howard 

Journal of Criminal Justice, Vol 37, č. 4/1998, str. 415–419. 
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korupci za účelem provozování komplexního kriminálního podnikání a s ním 

souvisejících činností, která si zachovává organizační kontinuitu za požití rituálních 

praktik, pravidel a regulací, organizačního sbližování a investování do legitimního 

podnikání.13 Jako trvalou kriminální organizaci, která úmyslně vyvíjí činnost za účelem 

dosažení zisku z nezákonných aktivit a k zajištění své dlouhodobé existence používá 

násilí, zastrašování, monopolní postavení a korupci, vymezil subjekt organizované 

kriminality Albanese.14 

Z českých kriminologů subjektovou definici zastává Musil, který organizovanou 

kriminalitu definuje jako druh skupinové činnosti, páchané organizovanou zločineckou 

skupinou nebo zločineckou organizací vyznačující se dlouhodobostí, dělbou činností, 

plánovitostí a orientací na vysoký zisk nebo na získání vlivu na veřejný život.15  

Někteří autoři se při hledání obsahu zkoumaného pojmu vydali cestou vymezení 

jeho definičních znaků. Takto Abadinsky vymezuje osm atributů organizovaného 

zločinu, kterými jsou absence politických cílů, hierarchická nejméně třístupňová 

struktura, v níž každý ze stupňů má moc nad nižšími stupni, omezené nebo exkluzivní 

členství, unikátní subkultura, ochota užít násilí, monopolní postavení, a fungování 

struktury podle jasně vytýčených pravidel.16 Naproti tomu Maltz přichází pouze se čtyřmi 

charakteristikami organizovaného zločinu, kterými jsou násilí, korupce, kontinuita a 

různorodost trestné činnosti.   

Pod vlivem poznatků empirických výzkumů, dle kterých jsou kriminální aktivity 

provozovány především efemerními strukturami, se pozornost akademiků zaměřila na 

                                                           
13 GRENNAN, Sean, BRITZ, Marjorie T. Organized Crime: A Worldwide Perspective. Upper Saddle 

River, NJ: Prentice Hall, 2006, str. 15. 
14 ALBANESE, Jay. The Causes of Organized Crime: Do Criminals Organize Around Opportunities for 

Crime or Do Criminal Opportunities Create New Offenders? Journal of Contemporary Criminal Justice, č. 

4/2000, str. 409-423. 
15 MUSIL, Jan. Připravit se včas na boj s organizovanou kriminalitou. Československá kriminalistika, 

č. 2/1992, str. 97-111. 
16 ABADINSKY, Howard. Organized Crime, 10th edition. Wadsworth: Cengage Learning, 2013, str. 2-5. 
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kriminální aktivity organizovaného zločinu.17 Například Levi definoval organizovaný 

zločin jako pokračující nelegální podnikaní.18 Finckenauer při hledání definice naopak 

upozorňuje, že v konceptu organizovaného zločinu není problematický pojem zločin, 

nýbrž chápání pojmu organizovaný, protože trestné činy spadající do definice 

organizovaného zločinu může spáchat jak určitá skupina osob, tak i jediný pachatel, a 

proto opět obrací pozornost zpátky na subjekt organizované kriminality jako diferenciační 

prvek odlišující organizovanou kriminalitu od kriminality obecné.19  

V kriminologické literatuře se často setkáváme i s kombinovanými definicemi, 

spojujícími oba výše uvedené přístupy. Kombinovanou definici organizovaného zločinu 

v české kriminologii zastává například Cejp, který jej definuje jako opakující se 

(soustavné) páchání cílevědomě koordinované závažné trestné činnosti (a aktivit tuto 

činnost podporujících), jejíž subjektem jsou zločinecké skupiny nebo organizace 

(většinou s vícestupňovou vertikální organizační strukturou), a hlavním cílem je 

dosahování maximálních nelegálních zisků při minimalizaci rizika (zajišťovaného 

prostřednictvím kontaktů v rozhodovacích společenských strukturách).20 Obdobně 

k vymezení organizovaného zločinu přistupuje i Novotný,21 když jej popisuje jako 

soustavnou a plánovitou trestnou činnost páchanou hierarchicky strukturovanou skupinou 

osob, mezi nimiž existuje dělba činností, a jejímž primárním cílem je dosahování 

vysokého zisku.22 

                                                           
17 Srov například FIJNAUT, Cyrille, PAOLI, Letizia (ed.). Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns 

and Control Policies in the European Union and Beyond. Dordrecht: Springer, 2004, str. 230-231.  
18 LEVI, Michael. Perspectives on 'Organised Crime': An Overview. The Howard Journal of Criminal 

Justice, č. 4/1998, str. 335. 
19 FINCKENAUER, James. Problems of Definition: What is Organized Crime? In SHEPTYCKI, James 

(ed.). Transnational Organized Crime, Volume II. London: Sage, 2014, str. 71-72. 
20 CEJP, Martin a kol. Organizovaný zločin v České republice III. Praha: IKSP, 2004, str. 18. 
21 NOVOTNÝ, Oto a kol. Trestní právo hmotné. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2010, str. 148. 
22 Shodně GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVá, Ivana a kol. Kriminologie. 4. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 396. 
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Ze stručné ukázky definic organizovaného zločinu je zřejmé, že ačkoli shoda 

ohledně obsahu tohoto pojmu neexistuje, v definicích se opakují některé jeho 

charakteristické znaky. 

Při hledání společných definičních znaků si pomůžeme Haganovou komparativní 

studií z roku 1983, kterou autor v roce 2006, tedy po více než 20 letech od jejího 

vytvoření, zrevidoval a doplnil o nové poznatky.23 Hagan v ní srovnává definice ze široké 

škály odborných textů věnovaných organizovanému zločinu. Přestože je nesporně velice 

zajímavá také jeho studie starších definic, z hlediska předmětu zkoumání této práce je 

relevantní především jím provedená komparace definic soudobých nejvýznamnějších 

autorů v oblasti organizovaného zločinu, která je uvedena níže.      
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ROZPOZNATELNÁ X      
MONOPOLISTICKÁ X  X X X X 
SAMOUDRŽOVACÍ X  X X X X 
HIERARCHICKÁ X   X X X 
NÁSILÍ/POHRŮŽKY X X X X X X 
KORUPCE X X X  X X 
NELEGÁLNÍ AKTIVITY X  X  X X 
KRIMINÁLNÍ PODNIKÁNÍ X      
RITUÁLY X      
PRAVIDLA /MLČENLIVOST X   X   
FINANČNÍ PODPORA  

(TZV. DESÁTKY) 
X      

ÚČAST V LEGÁLNÍM 

PODNIKÁNÍ  
X      

PLÁNOVITOST  X     
ZISK  X X    
PŘIZPŮSOBENÍ SE 

POPTÁVCE/NABÍDCE 
 X     

NEPODLÉHAJÍCÍ IDEOLOGII    X   
EXKLUZIVNÍ ČLENSTVÍ    X   
DĚLBA PRÁCE    X   

Tabulka 124 

                                                           
23 HAGAN, Frank E. The Organized Crime Continuum: A Further Specification of a New Conceptual 

Model In SHEPTYCKI, James (ed.). Transnational Organized Crime, Volume II. London: Sage, 2014, str. 

59-69; HAGAN, Frank E. Organized Crime and ORGNIZED CRIME Indeterminate Problem of Definition. 

Trends in Organized Crime, Vol. 9, č. 4/2006, str. 127-137. 
24 Překlad výsledku Haganovy obsahové analýzy definic organizovaného zločinu autorů učebnic na toto 

téma. Srov HAGAN, Frank E. Organized Crime and ORGNIZED CRIME Indeterminate Problem of 

Definition. Trends in Organized Crime, Vol. 9, č. 4/2006, str. 130. 
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Výsledkem Haganovy komplexní analýzy je výčet pěti atributů nejčastěji 

přiřazovaných k pojmu organizovaný zločin, a to jmenovitě: užívání násilí nebo pohrůžek 

násilím, trvalý či dlouhodobý charakter, organizovaná struktura, monopolní postavení, 

nelegální aktivity (podnikání) a korupce. Spojením těchto prvků zmíněný autor vytvořil 

definici organizovaného zločinu jako trvalých (pokračujících) organizovaných 

skupin, které monopolizují nelegální trhy za pomoci násilí nebo pohrůžek násilím, 

a které požívají imunity, jíž získávají korupcí. 

1.2 Atributy organizovaného zločinu 

Ačkoli výsledek Haganovy studie zachycuje základní atributy organizovaného 

zločinu, o nichž panuje většinová shoda, ohledně úplnosti výčtu jím vytvořeného katalogu 

znaků doposud nebylo dosaženo konsenzu.  

V této práci proto bude vycházeno ze širších definic organizované kriminality a 

za účelem lepšího pochopení fenoménu organizovaného zločinu bude o každém z jeho 

definičních prvků pojednáno zvlášť.  

i) Skupina osob jako subjekt organizovaného zločinu  

Pod pojem organizovaný zločin spadá činnost vyžadující určitou formu 

organizaci. Jedná se o činnost páchanou skupinami osob spojenými vzájemnými vazbami 

v rámci struktury organizace. Počet osob, jejichž jednání lze při splnění dalších 

požadavků podřadit pod organizovaný zločin, se v definicích liší. Zatím co dle některých 

autorů25 tvoří zločineckou skupinu nejméně 2 osoby, jiní26 v souladu se zásadou tres 

faciunt collegium uvádějí, že zločinecká skupina musí mít nejméně tři členy.  

ii) Organizační struktura a členství v organizaci 

                                                           
25 LYMAN, Michael D., POTTER, Gerry W. Organized Crime. Fifth Edition. Upper Saddle River, NJ: 

Pearson/Prentice Hall, 2014, str. 335. 
26 Ibid,, str. 14. 
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Organizovaná kriminalita se od jiných forem kriminality liší tím, že je páchána 

vysoce organizovanými skupinami osob, dopouštějících se trestné činnosti za účelem 

dosažení zisku. Při jejím zkoumání je důležité se oprostit od představy člověka jako 

individuálního pachatele a zaměřit se na povahu struktur, ve kterých se osoby sdružují za 

účelem koordinace jednání v rámci páchané trestné činnosti. Podle stupně organizace lze 

rozlišit dva obecné teoretické modely struktur organizovaného zločinu, a to hierarchický 

model a model sítí organizovaného zločinu.27   

 

 HIERARCHICKÝ MODEL MODEL SÍTÍ OZ 

STRUKTURA 

MOCI 

 

hierarchická organizační struktura s vertikální 

distribucí moci  

 

horizontální struktura, kde význam 

jednotlivých osob je dán schopnostmi, 

kontakty a výší finančních zdrojů 

VEDENÍ v čele organizace stojí jeden vůdce, případně velmi 

malá skupina osob 

Nemá označené vůdce, činnost je 

organizovaná kolem klíčových osob, které 

vyvíjejí nelegální činnost   

DĚLBA 

PRÁCE 

relativně jasně rozdělené úkoly členů různé části sítě spolu nemusí úzce 

spolupracovat 

ODMĚNY 

(PENÍZE, 

MOC A 

STATUS) 

jsou odvislé od postavení v hierarchii 

 

jsou sjednávány a závisí na snaze, 

vložených investicích a výkonech 

VNITŘNÍ 

DISCIPLÍNA 

funguje vnitřní systém disciplíny a kontroly členů je založena na důvěře, obchodních 

vztazích a reputaci členů 

KODEX 

CHOVÁNÍ 

určitý specifický vnitřní způsob   

 

vztahy jsou založené na pravidlech, ale 

také na neformálním vzájemném 

porozumění 

VNITŘNÍ 

SPORY 

jsou řešeny direktivně, příkazy ze shora jsou řešeny vzájemnou dohodou 

VEŘEJNOST jejich existence je společnosti známá, často pod 

konkrétním jménem 

zůstávají více skryty před očima veřejnosti 

ČLENSTVÍ často založeno na příslušnosti k sociální nebo 

etnické skupině, odchodem členů skupina zaniká 

 

založeno na loajalitě, přátelství a 

obchodních vazbách, členství je nestálé, 

avšak změnou členů nedochází k zániku, 

ale k pouhé reorganizaci  

NÁSILÍ násilí je charakteristické menší sklony k násilí 

ÚZEMNÍ  

ROZSAH 

ČINOSTI 

vyvíjejí činnost na určitém ohraničeném území území působení se mění v závislosti na 

trhu a nelegálním podnikání 

Tabulka 228 

                                                           
27 Ibid., str. 13-15. 
28 Ibid., str. 14-15. 
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V závislosti na uspořádání a počtu vazeb uvnitř skupiny byly vyvinuty i další 

modelové druhy organizovaných skupin29 a jejich sítí.30 Tyto modely se navíc liší 

v závislosti na kulturním prostředí, v němž působí a v jednotlivých státech vykazují jistá 

specifika.31 V této souvislosti je však nutno upozornit na výhradně pomocnou funkci 

teoretických modelů, neboť jak již bylo výše uvedeno, dle empirických studií mají 

organizované skupiny spíše efemérní podobu. 

iii) Trvalá nebo dlouhodobá povaha zločineckých skupin 

Zločinné organizace jsou vytvářeny za účelem trvalého páchání trestné činnosti a 

svou dlouhodobou existenci si zajištují za pomoci násilí a korupce. Jejich existence není 

vázána na konkrétní členy (s výjimkou vůdčích článků skupiny). Členové zločineckých 

struktur jsou v případě smrti nebo jejich trestního stíhání lehce nahraditelní jinými 

osobami. S organizovaným zločinem jakožto formou trvající spolupráce je 

neodmyslitelně spojen pokračující charakter jeho činnosti a zaměření na soustavné 

páchání trestné činnosti. Za zločinnou organizaci proto nelze považovat vysoce 

organizované seskupení osob, které je založeno za účelem úspěšného spáchání toliko 

jednoho trestněprávně relevantního skutku, a to bez ohledu na jeho závažnost. Znak 

trvalost či dlouhodobosti zločinecké struktury je proto jedním z esenciálních znaků 

zločineckých skupin.32 

iv) Monopolní postavení 

Činnost organizovaných zločineckých skupin je vedena snahou o získání předního 

postavení na nelegálních trzích. Organizovaný zločin nabízí služby a zboží, které jsou 

                                                           
29 K tomu srov např. CEJP, Martin a kol. Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu, Praha: IKSP, 

2015, str. 20-25. 
30 Srov United Nations Organization. Results of a Pilot Study of Forty Selected Organized Crime Groups 

in Sixteen Countries. New York: United Nations Organization, Office of Drugs and Crime, 2002, dostupné 

na <https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf>. 
31 K organizovanému zločinu v jednotlivých státech viz NOŽINA, Miroslav. Mezinárodní organizovaný 

zločin v České republice. Praha: Themis, 2003, 407 s. 
32Srov např. FINCKENAUER, James. Problems of Definition: What is Organized Crime? In SHEPTYCKI, 

James (ed.). Transnational Organized Crime, Volume II. Sage, 2014, str. 74. 
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z důvodu přísné právní regulace obtížně dostupné (například obchod se zbraněmi) či 

přímo zákonem zakázané (například obchodování s drogami). Zločinecké skupiny na 

ilegálním trhu používají nezákonné praktiky, spočívající v ekonomické či fyzické 

likvidaci konkurence, aby tak dosáhly hlavního cíle své činnosti, kterým je maximalizace 

zisku. Stále častěji je v této souvislosti poukazováno na podnikatelský charakter 

organizovaného zločinu, fungujícího na principech provozu obchodního podniku.33 K 

získání monopolního postavení je často užíváno násilí i korupce úředních osob, které 

slouží rovněž k získání imunity před státními orgány a k zajištění dlouhodobé nerušené 

existence a fungování zločinecké skupiny. V souvislosti s monopolizací nelegálních trhů 

je nezbytné připomenout, že zločinné organizace se z rozličných důvodů zapojují také do 

legálních činností, a to například ve snaze zakrýt původ finančních prostředků získaných 

trestným činem či zakrýt svou nelegální činnost vyvíjenou v rámci zákonné podnikatelské 

činnosti (například prodej nekolkovaných cigaret či drog v sítí legálně provozovaných 

večerek). 

v) Násilí jako prostředek k dosažení cílů 

Násilí je dle Haganovy studie34 nejčastěji používaným znakem soudobých definic 

organizovaného zločinu a jinak tomu není ani ve starších pracích kriminologů 

věnovaných této problematice. Zločinné organizace se dle kriminologů nezdráhají použít 

násilí proti svým obětem či konkurenci.  

Účel násilí užívaného zločineckými skupinami se různí. Násilí může sloužit jako 

prostředek k dosažení určitého cíle, například mlčenlivosti, k likvidaci konkurence nebo 

k získání výhod a imunity. V rámci některých struktur je násilí užíváno jako prostředek 

                                                           
33 K teorii organizovaného zločinu jako podnikání srov DEAN, Geoff, FAHSING, Ivar, GOTTSCHALK, 

Petter. Organizd Crime. Policing Illegal Business Entrepreneurialism. Oxford: Oxford University Press, 

2010. 
34 HAGAN, Frank E. The Organized Crime Continuum: A Further Specification of a New Conceptual 

Model. In SHEPTYCKI, James (ed.). Transnational Organized Crime, Volume II. Sage, 2014, pp. 59-69; 

HAGAN, Frank E. Organized Crime and ORGNIZED CRIME Indeterminate Problem of Definition. 

Trends in Organized Crime, Vol. 9, č. 4/2006, str. 127-137. 
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exprese touhy po moci a kontrole, spíše než racionální volba prostředku k rozvoji své 

činnosti. Způsob a důvod jeho užití svědčí o míře sofistikovanosti té které skupiny. Užití 

násilí je determinováno také kulturním prostředím. Kdežto násilí jako prostředek exprese 

je význačné pro ruský organizovaný zločin, jeho asijský protějšek se vyznačuje násilím 

jako racionální a promyšlenou volbou, nikoli v přímé formě, ale spíše formou nepřímou 

v podobě msty na rodinných příslušících. Sílu a krutost organizované skupiny nakonec 

používají jako negativní reklamu budující strach a respekt, což je spíše příznačné pro 

organizace mafiánského typu.35   

Navzdory častému užití tohoto znaku v definicích organizované kriminality, není 

násilí zdaleka znakem bezproblémovým. Levi v této souvislosti správně upozorňuje na 

skutečnost, že pokud násilí přijmeme jako obligatorní znak organizovaného zločinu, 

nebude za organizovaný zločin per definitionem možno považovat například drogový 

kartel, který při své činnosti užívá nenásilné metody, aby na sebe nepoutal pozornost 

orgánů činných v trestním řízení. Vyloučení tohoto druhu trestné činnosti z rámce 

organizovaného zločinu považuje za nesprávné s poukazem na neodůvodněné 

zvýhodnění takových skupin oproti jiným organizačně srovnatelným skupinám, které 

užívají jakoukoli formu násilí. Toto rozlišování dle mínění autora může mít negativní 

důsledky v oblasti trestání.36 

Naznačenou argumentaci, i přes většinový názor, považuji za oprávněnou a mám 

za to, že zejména v oblasti právních definic by užití násilí mělo být formulováno jako 

znak pomocný nebo alternativní, nikoli však jako znak obligatorní. Shodný názor zastává 

i česká učebnice kriminologie autorského kolektivu pod vedením Kuchty a Válkové, která 

                                                           
35 DEAN, Geoff, FAHSING, Ivar, GOTTSCHALK, Petter. Organizd Crime. Policing Illegal Business 

Entrepreneurialism. Oxford: Oxford University Press, 2010, str. 73-75, str. 116. 
36 LEVI, Michael. Perspectives on 'Organised Crime': An Overview. The Howard Journal of Criminal 

Justice, č. 4/1998, str. 335. 
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násilí jakožto prostředku ultima ratio připisuje v rámci činnosti organizovaného zločinu 

toliko subsidiární význam.37 

Jako argument k podpoře této teze se nabízí několik příkladů. Činnost 

mezinárodní organizované skupiny v oblasti kybernetické kriminality, která probíhá 

virtuálně za pomoci telekomunikačních technologií, zaručujících vysokou mírou 

anonymity a bez fyzického kontaktu zúčastněných osob, nezakládá důvod ani příležitost 

pro užití násilí, přesto jinak vykazuje všechny znaky organizovaného zločinu. Pro 

dokreslení lze jako další příklad „nenásilného“ organizovaného zločinu zmínit kauzy 

podvodných konkurzů a tzv. harvardských fondů, které byly v České republice stíhané 

jako organizovaná kriminalita a s výjimkou násilí naplňují znaky organizovaného 

zločinu, včetně vysokého stupně plánovitosti, organizovanosti, užití korupce a napojení 

na státní aparát.38  

Ze shora uvedeného je zřejmé riziko, které skýtá příliš úzké a striktní vymezení 

organizovaného zločinu. Ad absurdum bychom trváním na naplnění všech modelových 

znaků organizovaného zločinu dospěli k závěru, že organizovaný zločin v České 

republice v současné době neexistuje, a pokud ano, je tvořen pouze malými, často 

poměrně desorganizovanými skupinami osob, jejichž činnost však zdaleka neodpovídá 

výši škod, které jsou organizovanému zločinu přičítány. Dle mého soudu je proto na 

moderní organizovaný zločin nutné nahlížet širší optikou a zaměřit se spíše na jeho 

ekonomickou povahu. 

vi) Činnost řídící se vnitřními pravidly 

V rámci struktur organizovaného zločinu je tradičně vyžadováno dodržování 

jasně vymezených pravidel, jistého kodexu chování, přičemž dodržování jeho pravidel 

podléhá systému vnitřní kontroly a jejich porušení je následně sankcionováno. Jedná se o 

                                                           
37 KUCHTA, Josef, VÁLKOVÁ, Helena a kol. Základy kriminologie a trestní politiky, 1. vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2005, str. 467. 
38 ŠMÍD, Tomáš, KUPKA, Petr. Český organizovaný zločin. Od vyděračů ke korupčním sítím. Muni Press: 

Brno, 2012, str. 262-269, 278-281. 
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pravidla zajišťující poslušnost výkonných článků zločineckých skupin zahrnujících 

opatření proti vyzrazení činnosti skupiny či identity jejích členů, včetně povinnosti 

mlčenlivosti. Spíše než formu psaných pravidel mívají formu dodržované a nepsané 

praxe. Existence vnitřního kodexu pravidel je tradičně spojována s organizacemi 

mafiánského typu, v nichž tzv. omertà sloužící jako kodex cti zakazovala spolupráci se 

státními orgány a od svých členů pod sankcí smrti vyžadovala mlčenlivost stran všech 

záležitostí týkajících se skupiny. V soudobých formách zločineckých organizací vychází 

dodržování zavedené praxe a mlčenlivosti spíše z příslušnosti k organizované skupině a 

ze zapojení členů do jejích nelegálních aktivit. Každý člen profituje z činnosti zločinecké 

skupiny a je si vědom toho, že spíše než fyzické likvidaci ze strany ostatních členů, se 

v případě vyzrazení činnosti skupiny vystavuje nebezpečí trestního stíhání a uložení 

trestu. 

vii) Absence ideologie 

Cílem organizovaného zločinu je dosažení zisku a moci na nelegálním trhu, nikoli 

dosažení moci ve státě za účelem jeho desorganizace. V kriminologickém smyslu není 

organizovaný zločin veden ideologií, politickým nebo nábožensky přesvědčením, čímž 

se odlišuje od terorismu. Průnik organizovaného zločinu do státního aparátu či politiky je 

spíše průvodním jevem a prostředkem k maximalizaci zisku a získání imunity, nikoli však 

hlavním cílem či účelem jednotlivých skupin. 

viii) Činnost skupin organizovaného zločinu 

Činnost organizovaného zločinu je vedena snahou o maximalizaci zisku. 

Realizuje se proto v oblastech, kde je očekávaná míra zisku největší. Je motivován 

poptávkou po nedostatkových službách a zboží na legálním trhu, a především pak na 

nelegálním trhu, jíž se velice pružně přizpůsobuje.  

Do neuzavřeného výčtu aktivit organizovaného zločinu patří zejména výroba, 

pašování a distribuce drog, krádeže aut, organizování prostituce a obchodu se ženami, 
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nelegální pornografie, organizování nelegální migrace, obchod s ohroženými druhy 

rostlin a zvířat, vydírání a vybírání poplatků „za ochranu“ (tzv. „výpalnictví“), padělání 

CD a podobných nosičů, nelegální výroba a pašování alkoholu a cigaret, krádeže 

uměleckých předmětů, a obchod se zbraněmi a výbušninami. 

Úřad Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu mezi rozšířené 

činnosti organizovaného zločinu v mezinárodním měřítku řadí rovněž trestné činy 

porušující autorská práva, zejména padělání zboží a oblast kyberkriminality, zejména 

krádeže identity a nelegální dětskou pornografii.39 

Zločinecké skupiny vedle svých hlavních činností provozují řadu aktivit, které 

mají zabezpečovací charakter. Tyto slouží k obstarávání finančních prostředků a 

k zajištění provozu nelegálního podnikání. Do výčtu těchto aktivit se řadí například 

bankovní podvody, bankovní loupeže, krádeže vloupáním (do bytů, chat, obchodů, 

skladů), praní špinavých peněz a hazardní hry, padělání dokumentů a peněz, zakládání 

podvodných a fiktivních firem či celní podvody.40 

Z důvodu skryté a latentní povahy organizovaného zločinu neexistuje dostatek 

empirických dat k přesné evaluaci aktivit organizovaného zločinu. IKSP však počínaje 

rokem 1993 pravidelně provádí expertní odhad vývoje aktivit organizovaného zločinu 

v České republice. Dle jeho výsledků se četnost aktivit v různých oblastech kriminality 

v průběhu let mění. Zatímco v roce 1993 mezi nejrozšířenější aktivity organizovaného 

zločinu patřily krádeže automobilů a organizování prostituce, od roku 1994 jsou jimi 

výroba, pašování a distribuce drog. V roce 2013 se zločinecké skupiny nejčastěji 

zaměřovaly na činnosti související s ekonomickou kriminalitou, a to korupci, praní 

špinavých peněz, daňové, úvěrové, pojišťovací a směnečné podvody, zakládání 

podvodných a fiktivních firem, celní podvody, dále na nelegální výrobu a pašování 

alkoholu nebo cigaret. Na přední místa se dostalo rovněž zneužití prostředků EU, dále na 

                                                           
39 United Nations Office on Drugs and Crime. The Globalization of Crime. A Transnational Organized 

Crime Threat Assessment. Vienna, 2011, dostupné na www.unodoc.org. 
40 CEJP, Martin a kol. Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu. Praha: IKSP, 2015, str. 13. 
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zneužití počítače k trestné činnosti a v první desítce se umístili také výroba, pašování a 

distribuce drog a krádeže aut. V roce 2014 se opětovně rozšířil obchod s drogami i 

organizované krádeže vloupáním do bytů.41 

 

1.3 Organizovaný zločin a jeho vztah k dalším kategoriím kriminality 

Ačkoli pohled na řadu definic a znaků charakterizujících organizovaný zločin 

navozuje dojem, že podstatě organizovaného zločinu se již nelze více přiblížit, tato 

představa se rozplývá v konfrontaci s praktickými otázkami. Spadá do rámce 

organizovaného zločinu rovněž činnost vysoce organizované skupiny osob jinak 

vykazující znaky organizovaného zločinu, založena za účelem spáchání pouze jednoho 

trestného činu? Jaká míra organizace trestné činnosti se vyžaduje, aby se jednalo o 

organizovaný zločin? Můžou organizovanou kriminalitu páchat právnické osoby? Jaký je 

vztah organizované kriminality a kriminality páchané organizacemi? 

Předložené otázky zaměřují pozornost od pojmového vymezení organizovaného 

zločinu k jeho hranicím a otevírají problém vztahu organizovaného zločinu 

k souvisejícím kategoriím.  

1.3.1 Organizovaný zločin a související formy trestné součinnosti 

Organizovaná kriminalita je skupinovou trestnou činností. Zdaleka ne každý 

trestný čin spáchaný organizovanou skupinou osob lze podřadit do kategorie 

organizovaného zločinu. Rozdíl spočívá jednak v míře organizace činnosti osob 

náležejících ke skupině, jednak v účelovém určení činnosti skupiny osob. 

Organizovaná kriminalita se vyznačuje tím, že je páchána seskupením osob 

vykazujícím určitou vyšší míru organizovanosti, s níž je tradičně spojována existence 

hierarchické struktury uvnitř organizace, zakládající vztahy podřízenosti a nadřízenosti, 

                                                           
41Ibid., str. 133-135. 
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ačkoli od požadavku striktně hierarchické struktury je v poslední době postupně 

upouštěno (viz kapitolu 4.2). Druhým znakem odlišujícím organizovaný zločin od jiné 

skupinové činnosti je jeho povaha jakožto nelegálního podniku s cílem dlouhodobého 

provozování převážné nelegálních aktivit. S povahou nelegálního podniku souvisí i třetí 

dle mého názoru podstatné rozlišující kritérium, za které považuji (ne)závislost existence 

skupiny na členství jednotlivých osob. Existence organizované zločinecké skupiny není 

vázána osobně. Obdobně jako v legálních podnicích, každý zaměstnanec může být 

nahrazen, stejně tak jako i osoby ve většině vedoucích funkcích.   

Rozdíl mezi organizovanou kriminalitou a skupinovou trestnou činností je patrný 

při srovnání znaků organizované zločinecké skupiny jakožto subjektu organizovaného 

zločinu a organizované skupiny. K těmto pojmům a jejich znakům viz kapitolu 4.2. 

1.3.2 Organizovaný zločin a terorismus 

Pojem terorismus je podobně jako organizovaný zločin definičně problematický. 

Přes četné snahy o definiční vymezení terorismu neexistuje jednotně přijímaná definice 

tohoto pojmu. Konsenzus však panuje ohledně jeho tří základních definičních prvků. 

Z hlediska objektivní stránky je za terorismus považováno násilné jednání směřující proti 

osobám, eventuálně majetku. Další definiční prvek spadá do subjektivní stránky a 

zahrnuje specifický záměr, případně také motivaci teroristických skupin. Specifickým 

záměrem se rozumí snaha zastrašit činem veřejnost nebo jím donutit vládu či mezinárodní 

organizaci k určitému konání nebo nekonání. Motivace teroristických skupin je dána 

snahou o dosažení politických, národnostních, ideologických či jiných cílů, avšak jako 

taková se v poslední době z definic vytrácí. Třetí prvek je dán vymezením možného 

okruhu pachatelů.42 

                                                           
42 Ke snahám o definiční vymezení srov BÍLKOVÁ, Veronika. Mezinárodní právo a terorismus. Definovat 

nedefinovatelné? Trestněprávní revue 1/2010, str. 11. 
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Připravovaná Všeobecná úmluva proti mezinárodnímu terorismu jej pro své účely 

definuje jako jednání „osoby, která jakýmikoli prostředky, protiprávně a úmyslně způsobí 

smrt nebo vážnou újmu na zdraví jiné osobě nebo vážnou újmu na majetku, včetně 

veřejného statku, státního majetku, systému veřejné dopravy, zařízení infrastruktury nebo 

přírodnímu prostředí, pokud účelem takového jednání je zastrašit obyvatelstvo nebo 

přinutit vládu (státní moc) nebo mezinárodní organizaci, aby něco konali nebo opomněli 

konat.“ 

Právě neshody stran vhodné definice blokují snahy o přijetí této úmluvy. Největší 

problémy přitom vyvolává nutnost rozlišení teroristických aktů od jednání 

příslušníků hnutí národního osvobození. 

Pro přiblížení obsahu pojmu terorismus se nyní zaměříme na znaky, které jej 

odlišují od organizovaného zločinu, jako i ty, které jsou pro obě kategorie společné.43  

Organizovaný zločin a terorismus spojuje určitý stupeň a struktura organizace 

skupin. Obě skupiny fungují prostřednictvím kriminálních sítí a často formují dočasné 

sítě, které zvyšují jejich flexibilitu a snižují riziko prozrazení jimi plánovaných aktivit. 

Obě formy také často fungují na principech obdobných těm platným pro provoz 

podniku.44 Činnost obou skupin se může do jisté míry prolínat. Teroristické skupiny se 

zapojují do obdobných kriminálních aktivit jako organizované zločinecké skupiny, a to 

s cílem získat finanční prostředky. Finanční zisk však pro ně, na rozdíl od organizovaných 

zločineckých skupin, není cílem, ale toliko prostředkem pro dosahování jiných, „vyšších“ 

cílů. Teroristické skupiny nejsou díky existenci organizovaného zločinu nuceny 

obstarávat si veškerou činnost a prostředky k páchání trestné činnosti za pomoci lidských 

                                                           
43 K samotné vnitrostátní úpravě terorismu v evropském kontextu viz JELÍNEK, Jiří. Trestné činy teroru a 

teroristického útoku v evropském kontextu. In JELÍNEK Jiří, IVOR, Jaroslav a kol. Trestní právo Evropské 

unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015, str. 200–223, 

NAVRÁTILOVÁ, Jana. Terorismus. In JELÍNEK, Jiří, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, 

NAVRÁTILOVÁ, Jana, SYKOVÁ, Anna a kol. Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014, str. 82-

95. 
44 MALLORY, Stephen L. Understanding Organized Crime. Second Edition. USA: Jones and Bartlett 

Learning, 2012, str. 259-264. 
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zdrojů z vlastní členské základny. Povaha organizovaného zločinu, který zaplňuje místo 

na nelegálním trhu služeb a zboží a pružně se přizpůsobuje nelegální poptávce, otevírá 

nebezpečný prostor pro spolupráci mezi oběma skupinami. Teroristické skupiny se obrací 

na zločinecké skupiny s poptávkou po nelegálních zbraních či padělaných dokumentech 

za účelem realizace teroristických činů a zločinecké skupiny tyto služby za účelem 

dosažení zisku poskytují.45  

Navzájem se obě kategorie liší užitými prostředky a účelem své činnosti. Zatímco 

organizované skupiny nejednají s ideologickým cílem a provozují svou činnost skrytě, 

teroristické organizace užívají ideologii jako zdůvodnění svých činů, a naopak usilují o 

zveřejnění a rozšíření svých myšlenek a činů. Cíle útoků si vybírají spíše nahodile a jejich 

absolutním cílem je svržení vlády. Organizovaný zločin naproti tomu nemá politické cíle, 

jeho smyslem je monopolizace nelegálního trhu a maximalizace dosahovaného zisku. 

Teroristické organizace neomezují členství ve svých strukturách, je pro ně příznačná 

snaha o získání co největší základny členů a sympatizantů.46  

  Přestože terorismus a organizovaný zločin mají zčásti shodný charakter, 

s ohledem na popsané rozdíly v motivaci a užívaných prostředcích trestné činnosti je 

nelze vzájemně zaměňovat. 

1.3.3 Organizovaný zločin a kriminalita bílých límečků47 

Obsahová nejednoznačnost organizovaného zločinu, o jehož definici i přes 

dlouholeté úsilí nebylo dosaženo shody, způsobuje značné potíže při vymezení jeho 

hranice se souvisejícími pojmy, jakými jsou kriminalita bílých límečků a korporátní 

kriminalita.   

                                                           
45 ABADINSKY, Howard. Organized Crime, 10th edition. Wadsworth: Cengage Learning, 2013, str. 13. 
46Ibid., str. 15-16. 
47 Text vychází z rigorózní práce autorky. Srov DANKOVÁ, Katarína. Trestní odpovědnost právnických 

osob. Rigorózní práce. Právnické fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014, str. 11-14. 
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Kriminologický výzkum obou druhů kriminality původně probíhal odděleně. 

S výzkumy, které poukazují na podnikatelský charakter organizovaného zločinu, se stále 

častěji objevovala otázka jejich vzájemného vztahu. 

První impuls pro kriminologický výzkum v oblasti kriminality korporací přišel 

teprve v první polovině 20. století v podobě článku významného amerického kriminologa 

Edwina H. Sutherlanda.48,49 Právě jemu je připisováno autorství pojmu „white-collar 

crime“ neboli kriminalita bílých límečků, který je v současné kriminologii často užíván 

v souvislosti s kriminalitou právnických osob. Do té doby byla kriminalita páchaná při 

výkonu povolání respektovanými fyzickými osobami s vysokým společenským statusem 

tak, jak ji popsal Sutherland, považována za přípustné obchodní jednání, a z tohoto 

důvodu byla také kriminology přehlížena. 

V souvislosti s kriminalitou bílých límečků jsou užívány další pojmy (např. 

ekonomická, finanční, hospodářská kriminalita, firemní kriminalita či kriminalita 

organizací), jež se navzájem do jisté míry obsahově liší. Korporátní kriminalita jako 

podkategorie kriminality bílých límečků je chápaná jako souhrn trestných činů organizace 

(právnické osoby) a trestných činů osob uvnitř organizace, bez ohledu na druh 

spáchaného trestného činu a společenský status pachatele.  

Ke korporátní kriminalitě je často přistupováno jako k protipólu kriminality 

obecné. Od jiných forem kriminality se skutečně liší, a to hned v několika směrech.50 

Korporátní kriminalita je obecně páchána skrytě a nenápadně, vyžaduje zvláštní 

schopnosti nebo znalosti a postavení např. v rámci organizační struktury. Vyznačuje se 

nízkou mírou oznamování, což zvyšuje míru její latence. Je-li oznámena, stává se tak 

                                                           
48 SUTHERLAND, Edwin. White-collar Criminality. American Sociological Review, 1940, str. 1-12. 
49 K významu výzkumu Edwina H. Sutherlanda pro studium organizované kriminality srov. JELÍNEK, Jiří. 

Edwin E. Sutherland – K odkazu zakladatele moderní americké kriminologie pro studium organizované 

kriminality. In JELÍNEK, J. a kol. Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické 

aspekty). Praha: Leges, 2014, str. 9-26. 
50 K tomu srov např. NOVOTNÝ, Oto, ZAPLETAL, Josef a kol. Kriminologie, 3. vyd. Praha: ASPI – 

Wolters Kluwer, 2008, str. 353-362; NEWBURN, Tim. Criminology.  Cullompton, UK: Willan Publishing, 

2007, str. 377 – 384; NELKEN, David: White-Collar and Corporate Crime. In MAGUIRE, Mike. The 

Oxford Handbook of Criminology, 5th edition. Oxford: Oxford University Press, 2012, str. 623-632. 
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dlouho po spáchání trestného činu. Protože se jedná o činnost páchanou v rámci nebo 

prostřednictvím organizace, je obtížné za ní vyvodit individuální odpovědnost konkrétní 

osoby. Bývá také označována jako kriminalita bez obětí. Zejména u hospodářských 

trestných činů nelze individuální oběti vůbec identifikovat, např. u trestných činů v rámci 

potravinového či farmaceutického průmyslu dotčené osoby netuší, že se staly obětmi. 

Spíše než na osoby fyzické, dopadá na osoby právnické (porušování předpisů o 

pravidlech hospodářské soutěže), mnohdy i na stát (daňové trestné činy), případně 

společnost jako celek (trestné činy proti životnímu prostředí). Ačkoli korporátní 

kriminalita nepopíratelně způsobuje vysoké škody, Sutherland již v roce 1940 upozornil, 

že újma ve formě škody na majetku je zanedbatelná v porovnání se společenskou 

desorganizací, kterou způsobuje.51 

Uvedené má vliv na vnímání trestnosti a závažnosti korporátní kriminality a také 

na identifikaci odpovědného subjektu. Na rozdíl od organizované kriminality v úzkém 

smyslu, vyvolává kriminalita páchaná v rámci organizace rozporné reakce odborné i 

laické veřejnosti na to, zda by měla být trestná a trestána. Ze strany veřejnosti je 

nedostatek zájmu na stíhání právnických osob dán tím, že se bezprostředně nedotýká 

individuálních členů společnosti. Hospodářská kriminalita stojí stranou zájmu většiny 

společnosti, neboť bezprostředně neohrožuje majetek, zdraví ani život lidí. Pokusí-li se 

pachatel (i když bezúspěšně) o krádež peněženky, vnímá oběť toto jednání citelněji než 

zprávu o daňovém úniku v řádu desítek milionů korun.   

Veřejnost je navíc náchylná k přehlížení a ospravedlňování takového jednání 

zejména pak, má-li z trestné činnosti prospěch (např. nižší ceny zboží a služeb). Nižší 

citlivost veřejnosti je dána také tím, že mnohé obchodní praktiky naplňující skutkové 

podstaty trestných činů jsou ustálené jako běžná obchodní praxe. Na druhou stranu 

některé výzkumy uvádí, že postoj veřejnosti vůči kriminalitě organizací proti životu a 

zdraví lidí je přísnější než jim uložené sankce. V České republice však paradoxně za tyto 

                                                           
51 SUTHERLAND, E. White-collar Criminality, American Sociological Review, 1940, č. 1, s. 5. 
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trestné činy (spáchané do 30.11.2016) nelze trestní odpovědnost právnické osoby 

vyvodit.52   

Pro závěr, že společnost obecně vnímá kriminalitu korporací méně citelně než 

kriminalitu obecnou, svědčí rovněž skutečnost, že zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob do právních řádů států kontinentální Evropy nebylo prioritou trestní 

politiky evropských států, nýbrž povinností pro ně plynoucí z mezinárodních závazků. 

Ambivalentní postoj vůči korporátní kriminalitě se promítá také do soudnictví, kde se 

projevuje vysokou mírou latence, nízkým počtem odsouzení a ukládáním mírných sankcí. 

Přes některé rozdíly je zřejmé, že korporátní kriminalita vykazuje mnoho 

společných znaků s kriminalitou organizovanou. Na některé z nich poukazují i Cejp a 

kolektiv,53 když uvádí, že struktury organizovaného zločinu stojí na shodných principech 

jako podniky provozující legální činnost a řídí se stejnými ekonomickými pravidly. Za 

dělicí čáru mezi organizovaným zločinem a kriminalitou bílých límečků (i ekonomickou 

kriminalitou) považují skutečnost, že „organizovaný zločin legální ekonomiku doplňuje, 

obrací se primárně na zákazníka, zatímco ekonomická kriminalita ekonomiku napadá a 

poškozuje přímo, zaměřuje se (útočí) na subjekty trhu, obvykle nemá zákazníka, kterému 

by cokoli nabízela.“ Ve shodné studii pak dospívají k názoru, že „organizovaný zločin 

doplňuje legální ekonomiku „zvenčí“, zatímco ekonomická kriminalita útočí „zevnitř“ 

legální ekonomiky.“ Zobecněním těchto úvah lze za diferenciační prvek označit způsob 

činnosti subjektu a jeho postavení v ekonomice. 

Obdobný názor zastávají i jiní autoři, kteří za další z možných diferenciačních 

znaků považují způsob dosahování zisku. Zatímco kriminalitu bílých límečků spojují 

                                                           
52 DANKOVÁ, Katarína. K otázce rozsahu trestní odpovědnosti právnických osob. In JELÍNEK, Jiří a kol. 

Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, str. 296-309. 
53 CEJP, Martin a kol. Organizovaný zločin v České republice III. Praha: IKSP, 2004, str. 27-28. 
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s provozováním legálního podnikání protiprávními prostředky, pro organizovaný zločin 

je příznačné nelegální podnikání.54 

Rozlišit mezi převažujícím legálním a nelegálním podnikáním je velice obtížné, 

zejména s ohledem na skutečnost, že tento druh trestné činnosti zůstává často skrytý. 

V současně době, kdy organizovaný zločin stále častěji funguje prostřednictvím sítí 

právnických osob a proniká i na legální trhy, je posuzování kriminality podle pozice 

v rámci legální ekonomiky problematické. Existuje však vhodnější kritérium? 

Ačkoli má korporátní kriminalita mnoho společných znaků s kriminalitou 

organizovanou, liší se svým subjektem, kdy pachatelem prvně zmíněné může být stejně 

dobře jedna fyzická nebo právnická osoba, jako i skupina fyzických osob s dělbou funkcí. 

Když ponecháme stranou trestné činy jednotlivců, které nelze pod organizovaný zločin 

podřadit, nabízí se nám otázka, v jakém vztahu je kriminalita organizací ke kriminalitě 

organizované. Mám za to, že je nelze rozlišovat pouze podle subjektu, neboť primární 

pachatelé korporátní kriminality jsou fyzické osoby, jejichž jednání se právnické osobě 

přičítá v závislosti na zvoleném modelu odpovědnosti.  Takto není podstatné, zda se 

obchodování s lidmi za účelem nucené práce dopouští skupina fyzických osob ve 

vzájemné souhře nebo takto činí jako pracovní agentury ve formě právnické osoby. 

Právnická osoba se stává nástrojem k páchání promyšlené trestné činnosti, a to bez ohledu 

na skutečnost, zda provozuje také legální činnost. Rozdíl tedy nespočívá v subjektu, ale 

v účelu jeho existence. I v případě, že pracovní agentura provozuje také legální činnost, 

bude její protiprávní činnost považována za organizovanou, neboť její existence je 

pouhým prostředkem k dosažení osobního prospěchu jejích členů. Nutno dodat, že se 

jedná o prostředek zvlášť výhodný, neboť zvyšuje důvěryhodnost veřejnosti, snižuje 

šance odhalení a poskytuje jejím členům jistou míru anonymity.  

                                                           
54 DEAN, Geoff, FAHSING, Ivar, GOTTSCHALK, Petter. Organizd Crime. Policing Illegal Business 

Entrepreneurialism. Oxford: Oxford University Press, 2010, str. 169-170. 
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Clavita a Pontell55 v duchu předestřené argumentace odlišují korporátní 

kriminalitu, jejímž cílem je podpora a naplňování zájmu korporace od organizovaného 

zločinu, který právnickou osobu užívá jako prostředek k dosažení osobního prospěchu. 

Právnickou osobu pak tito autoři považují za subjekt organizovaného zločinu za splnění 

dvou kumulativních podmínek: (1) korporace je primárné nástrojem páchání trestné 

činnosti ve prospěch fyzických osob, (2) trestná činnost je předem promyšlená, 

organizovaná, pokračující a usnadňována participací úředních osob.  

Přestože se oba pojmy navzájem do určité míry liší, jak bylo již výše naznačeno, 

je nutno připustit jejich vzájemné průniky. Při zkoumání organizovaného zločinu je proto 

nezbytné posuzovat je ve vzájemné souvislosti, zejména v oblasti nástrojů pro postih 

organizované kriminality.56 

2. Legislativní pojetí organizovaného zločinu 

 Od konce 20. století v souvislosti s rozšířením a internacionalizací zločinu a 

zvyšováním vlivu organizovaného zločinu na ekonomiku a výkon státní moci se začala 

zdůrazňovat jeho sociální dimenze. Organizovaný zločin začal být vnímán jako jev, který 

ohrožuje životaschopnost společnosti, nezávislost států, integritu státních orgánů a 

fungování demokracie. Od  90. let 20. století už organizovaný zločin není vnímán toliko 

jako trestněprávní a kriminologický problém, nýbrž je považován za národní 

bezpečnostní hrozbu.57 Tento pohled na fenomén organizované kriminality se rychle 

rozšířil. Začal se zdůrazňovat vliv organizovaného zločinu v mezinárodním měřítku. 

Generální shromáždění OSN na svém 94. plenárním zasedání konaném dne 23. prosince 

                                                           
55 CLAVITA, Kitty, PONTELL, Henry N. Savings and Loan Fraud As Organized Crime: Toward A 

Conceptual Typology of Corporate Illegality. Criminology, Vol 31, č. 4/1993, str. 525-529. 
56 Ke vztahu organizované kriminality a kriminality bílých límečků srov také ŠMÍD, Tomás, KUPKA, Petr. 

Český organizovaný zločin. Od vyděračů ke korupčním sítím. Muni Press: Brno, 2012, str. 60-76. 
57 CAMPBELL, Liz. Organized Crime And National Security: A Dubious Connection? New Criminal Law 

Review, Vol. 17, č. 2/2014, str. 222-223. 
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1994 přijalo Neapolskou politickou deklaraci a akční plán proti transnacionálnímu 

organizovanému zločinu, v němž vyjádřilo znepokojení nad rychlým růstem a rozsahem 

organizovaného zločinu, ohrožujícího lidská práva a základní svobody a artikulovalo 

potřebu zvýšení a zefektivnění mezinárodní spolupráce v boji s organizovaným 

zločinem.58 

Nebezpečí, které organizovaný zločin představuje, lze přiblížit za pomoci 

vyčíslení či spíše odhadu jím způsobených škod. Dle odhadů zpracovaných Evropskou 

unií se výše škody způsobené organizovanými zločineckými skupinami pohybuje v řádu 

bilionů eur. Konkrétně odhadovaná škoda způsobená trestným činem obchodování 

s lidmi činí 30 bilionů eur, pašováním tabákových výrobků 11,3 bilionů eur, podvodným 

jednáním při čerpání prostředků ze strukturálních fondů 3 biliony eur a podvodným 

jednáním vůči individuálním fyzickým či právnickým osobám v Evropské unii 97 bilionů 

eur. Tyto odhady však nezohledňují finanční prostředky vynakládané na realizaci nástrojů 

boje s organizovaným zločinem, které se na úrovni Evropské unie pohybují ve výši 

nejméně 210 milionů eur, přičemž národní rozpočty vyčleňují na boj s organizovaným 

zločinem i další finanční prostředky. Pro srovnání činil rozpočet britské Agentury pro 

závažný a organizovaný zločin pro rok 2013/2014 498 milionů eur (tato suma nezahrnuje 

náklady na samotné trestní stíhání organizovaného zločinu).59 

Potřeba mezinárodního přístupu v boji proti organizovanému zločinu jakožto 

globálnímu problému, pro jehož činnost je příznačné, že překračuje hranice jednotlivých 

států, vyústila v přijetí mezinárodních instrumentů boje s organizovaným zločinem, 

sloužících k harmonizaci vnitrostátních právních úprav.  

                                                           
58 Neapolská politická deklarace a Celosvětový akční plán z listopadu 1994, přijatý na 94. světové 

konferenci na úrovni ministrů, týkající se mezinárodního organizovaného zločinu, konané dne 21. až 

23. listopadu 1994, A/RES/49/159, dostupné na www.un.org. 
59 European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Special Committee on Ogaised Crime, 

Corruption and Money Laundering. The Economic, Financial & Social Impacts of Organised Crime in the 

EU, 2013, str. 10-12, dostupné na <http://www.europarl.europa.eu/studies>.  
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2.1 Počátky harmonizačních snah Evropské unie 

Evropská společenství a později Evropská unie svou činnost historicky soustředily 

na vytváření nástrojů umožňujících vznik a fungování vnitřního trhu, volný pohyb osob 

a zboží. Až postupně a velice pozvolna se původně hospodářský účel rozšířil o záměr 

vytvořit prostor bezpečnosti a práva a v rámci tohoto prostoru umožnil harmonizaci 

oblasti, jež byla vždy považována za projev suverenity státu – oblast práva trestního.  

Paradoxem proto je, že vůbec první legální definice organizovaného zločinu 

s nadnárodním přesahem byla přijata právě na úrovni Evropské unie.60 Hlavním 

spouštěčem harmonizačních snah v oblasti nadnárodního organizovaného zločinu byla 

obava, že otevřením hranic mezi státy se otevře prostor pro rozšíření jeho nelegální 

činnosti, která bude profitovat z rozdílnosti právních úprav, zejména z mírnějších 

trestních sazeb nebo beztrestnosti takové činnosti v jednotlivých státech.61 

Uzavřením Maastrichtské a následně Amsterodamské smlouvy byl vytvořen 

prostor pro posilování spolupráce členských zemí v oblasti justiční a policejní spolupráce. 

V rámci této spolupráce byla Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii dne 

21. prosince 1998 přijata společná akce Rady 98/733/SVV ze dne 21. prosince 1998, 

kterou se stanoví, že účast na zločinném spolčení je v členských státech Evropské unie 

trestným činem (dále pouze jako „společná akce EU“). Význam tohoto dokumentu 

spočívá především, avšak nikoli výhradně, v definici pojmu „criminal organization“, 

který je oficiálně překládán jako „zločinné spolčení“, a jímž se dle článku 1 společné akce 

EU rozumí: „strukturované sdružení více než dvou osob, existující po delší dobu, které 

jedná s cílem páchat protiprávní jednání, za která lze uložit trest odnětí svobody nebo 

opatření omezující svobodu s horní hranicí trestní sazby nejméně čtyři roky nebo 

závažnější trest, ať tyto trestné činy představují cíl sám o sobě, nebo jsou prostředkem 

                                                           
60 CALDERONI, Francesco. Organized Crime Legislation in the European Union. Harmonization and 

Approximation of Criminal Law, National Legislations and the EU Framework Decision on the Fight 

Against Organized Crime. Heidelberg: Springer, 2010, str. 27. 
61 Ibid, str. 22. 
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pro získání majetkových výhod či případně pro nedovolené ovlivnění fungování orgánů 

veřejné moci.“  

Bezprostředně po jejím přijetí začaly přípravné práce na dokumentu, který byl 

přijat v podobě Úmluvy OSN o nadnárodním organizovaném zločinu a stal se prvním 

závazným právním instrumentem definujícím organizovanou zločineckou skupinu, 

jehož vymezení se od evropské definice liší pouze nepatrně. 

2.2 Mezinárodní definice organizovaného zločinu 

Diskuze o rostoucí hrozbě a síle organizovaného zločinu, která se rozvinula na 

mezinárodní konferenci iniciované Hospodářskou a sociální radou OSN v Neapoli, byla 

silným impulsem pro přípravu mnohostranné mezinárodní úmluvy a vyústila v artikulaci 

potřeby přijetí úmluvy, která by umožnila spolupráci členských krajin v boji 

s organizovaným zločinem a při jeho kontrole. Na půdě Organizace spojených národů 

byly tyto snahy završeny dne 15. listopadu 2000, přijetím Úmluvy OSN o nadnárodním 

organizovaném zločinu,62 známé dle místa jejího podpisu také pod názvem Palermská 

úmluva. Tato se stala mezinárodním referenčním standardem v boji s organizovaným 

zločinem. Na přípravě úmluvy se aktivně podílela také Evropská unie, aby zajistila soulad 

znění s definicí již předtím přijatou v rámci zmiňované společné akce EU a stala se také 

jedním z jejich signatářů. 

V čl. 2 Úmluvy o nadnárodním organizovaném zločinu se podává vymezení 

pojmu organizované zločinecké skupiny jako: „strukturované skupiny tří nebo více osob, 

existující po určité časové období a jednající ve vzájemné shodě s cílem spáchat jeden či 

více závažných trestných činů nebo trestných činů stanovených v souladu s touto 

Úmluvou, aby získala, přímo či nepřímo, finanční nebo jiný hmotný prospěch.“ 

                                                           
62 Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu přijatá v New Yorku dne 15. listopadu 2000 

(sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 75/2013 Sb. m. s.). 



 32  
 

Strukturovanou skupinou se pak rozumí skupina, která není utvořena náhodně 

za účelem bezprostředního spáchání trestného činu. Pro existenci strukturované 

skupiny se nevyžaduje formální rozdělení rolí jednotlivých členů, trvalost členství ani 

rozvinutá struktura organizace. Závažným trestným činem se pak rozumí čin s horní 

hranicí trestní sazby od čtyř let. 

Pojem strukturované skupiny je blíže vymezen ve výkladových směrnicích pro 

implementaci Palermské úmluvy členskými státy.63 Podle těchto pravidel má být 

pojem vykládán široce, aby zahrnoval jak skupiny s hierarchickou nebo jinak složitou 

strukturou, tak skupiny, které nevykazují hierarchické uspořádání vztahů. 

Výhodou takto široce vymezené definice je, že odpovídá kriminologickému pojetí 

organizovaného zločinu. Tento přístup však skýtá i nebezpečí, neboť tato široká definice 

zahrnuje také trestnou činnost, která by měla zůstat vně vymezovaného pojmu. Konkrétně 

je jí vytýkáno, že za organizovanou zločineckou skupinu považuje taktéž skupinu 

existující za účelem spáchání i pouze jednoho trestného činu (srov textaci čl. 2 „…s cílem 

spáchat jeden či více závažných trestných činů“). Neuspokojivě je také definovaná trestná 

činnost organizovaných skupin jako trestných činů s minimální horní hranicí trestní sazby 

odnětí svobody ve výměře 4 let.64 Jedná se totiž o široký výčet rozmanitých trestných 

činů, kterých rozsah závisí na vnitrostátní úpravě každého jednotlivého státu, přičemž 

trestní sazby jednotlivých trestných činů se stát od státu liší. 

2.3 Evropská harmonizační úprava boje s organizovaným zločinem 

Snahy o harmonizaci oblasti boje s organizovanou kriminalitou i nadále 

pokračovaly na půdě Evropské unie. V roce 2005 Evropská komise předložila návrh 

                                                           
63 United Nations Office on Drugs and Crime. Legislative Guides for the Implementation of the United 

Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto. New York: 

UNODOC, October 2004, str. 14, dostupné na www.unodc.org. 
64 ORLOVA, Alexandra, MOORE, J. W. “Umbrellas” or “Building Blocks”?: Defining International 

Terrorosm and Transnational Organized Crime In International Law. Houston Journal of International Law, 

Vol 27, č. 2/2005, str. 282-283. 
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rámcového rozhodnutí o boji proti organizovanému zločinu,65 který měl vycházet ze 

znění společné akce EU a Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, 

s cílem harmonizovat skutkovou podstatu trestného činu účasti na zločinném spolčení. 

Dokument byl sice nakonec schválen, avšak v odlišném znění než bylo původně 

navrhováno. Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji 

proti organizované trestné činnosti (dále také jako „rámcové rozhodnutí o 

organizovaném zločinu“) pro své účely v článku 1 vymezilo zločinné spolčení jako:  

„organizovanou skupinu více než dvou osob existující po delší dobu, které jedná ve 

shodě s cílem páchat trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo opatření 

omezující osobní svobodu s horní hranicí sazby nejméně čtyři roky nebo vyšší trest, za 

účelem získání, přímo či nepřímo, finanční výhody nebo jiné hmotné výhody“,  

přičemž organizovanou skupinou se rozumí: „skupina, která není vytvořena nahodile, 

aby okamžitě páchala trestné činy, a jejíž členové nemusí nutně mít přesně vymezené 

úlohy a u níž není nezbytná kontinuita členství ani rozvinutá struktura.“ 

2.4 Nedostatky výsledků harmonizačních snah 

Legislativní význam pojmu organizovaná zločinecká skupina se v průběhu 

času a s jednotlivými právními instrumenty vyvíjel. Porovnáním definičních znaků 

pojmu v rámcovém rozhodnutí a v Palermské úmluvě lze říci, že tyto se shodují, vyjma 

požadavku na počet spáchaných trestných činů. Legislativci při tvorbě rámcového 

rozhodnutí zohlednili kritiku z řad akademiků a jako jednu z podmínek stanovili úmysl 

skupiny osob spáchat více trestných činů (nepostačí tedy úmysl spáchat pouze jeden 

závažný trestný čin, jak je tomu v Palermské úmluvě). 

                                                           
65 Návrh Rámcového rozhodnutí Rady o boji proti organizované trestné činnosti ze dne 19.1.2005, 

KOM(2005) 6 v konečném znění 2005/0003 (CNS), dostupné na http://eur-lex.europa.eu/. 
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Stran obou definic lze shodně uvést, že jsou relativně široké a poměrně 

neurčité. I přes jejich široké vymezení však nereflektují některé kriminologické 

poznatky a ponechávají zcela stranou tradiční charakteristické znaky organizovaného 

zločinu, jakým je například použití korupce. Ačkoli je hlavním účelem definic 

harmonizace právních úprav členských států, ani jeden z dokumentů neposkytuje 

definici, jejíž znění by bylo vhodným příkladem pro vnitrostátní právní úpravy, a to 

z důvodu své neurčitosti, neúplnosti definičních znaků a širokého vymezení. 

Za problematické považuji rovněž navázání trestnosti zločinecké skupiny na 

cíl spáchat závažné trestné činy s horní hranicí trestní sazby nejméně čtyři roky. 

Takové vymezení činí obsah pojmu z velké míry závislým na právních úpravách 

členských států, jejichž systémy sankcionování a také hranice trestních sazeb pro 

jednotlivé trestné činy se mohou výrazně lišit. V jednotlivých členských zemích proto 

bude v závislosti na výši trestní sazby možné pod pojem organizované zločinecké 

skupiny podřadit rozdílný katalog trestných činů, což z hlediska harmonizace není 

žádoucí. 

I přes dlouholetou snahu legislativců, teoretiků trestního práva a kriminologů 

se nepodařilo organizovaný zločin uspokojivě definovat, a to ani jako subjekt 

(organizovanou zločineckou skupinu), ani jako specifický druh trestné činnosti. 

Společným jmenovatelem všech předestřených právních definic je, že pojem 

organizovaný zločin konstruují na širším či užším katalogu obligatorních znaků. 

Nabízí se proto otázka, zda je vůbec možné vystihnout rozmanitost struktur, činností 

a prostředků organizovaného zločinu taxativním výčtem obecných znaků. Na první 

pohled by se mohlo zdát, že takový přístup odpovídá požadavkům právní jistoty, avšak 

obecnost a neurčitost používaných znaků ve svém důsledku svědčí spíše o opaku. 

Mám za to, že přiléhavější povaze organizovaného zločinu ve všech jeho 

formách, od vysoce strukturovaných skupin osob, přes obchodní korporace až po 

efemerní a nestálé sítě organizovaného zločinu, které se liší nejenom strukturou, ale 
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rovněž předmětem a způsobem činnosti, je jeho vymezení spojením základních a 

doplňkových znaků. Inspiraci lze v tomto směru nalézt například v pracovní definici 

vytvořené v rámci činnosti Rady Evropy. 

 

2.5 Pracovní definice Rady Evropy 

Ačkoli bychom v legislativních nástrojích Rady Evropy marně pátrali po definici 

organizovaného zločinu, nelze její přínos v oblasti organizovaného zločinu přehlížet.    

V rámci zpracovávání každoročních zpráv o situaci v oblasti organizovaného zločinu 

vytvořila Expertní skupina proti organizovanému zločinu Rady Evropy pracovní definici 

pojmu organizovaný zločin, která byla později pro obdobné účely převzata Evropskou 

unií. Jedná se o definici, která pojem organizovaného zločinu konstruuje na kombinaci 

obligatorních a fakultativních znaků.  

Obligatorní znaky lze shrnout do základní definice organizovaného zločinu 

jakožto součinnosti nejméně tří osob podezřelých nebo obviněných ze spáchání 

závažných trestných činů, za účelem dosažení zisku a/nebo získání moci, trvající 

delší nebo neomezenou dobu. Aby taková činnost byla považována za organizovaný 

zločin, musí naplňovat dále nejméně dva ze skupiny následujících fakultativních znaků: 

(1) rozdělení úkolů mezi členy, (2) vnitřní disciplína a systém vnitřní kontroly, (3) 

užívání násilí nebo jiných prostředků zastrašování, (4) ovlivňování politiky, 

veřejných sdělovacích prostředků, veřejné správy, justice a ekonomiky korupcí 

anebo jinými prostředky, (5) obchodní struktura, (6) praní špinavých peněz, (7) 

činnost na mezinárodní úrovni. 

Předestřené vymezení, byť si nečiní nárok stát se závazným modelem pro 

vnitrostátní legislativu, z výše uvedených právních definic nejlépe vystihuje povahu 

organizovaného zločinu. Reflektuje současně rozmanitou povahu struktur zločinných 

organizovaných skupin a prostředky jejich činnosti tím, že upouští od představy složitě 
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hierarchicky uspořádaných a neměnných vztahů v rámci organizace a od kategorického 

spojování jejich činnosti s násilím.  

 

2.6  Shrnutí 

Otázka, co je organizovaný zločin, prozatím není z kriminologického ani 

z legislativního pohledu jednoznačně zodpovězena. Shoda nepanuje ohledně skutečnosti, 

zda je organizovaný zločin souborem činností nebo souborem osob, ani stran znaků, 

kterými se vyznačuje. Organizovaný zločin jakožto multidisciplinární fenomén vyžaduje 

multidisciplinární přístup, zohledňující jeho kriminologické, trestněprávní, sociální i 

politické aspekty, a tomu by měla odpovídat i jeho definice. 

Propojením kriminologických poznatků stran organizované kriminality a 

stávajících definic organizovaného zločinu v harmonizačních dokumentech lze vystavět 

funkční a obecně použitelnou definici organizovaného zločinu. Takto lze organizovaný 

zločin vymezit následovně jako: i) součinnost nejméně tří (fyzických či právnických) 

osob, ii) ideologicky neutrální, iii) fungující za účelem dosažení zisku, iv) vykazující 

konstantní strukturu zahrnující rozdělení úkolů mezi členy, v) zamýšlenou k fungování po 

delší nebo neomezenou dobu, vi) založenou nebo existující výhradně či převážně za 

účelem soustavného a skrytého páchaní trestných činů, vii) za současného splnění 

nejméně jednoho z následujících znaků: 

(1) existence vnitřní disciplíny a systému vnitřní kontroly,  

(2) užívání násilí, jiných prostředků zastrašování či korupce,  

(3) praní špinavých peněz,  

(4) činnost na mezinárodní úrovni,  

(5) uzavřený charakter. 
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Výhodou předestřené definice je, že zohledňuje různost struktur organizovaného 

zločinu, když netrvá na existenci pevné hierarchické struktury. Nečiní rozdíly mezi 

fyzickými a právnickými osobami. Současně odlišuje organizovaný zločin od kriminality 

páchané organizovaným způsobem tím, že jako obligatorní definiční znak stanoví 

konstantní strukturu zločinecké skupiny a její dlouhodobý charakter. Účelovým určením 

pak jasně vymezuje organizované zločinecké skupiny vůči teroristickým skupinám, pro 

které je specifický zájem na dosažení ideologických cílů. Do takto vymezené definice 

organizovaného zločinu spadá rovněž korporátní kriminalita za předpokladu, že trestná 

činnost představuje významnou a charakteristickou složku činnosti organizace.  

Alternativní povaha posledního znaku zvyšuje pružnost definice a zohledňuje 

skutečnost, že jak povaha, tak jednotlivými skupinami používané prostředky k dosažení 

sledovaného účelu, se liší. Taxativním vymezením charakteristických znaků 

zločineckých skupin by se rozsah definice nepřiměřeným způsobem zúžil a v případě 

jejich opomenutí naopak příliš rozšířil. Pokud se týče výše uvedeného výčtu 

alternativních znaků organizovaného zločinu, tento si žádným způsobem nečiní nárok na 

úplnost, je však vymezen tak, aby zahrnoval nejčastější znaky zločineckých skupin. 

3. Nástroje boje s organizovaným zločinem 

U zrodu národní i mezinárodní politiky boje proti organizovanému zločinu 

stály mezinárodní organizace a jimi přijaté dokumenty artikulující závažnost 

organizovaného zločinu a potřebu přijetí opatření k jeho potírání. Za významný a 

rozhodující mezník změn v legislativním, institucionálním a politickém přístupu 

k fenoménu organizovanému zločinu lze považovat Světovou meziministerskou 

konferenci o mezinárodním organizovaném zločinu, která se konala v Neapoli v roce 

1994 a zde přijaté dokumenty (Neapolskou politickou deklaraci a Globální akční plán 

proti organizovanému mezinárodnímu zločinu).  
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Do devadesátých let 20. století nebyl organizovaný zločin vnímán jako 

bezpečnostní hrozba, a to zčásti z důvodu politické situace v Československu a zčásti 

díky chápání organizovaného zločinu jako vzdáleného a nám cizího jevu. Právě pod 

vlivem mezinárodních aktivit se v polovině devadesátých let 20. století i v České 

republice začala utvářet politika boje s organizovaným zločinem, zahrnující právní, 

institucionální i politické nástroje. 

3.1 Právní nástroje boje s organizovaným zločinem v České republice 

K prvním legislativním krokům v boji s organizovaným zločinem 

v trestněprávní oblasti v České republice došlo přijetím zákona č. 152/1995 Sb., jenž 

do trestního řádu a trestního zákona zavedl nové instituty, které dodnes tvoří základní 

bázi instrumentů boje s organizovanou kriminalitou. Do trestního práva hmotného 

zavedl novou definici zločinného spolčení, zavedl skutkovou podstatu trestného činu 

účasti na zločinném spolčení, ustanovení o beztrestnosti agenta a zvláštní ustanovení 

o trestání pachatelů trestných činů spáchaných ve prospěch zločinného spolčení. 

Trestní řád byl novelou doplněn o institut anonymního svědka, umožňující skrýt jeho 

skutečnou identitu a o některá ustanovení usnadňující trestní stíhání organizovaného 

zločinu, jakými jsou dočasné odložení zahájení trestního stíhání, institut záměny 

zásilky a možnost prolomení bankovního tajemství. Právní úprava byla poté postupně 

uzpůsobovaná potřebám praxe i zahraničním vzorům.  

Novelou trestního řádu, zákonem č. 265/2001 Sb., došlo k úpravě podmínek 

použití důkazů získaných operativními prostředky v trestním řízení, novela č. 41/2009 

Sb., do českého trestního práva zavedla institut spolupracujícího obviněného. Novela 

trestního zákona č. 134/2002 Sb., upravila novou zvláštní skutkovou podstatu 

trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. 

Důležitým krokem českého zákonodárce stran závazků, které mu v souvislosti 

s bojem proti organizovanému zločinu plynou z mezinárodních instrumentů, bylo 
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přijetí zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, kterým byla zavedena možnost trestněprávního postihu právnických osob mj. i 

pro trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině. 

Boj s organizovaným zločinem byl a je veden snahou o eliminaci zdrojů jeho 

financování, a to cestou zabrání finančních prostředků z trestné činnosti či těch, které 

byly k trestné činnosti připraveny. Do trestního práva byl institut zajištění peněžních 

prostředků na účtu zaveden již zák. č. 152/1995 Sb., a možnost zajištění jiných 

finančních prostředků a zaknihovaných cenných papírů pak zák. č. 265/2001 Sb. 

Úprava zajišťování věcí byla následně zák. č. 253/2006 Sb., doplněna o možnost 

zajištění nemovitostí, jiných majetkových hodnot a náhradních hodnot. Způsob správy 

majetku zajištěného v rámci trestního řízení v návaznosti na změny v trestním řádu 

upravil zák. č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o 

změně některých zákonů. Oblast zajišťování majetku se rychlým tempem vyvíjí, o 

čemž svědčí i připravovaná novela trestního řádu k implementaci tzv. evropské 

konfiskační směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 

2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii 

s datem implementace do 1. října 2016.66  

V této souvislosti je v Poslanecké sněmovně projednáván návrh novely 

trestního řádu stran ustanovení o zajišťování majetku a trestního zákoníku o možném 

zavedení ochranného opatření zabrání části majetku (tzv. rozšířená konfiskace), 

spočívající v zabrání části majetku pachatele zákonem vyjmenovaných trestných činů, 

pokud pachatel takovým trestným činem pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil 

získat majetkový prospěch. Zákonným předpokladem pro uplatnění připravovaného 

                                                           
66 K úpravě zajišťování výnosů z trestné činnosti blíže srov DANKOVÁ, Katarína, PELC, Vladimír. 

Zajištění majetku a důkazů v Evropské unii. In JELÍNEK, Jiří, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, 

NAVRÁTILOVÁ, Jana, SYKOVÁ, Anna a kol. Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014, str. 248–

265; BUDKA, Ivan, DVOŘÁK, Vratislav, ZIMMEL, Vladimír. Zisk produkovaný organizovaným 

zločinem, jeho legalizace a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Kriminalistika č. 4/2000, str. 

273–283. 
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ochranného opatření má být podezření, že určitá část majetku je výnosem z trestné 

činnosti, a to vzhledem k nepoměru majetku osoby k jejím příjmům nabytým v 

souladu se zákonem, případně vzhledem k jiným zjištěným skutečnostem.67   

Neméně významnou změnou v oblasti konfiskace zdrojů z trestné činnosti je 

vládní návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí 

uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů,68 který počítá s vytvořením 

zvláštního účtu, na který se budou odvádět výnosy z peněžních sankcí, ze kterého pak 

následně budou uspokojováni poškození v trestním řízení. Připravovaný zákon reaguje 

na nedostatek stávající právní úpravy, dle které jsou veškeré zabrané a propadnuté 

hodnoty a příjmy z peněžních sankcí příjmem státního rozpočtu.    

Nástroje potírání organizované kriminality nejsou limitovány toliko na oblast 

trestního práva, ačkoli je tato oblast regulace organizovaného zločinu bezesporu 

oblastí dominantní. V roce 1996 byl přijat zákon č. 61/1996 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, který byl s účinností od 1. září 

2008 zcela nahrazen zákonem č. 253/2008 Sb.69  

Významnou autonomní oblastí s přesahem do práva trestního je úprava 

ochrany svědků a obětí trestných činů. Ačkoli již od roku 1995 byla postupnými 

novelizacemi trestního řádu zvyšována procesní ochrana a posilováno postavení 

svědků, zejména však poškozených v trestním řízení, mimoprocesní ochrana v podobě 

zvláštních programů na ochranu svědků byla uzákoněna teprve zákonem č. 137/2001 

Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením (dále 

jenom jako „zákon o zvláštní ochraně svědka“). Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech 

                                                           
67 Poslanecká sněmovna, 7. volební období, sněmovní tisk č. 753 
68 Poslanecká sněmovna, 7. volební období, sněmovní tisk č. 650 
69 K problematice legalizace výnosů z trestné činnosti srov PELC, Vladimír. Praní peněz v právu Evropské 

unie a české trestní právo. In: JELÍNEK, Jiří, IVOR, Jaroslav a kol. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv 

na právní řád České a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015, str. 172–184. 
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trestných činů (dále pouze jako „zákon o obětech“) posílil postavení obětí a rozšířil 

možnosti poskytování neprocesní pomoci ze strany států a neziskových subjektů.70 

3.2 Institucionální nástroje boje s organizovaným zločinem v České 

republice 

Z hlediska institucionálního má stěžejní postavení při odhalování a potírání 

organizované trestné činnosti Policie České republiky, přičemž boj proti 

organizovanému zločinu operativně zajišťuje zejména prostřednictvím svých 

specializovaných útvarů.  

Před rokem 1992 zajišťovala úkoly v oblasti boje s nejzávažnější trestnou 

činností mající znaky organizovaného zločinu Federální kriminální ústředna (FKÚ), 

prostřednictvím svých detašovaných pracovišť. Se vznikem samostatné České 

republiky byla k 1.1.1993 vytvořena Ústředna kriminální policie (ÚKP), která vznikla 

transformací pracovišť FKÚ působících na území ČR. Po její reorganizaci v letech 

1994 a 1995 došlo sloučením jejich výkonných odborů dne 1.1.1995 ke vzniku 

samostatného Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální 

policie (ÚOOZ SKP). Následně nařízením Ministerstva vnitra č. 71/2001 se ÚOOZ k 

1. ledna 2002 stal výkonným pracovištěm Služby kriminální policie a vyšetřování 

s celostátní působností na úseku nedovoleného obchodování nebo přechovávání zbraní 

střeliva, vojenského materiálu, radioaktivních látek, v oblasti obchodu s lidmi a 

nelegální migrace, násilné trestné činnosti, vydírání, padělání a pozměňování peněz a 

dalších platebních prostředků, v oblasti terorismu a extremismu, v oblasti 

zločineckých struktur a jejich aktivit a rozsáhlé majetkové trestné činnosti. 

Součástí původní ÚKP byl i odbor drog, který se po zmíněné reformě její 

struktury v roce 1995 stal součástí ÚOOZ SKP pod názvem Národní protidrogová 

                                                           
70 Ke stávající právní úpravě a jejím nedostatkům srov JELÍNEK, Jiří, PELC, Vladimír. Zákon o obětech 

trestných činů – jeho nedostatky a možnosti řešení. Bulletin advokacie, roč. 23, č. 11/2015, str. 19–23. 
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centrála Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie. 

Samostatným specializovaným útvarem se Národní protidrogová centrála stala až dne 

15. ledna 2001 na základě rozkazu policejního prezidenta. Národní protidrogová 

centrála vyvíjí specializovanou činnosti na úseku vyhledávání, odhalování, 

dokumentace a objasňování organizované drogové kriminality na celém území České 

republiky a rovněž v rámci mezinárodní spolupráce. 

Třetím specializovaným útvarem Policie ČR působícím v oblasti 

organizovaného zločinu je Útvar odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK). 

Tento byl zřízen dne 15. března 2003 nařízením Ministerstva vnitra č. 71/2001 jako 

útvar s celorepublikovou působností k prověřování a vyšetřování nejzávažnějších 

forem korupce, hospodářské a finanční kriminality, který nahradil dva zaniklé útvary, 

a to Úřad finanční kriminality a ochrany státu SKPV a Útvar pro odhalování korupce 

a závažné hospodářské trestné činnosti (dříve SPOK). Do působnosti ÚOKFK spadá 

také oblast zajišťování výnosů z trestné činnosti a majetku obviněných pro účely 

náhrady škody a pro výkon trestů postihujících majetek obviněných. 

Ke dni 1. srpna 2016 došlo k organizačnímu sloučení ÚOOZ a ÚOKFK a k 

vytvoření jednotné Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální 

policie a vyšetřování (NCOZ). 

Činnost specializovaných útvarů policie se neobejde bez servisní a operativní 

podpory servisních složek policie, zejména Útvaru zvláštních činností (ÚZČ) a Útvaru 

speciálních činností (ÚSČ). Zatímco ÚZČ má výhradní pravomoc v oblasti provádění 

odposlechů, záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí v trestním 

řízení, a to v rámci své celorepublikové působnosti, ÚSČ je vyhrazen výkon zvláštní 

ochrany svědků a výlučná pravomoc k realizaci činnosti agenta, předstíraného převodu 

a zajišťování krycích dokladů dle trestního řádu a zákona o Policii ČR pro všechny 

policejní složky. 
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V oblasti sledování a kontroly mezinárodního pohybu zakázaných služeb a 

zboží působí jako orgán boje s organizovanou kriminalitou rovněž Celní správa ČR, 

zejména odbor pátrání Generálního ředitelství cel a Celního ředitelství za podpory 

oddělení operativní dokumentace, Služby technické podpory a Služby operativní 

podpory. 

Do systémů orgánů potírání organizovaného zločinu neodmyslitelně patří i 

další orgány činné v trestním řízení, tedy státní zastupitelství a soudy. 

Po roce 2000 byly v rámci koncepce boje s organizovanou kriminalitou na 

úrovni Nejvyššího státního zastupitelství a obou vrchních státních zastupitelství 

vytvořeny specializované odbory. Na úrovni Nejvyššího státního zastupitelství je to 

odbor závažné hospodářské a finanční kriminality, který jako nejmladší vznikl dne 1. 

října 2000 jako integrovaná složka pro specializaci na závažné formy hospodářské 

a finanční kriminality z oblasti kapitálového trhu, bankovnictví, daňové oblasti 

a korupce. Odbory závažné hospodářské a finanční kriminality pak existují i v rámci 

organizační struktury vrchních státních zastupitelství.  

K odhalování organizované kriminality přispívají i některé útvary fungující 

v rámci jednotlivých ministerstev. Jedná se především o Finančně analytický útvar 

Ministerstva financí ČR, který shromažďuje a analyzuje údaje o neobvyklých 

finančních operacích zjištěných a ohlášených finančními institucemi a v případě 

potřeby podniká další kroky směřující k zamezení legalizace zisků z trestné činnosti a 

podezření z trestné činnosti z úřední moci oznamuje orgánům činným v trestním 

řízení. Obdobné útvary zabývající se neobvyklými finančními transakcemi vznikly na 

základě zák. č. 61/1996 Sb., především ve větších bankách. V gesci Ministerstva vnitra 

ČR byly zřízené odborné pracovní skupiny zabývající se analýzou vývoje různých 

forem organizovaného zločinu složené z pracovníků Policie ČR, státních zástupců a 

pracovníků dalších ústředních orgánů státní správy. Mezinárodní odbor Ministerstva 
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spravedlnosti ČR zajišťuje v rámci boje s nadnárodními formami trestné činnosti 

rozličné úkoly v rámci mezinárodní justiční spolupráce. 

3.3 Politické nástroje boje s organizovaným zločinem v České republice 

Na úrovní politické je strategie boje proti organizovanému zločinu řízena a 

koordinována Ministerstvem vnitra ČR jako gestorem problematiky boje proti 

organizovanému zločinu na území České republiky. V rámci plnění tohoto úkolu 

ministerstvo pravidelně zpracovává Koncepci boje proti organizovanému zločinu, 

v níž formuluje vhodná opatření k posilování pozice státní moci při prevenci, 

odhalování a postihování organizovaného zločinu a hodnotí plnění a efektivitu 

zavedených opatření. 

V tomto směru je důležitá i analytická a výzkumná činnost ministerstva ve 

spolupráci s IKSP, která přibližuje povahu organizovaného zločinu pro účely 

legislativy a akademického výzkumu. Dle nové Koncepce boje proti organizovanému 

zločinu vytvořené pro roky 2015 až 2017 bude v rámci plnění vytýčených úkolů 

vypracováno vyhodnocení situace v oblasti organizovaného zločinu na území České 

republiky. 

Každoročně Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Policií ČR a dalšími orgány 

působícími v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zpracovává Zprávu o 

situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky, 

která shrnuje poznatky o stavu a vývoji jednotlivých druhů kriminality, mezi nimi i 

kriminality organizované a o opatřeních k prevenci a potírání trestné činnosti. Pro 

jednotlivé podoby organizovaného zločinu ministerstvo zpracovává zvláštní politické 

dokumenty zaměřené na konkrétní formy trestné činnosti organizovaného zločinu a 

jiné společenské problémy s organizovaným zločinem neodmyslitelně související. 

Z těchto lze uvést pravidelně zpracovávanou Národní strategii boje proti obchodování 

s lidmi v ČR a Strategii migrační politiky České republiky.  
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V evropském měřítku situaci v oblasti organizovaného zločinu monitoruje 

EUROPOL ve zprávě SOCTA, která shrnuje poznatky z oblasti činnosti 

organizovaného zločinu, upozorňuje na největší rizika, které organizovaný zločin 

přináší a navrhuje opatření k jeho potírání. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

HMOTNĚPRÁVNÍ NÁSTROJE TRESTNÍHO 

PRÁVA V BOJI S ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM 

  

Dominantní místo v boji proti organizovanému zločinu zastává v systému 

práva právo trestní. Jakožto nejzazší prostředek ochrany společnosti svou povahou 

plně odpovídá nebezpečí, které organizovaný zločin představuje a závažnosti jeho 

zásahů do právem chráněných socioekonomických zájmů. 

Zatímco trestní právo hmotné upravuje právní rámec trestnosti organizovaného 

zločinu tím, že vymezuje, co se z hlediska trestního práva rozumí organizovaným 

zločinem, stanoví podmínky, za nichž je organizovaná součinnost trestná a určuje 

typovou závažnost organizované kriminality v podobě zvláštních ustanovení o jeho 

trestání, trestní právo procesní upravuje prostředky odhalování organizovaného 

zločinu a jeho prokazování v rámci soudního řízení trestního. Možnosti 

trestněprávního postihu organizovaného zločinu jsou dány souborem hmotně a 

procesně právních nástrojů, které vzájemně souvisí do té míry, že je od sebe nelze 

zcela důsledně oddělit. Při zkoumání jednotlivých trestněprávních nástrojů boje 

s organizovaným zločinem je proto nutno mít na mysli, že přes svoji převažující 

(hmotně či procesně právní) povahu, mají jejich jednotlivé aspekty přesah do obou 

oblastí trestního práva.  
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V této části bude pozornost věnována trestněprávním nástrojům s převažující 

hmotněprávní povahou, a to se zaměřením na tři oblasti – definiční vymezení 

organizované zločinecké skupiny jakožto subjektu organizovaného zločinu, skutkovou 

podstatu trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině a problematiku 

sankcionování organizovaného zločinu. 

Pro úplnost je nutno zmínit, že trestní zákoník se organizovanému zločinu 

věnuje hned na několika místech, a to zejména v následujících ustanoveních obecné a 

zvláštní části: 

- § 41 písm. m) tr. zákoníku (polehčující okolnost spočívající v tom, že 

obviněný jako spolupracující obviněný přispěl k objasňování trestné činnosti spáchané 

členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny);   

- § 42 písm. o) tr. zákoníku (přitěžující okolnost spočívající ve spáchání 

trestného činu organizátorem, členem organizované skupiny nebo členem spolčení);  

- § 46 odst. 2 tr. zákoníku (možnost upuštění od potrestání pachatele 

označeného jako spolupracující obviněný), 

- § 48 odst. 1 tr. zákoníku (institut podmíněného upuštění od potrestání 

pachatele označeného jako spolupracující obviněný za současného vyslovení 

dohledu); 

- § 58 odst. 4 tr. zákoníku  (možnost mimořádného snížení trestu odnětí 

svobody pachateli označenému jako spolupracující obviněný, který splnil zákonné 

podmínky);  

- § 107 a § 108 tr. zákoníku (vymezení pachatele trestného činu spáchaného ve 

prospěch organizované zločinecké skupiny a podmínky zpřísnění trestního postihu 

pachatele ve prospěch organizované zločinecké skupiny);  

- § 129 tr. zákoníku (legální definice organizované zločinecké skupiny);  
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- § 361 tr. zákoníku (zvláštní skutková podstata trestného činu účasti na 

organizované zločinecké skupině);  

- § 362 tr. zákoníku (zvláštní ustanovení o účinné lítosti pachatele trestného 

činu účasti na organizované zločinecké skupině);  

- § 363 tr. zákoníku (úprava beztrestnosti agenta účastnícího se činnosti 

organizované zločinecké skupiny v zájmu odhalení trestné činnosti páchané ve 

prospěch organizované zločinecké skupiny);  

- v podobě zvlášť přitěžujících okolností v rámci jednotlivých skutkových 

podstat trestných činů umožňujících zpřísnění trestního postihu jednání 

organizovaných skupin včetně těch působících ve více státech [např. trestný čin 

nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 

podle § 283 odst. 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zákoníku, trestný čin obchodování 

s lidmi podle § 168 odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zákoníku]. 

4. Organizovaná zločinecká skupina 

Vymezením organizované zločinecké skupiny v právu jsou dány trestněprávní 

hranice kriminologického pojmu organizovaný zločin. Definiční znaky organizované 

zločinecké skupiny předurčují, co se v trestním právu považuje za organizovanou 

kriminalitu, a to se všemi právními důsledky s tím spojenými od možnosti použití 

procesních prostředků k jejímu odhalování až po zvláštní ustanovení o zpřísněném 

postihu. Jedná se o jakýsi kolektivní subjekt sestávající z individuálních subjektů trestní 

odpovědnosti, a to z osob fyzických či právnických. Konkrétní znaky organizované 

zločinecké skupiny se v průběhu času vyvíjí a dosud o jejich podobě a výčtu nepanuje 

shoda. 
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4.1 Historie právní úpravy 

Požadavek kriminalizace účasti ve strukturách organizovaného zločinu 

se v mezinárodních dokumentech poprvé objevil ve Společné akci, kterou se stanoví, 

že účast na zločinném spolčení je v členských státech Evropské unie trestným činem.71 

Závazek členských států kriminalizovat účast na zločinecké organizaci a její činnosti 

byl následně výslovně artikulován v Úmluvě OSN o boji proti mezinárodnímu zločinu 

a v rámcovém rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti 

organizované trestné činnosti.  

Závazek členských států OSN kriminalizovat účast na organizované zločinecké 

skupině je vyjádřen v čl. 5 odst. 1 Palermské úmluvy, a to jako povinnost přijmout 

legislativní a jiná opatření, aby při splnění podmínky úmyslné formy zavinění byly za 

trestné považovány: 

„(a) jeden nebo oba z následujících činů, a to jako trestné činy, které se liší od 

trestných činů spočívajících v pokusu spáchání trestné činnosti nebo v jejím 

uskutečnění:  

(i) uzavření dohody s jednou nebo více dalšími osobami na spáchání závažného 

trestného činu za účelem přímo nebo nepřímo souvisejícím se získáním 

finančního či jiného hmotného prospěchu a, pokud to vyžaduje vnitrostátní 

právo, zahrnující též jednání uskutečněné jedním z účastníků k realizaci této 

dohody, nebo zahrnující zapojení organizované zločinecké skupiny;  

(ii) jednání osoby, která s vědomím buď cíle a trestné činnosti organizované 

zločinecké skupiny obecně, nebo jejího úmyslu dopustit se takové trestné 

činnosti, se aktivně podílí na:  

a. trestné činnosti organizované zločinecké skupiny;  

                                                           
71 Srov článek 2 odst. 1 společné akce Rady 98/733/SVV ze dne 21. prosince 1998, kterou se stanoví, 

že účast na zločinném spolčení je v členských státech Evropské unie trestným činem. 
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b. na jiné činnosti organizované zločinecké skupiny s vědomím, že její účast 

přispěje k dosažení výše uvedeného zločinného cíle;  

(b) organizování, řízení a napomáhání spáchání závažného trestného činu 

organizovanou zločineckou skupinou nebo podněcování, usnadňování spáchání 

nebo poskytnutí rady ke spáchání takového trestného činu.“ 

Obdobná, leč přehlednější a srozumitelnější, je formulace článku 2 výše 

zmiňovaného rámcového rozhodnutí o boji proti organizované trestné činnosti, 

zavazující státy ke kriminalizaci alespoň jednoho z následujících jednání: 

„a) jednání jakékoli osoby, která se úmyslně a se znalostí buď cíle a obecné činnosti 

spolčení, nebo záměru spolčení dopustit se předmětných trestných činů, aktivně 

účastní trestné činnosti spolčení, včetně poskytování informací nebo hmotných 

prostředků, získávání nových členů i jakékoli formy financování jeho činností, 

přičemž je jí známo, že tato účast přispěje k uskutečnění trestné činnosti tohoto 

spolčení;  

b) jednání jakékoli osoby, které spočívá v dohodě s jednou nebo několika osobami 

týkající se výkonu určité činnosti, která by v případě, že by byla provedena, vyústila 

ve spáchání trestného činu uvedeného v článku 1, i když se tato osoba neúčastní 

vlastního výkonu činnosti.“ 

S ohledem na různost vnitrostátních systémů trestního práva a specifika anglo-

americké a kontinentální právní kultury je harmonizačními instrumenty dáno státům 

na výběr ze dvou možností, jak z hlediska hmotného práva splnit své právní závazky 

v oblasti boje s organizovaným zločinem. V mezinárodní a evropském právu byl 

zaveden dvoukolejní systém, systém dvou alternativních variant kriminalizace 

organizovaného zločinu, a to v podobě zavedení trestnosti konspirace jakožto institutu 

bližšímu státům common law nebo alternativně formou kriminalizace (aktivní) účasti 

na zločinecké organizaci, častěji užívané státy kontinentální právní kultury. 
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Prvně zmiňovaná varianta představuje kriminalizaci samotné existence 

zločinecké organizace, a to formou trestného činu konspirace neboli spiknutí za 

účelem páchání trestné činnosti. Objektivní stránka této skutkové podstaty spočívá 

v uzavření dohody mezi nejméně třemi osobami za účelem páchání trestné činnosti, a 

to nezávisle na skutečnosti, zda některý z trestných činů dospěl do trestněprávně 

relevantního vývojového stadia. Nepostihuje se tedy aktivní jednání spolupracujících 

osob, ale samotná účast ve struktuře, která byla založena nebo funguje za účelem 

páchání trestné činnosti.  K naplnění znaků objektivní stránky z hlediska následku 

postačí nebezpečí v podobě samotné existence zločinecké organizace a svou povahou 

se tedy jedná o ohrožovací delikt.  

Skutkovou podstatu konspirace pak vymezuje článek 5 odst. 1 písm. a), (i) 

Palermské úmluvy a článek 2 písm. b) rámcového rozhodnutí, které vychází 

z kriminalizace samotného členství v organizované zločinecké skupině založené za 

účelem spáchání trestných činů s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody nejméně 

čtyři roky. 

Druhou z naznačených možností trestněprávního postihu organizovaného 

zločinu je kriminalizace aktivní účasti na činnosti organizované zločinecké skupiny 

s cílem podpořit tuto organizaci nebo přispět k její činnosti, a to nezávisle na 

formálním členství v její struktuře. Objektivní stránku skutkové podstaty proto tvoří 

aktivní jednání subjektu, které je v příčinné souvislosti s trestnou činností zločinné 

organizace, která má být alespoň výhledově páchána. 

V souvislosti s harmonizací právních úprav byla na úrovni jednotlivých států 

řešena otázka, zda lze požadavku rámcového rozhodnutí dostát například aplikací 

ustanovení o trestnosti přípravy, případně zohledněním aktivní účasti v organizaci 

v rámci zvlášť přitěžujících okolností. Třebaže povinnost států postihovat členství 

v zločinecké organizaci či participaci na jejích aktivitách není v textu předmětných 

mezinárodních dokumentů explicitně vyjádřena, z hodnocení dosaženého stavu 
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harmonizace je zřejmé, že obecné trestněprávní instrumenty Evropská unie 

nepovažuje za dostatečné a po členských státech požaduje zavedení samostatných 

skutkových podstat trestných činů, při zachování možnosti volby ze dvou navržených 

modelů.72 

4.2 Definice organizované zločinecké skupiny v české právní úpravě 

Do českého právního řádu byla úprava zločinného spolčení zavedena novelou 

trestního zákona č. 152/1995 Sb., která upravila definici zločinného spolčení, upravila 

samostatnou skutkovou podstatu trestného činu účasti na zločinném spolčení a v rámci 

ustanovení o trestání zavedla nová pravidla pro ukládání trestů za činy spáchané ve 

prospěch zločinného spolčení. 

Ustanovení § 89 odst. 20 vymezovalo pro účely trestního zákona (zák. č. 140/1961 

Sb., trestní zákon) zločinné spolčení jako společenství více osob s vnitřní organizační 

strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na dosahování zisku 

soustavným pácháním úmyslné trestné činnosti.73 Předmětné ustanovení bylo následně 

novelizováno, čímž došlo ke zúžení účelu zločinného seskupení toliko na soustavné 

páchání úmyslné trestné činnosti, aniž by nadále bylo vyžadováno rovněž zaměření jeho 

činnosti na dosahování zisku. Touto změnou došlo k rozšíření dosahu legislativní definice 

zločinného spolčení i na teroristické skupiny. 

Trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) právní úpravu trestního 

zákona bez dalších změn převzal do ustanovení § 129 tr. zákoníku s tím, že společenství 

osob dopouštějících se organizovaného zločinu nově pojmenoval jako organizovaná 

                                                           
72 MITSILEGAS, Valsamis, The Council Framework Decision on the Fight against Organised Crime: What 

can be done to strengthen EU legislation in the field? Brussels: European Parliament, 2011, dostupné na 

http://www.europarl.europa.eu/, str. 13. 
73 Ke znakům zločinného spolčení srov ŠÁMAL, Pavel. Zamyšlení nad některými novelizovanými 

ustanoveními trestního zákona týkajícími se organizovaného zločinu a problémy s tím spojenými. Právní 

rozhledy č. 10/1995, str. 393-398. 
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zločinecká skupina, čímž současně reagoval na kritiku původně užívaného pojmu 

zločinné spolčení. 

Starší pojem byl významově širší než jeho legální definice. Nevyjadřoval 

dlouhodobou povahu zločineckých skupin ani potřebu jisté míry vnitřní organizace jejich 

činnosti. Nově užívaný pojem organizovaná zločinecká skupina byl převzat 

z terminologie Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a vznikl 

doslovným překladem pojmu „organized criminal group“, který lépe vystihuje povahu 

organizované kriminality. 

S cílem poukázat na jednotlivé problematické aspekty zvolené legální definice, je 

nezbytné se pozastavit nad jejími definičními znaky. 

i) Členství v organizované zločinecké skupině  

Již v úvodu zákonné definice se český zákonodárce uchýlil k použití neurčitého 

právního pojmu, když zločinné spolčení (nyní organizovanou zločineckou skupinu) 

označuje za společenství více osob. Na bližší vysvětlení pojmu rezignuje jak důvodová 

zpráva k starší právní úpravě, tak i důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, která se 

omezuje pouze na konstatování, že pojem je vykládán v souladu s předchozí právní 

úpravou a judikaturou k ní. Bez bližšího odůvodnění a výslovné opory v zákonném znění 

pak ustáleným doktrinárním a judikatorním výkladem byl pojem společenství více osob 

vyložen jako skupina nejméně tří osob.74 Zvolený výklad však odporoval samotnému 

původně zvolenému pojmu „(zločinné) spolčení“. Spolčení bylo jako forma trestné 

součinnosti upravena zákonem č. 86/1950 Sb. v ustanovení § 166 jako samostatná 

skutková podstata trestného činu.75 Spolčením se v nauce obecně rozumí dohoda dvou 

                                                           
74 Rozsudek Nevyššího soudu ČSR ze dne 18. července 1985, sp. zn. 11 To 51/85. 
75 Dle ustanovení § 166 odst. 1 zák. č. 86/1950 Sb., upravujícího skutkovou podstatu trestného činu 

spolčení, kdo se s někým spolčí k trestnému činu, na který zákon stanoví trest dočasného odnětí svobody, 

jehož dolní hranice činí nejméně tři léta a nepřevyšuje pět let, nebo kdo takové spolčení nebo jeho účastníky 

podporuje v jejich snahách, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Toto ustanovení se nepoužilo, 

v případě, že spolčení postihovalo zvláštní ustanovení zákona například v podobě zvlášť přitěžující 

okolnosti nebo v rámci vývojových stadií jiného trestného činu. 
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nebo více osob o budoucím zvlášť závažném úmyslném individuálně určeném trestném 

činu.76 I v tomto směru je proto přiléhavějším označení „(organizovaná zločinecká) 

skupina“, kterou se v právní terminologii historicky rozumí seskupení nejméně tří osob.77 

Stran souladu české právní úpravy s Palermskou úmluvou a rámcovým 

rozhodnutím o mezinárodním zločinu je nutno upozornit na skutečnost, že ačkoliv trestní 

zákoník definuje organizovanou zločineckou skupinu jako skupinu nejméně tří osob, oba 

dokumenty v rámci úpravy skutkové podstaty konspirace zavazují státy ke kriminalizaci 

jednání osoby spočívající v dohodě s minimálně jednou osobou ohledně páchání 

trestného činu určité závažnosti. Ke vzniku organizované zločinecké skupiny však oba 

zmíněné dokumenty vyžadují, aby se jednalo o skupinu nejméně tří osob.78 To odpovídá 

kriminologické definici zločinecké skupiny a odpovídá míře závažnosti, která je 

organizovanému zločinu připisována. U spolupráce nebo dohody většího počtu osob již 

lze předpokládat jistou organizační strukturu, sofistikovanější systém práce a vyšší míru 

pravděpodobnosti dokonání trestného činu. 

I v úpravách dalších členských států Evropské unie převládá obdobná právní 

úprava. Pouze Malta a Skotsko ve svých právních normách upravují zločineckou skupinu 

jako seskupení nejméně dvou osob. Kupříkladu francouzská právní úprava nestanoví 

nutný počet členů přímo v zákoně, ale tento je, obdobně jako v České republice, 

dovozován judikaturou a doktrínou.79 

Za situace, kdy se výklad pojmu již judikatorně a doktrinárně ustálil, mohl i český 

zákonodárce při tvorbě nového trestního zákoníku přistoupit ke zpřesnění definice a 

                                                           
76 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné, 5. vyd. Praha: Leges, 2016, str. 286-287. 
77 Již v římském právu byla užívána zásada tres faciunt collegium neboli tři tvoří spolek, (skupinu).  
78 Srov čl. 2 písm. a) Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a čl. 1 odst. 1 rámcového 

rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti. 
79 DI NICOLA, Andrea et al. Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 

against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, Part 

1.Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, str. 34-36, dostupné na 

http://ec.europa.eu/. 
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organizovanou zločineckou skupinu v souladu s jejím ustáleným výkladem definovat 

jako společenství nejméně tří osob. 

Požadavek minimálního počtu členů nezpůsobuje v oblasti dokazování větším 

problémy, pokud ovšem nedochází k častým změnám v osobách členů a v jejich počtu. 

Na rozdíl od zločineckých struktur působících v zahraničí se české skupiny 

organizovaného zločinu vyznačují poměrné vágním omezením členství. Přijímání členů 

do poměrně volné struktury kvazi podnikatelských vztahů záleží na jejich aktuálním 

očekávaném přínosu pro nelegální podnikání skupiny v podobě „know-how“, ochoty 

použít metody zastrašování či poskytnout vlastní síť užitečných kontaktů.80   

ii) Vnitřní organizační struktura organizované zločinecké skupiny 

Existence vnitřní organizační struktury je dalším, z hlediska dokazování 

nejproblematičtějším, definičním znakem organizované zločinecké skupiny. Na rozdíl od 

organizované skupiny nepostačí u organizované zločinecké skupiny pouhé rozdělení 

úkolů mezi jednotlivé členy, vyžaduje se také existence vyšší míry organizace, která je 

dle judikatury a doktríny charakterizována relativně stabilními vztahy nadřízenosti a 

podřízenosti, z nichž je patrná vnitřní dělba funkcí a činností. Pro naplnění znaků 

organizované zločinecké skupiny se proto vyžaduje vyšší míra koordinace a jasnější dělba 

práce mezi jednotlivými články.81  

Důvodová zpráva k novele trestního zákona, která do trestního práva zavedla 

legální definici zločinného spolčení,82 uvádí k definice zločinného spolčení, že se jedná 

o „vyšší formu trestné činnosti, vyznačující se stálostí, vysokou odborností pachatelů, 

založenou na hierarchickém uspořádání funkcí ve zločinném spolčení, na dělbě práce a 

organizaci, jakož i koncepčnosti. Typická je vysoká úroveň technického vybavení 

                                                           
80 ŠMÍD, Tomáš, KUPKA, Petr. Český organizovaný zločin. Od vyděračů ke korupčním sítím. Muni Press: 

Brno, 2012, str. 310-311. 
81 Srov například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. prosince 2014, sp. zn. 3 Tdo 684/2014. 
82 Poslanecká sněmovna, 1. volební období, sněmovní tisk č. 1675, důvodová zpráva k zákonu č. 152/1995 

Sb. 
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zločinného spolčení a propojení jeho členů v mezinárodním měřítku, to vše zaměřeno na 

dosahování vysokého finančního zisku“. 

Nejvyšší soud se ve své judikatuře opakovaně vyjádřil k požadavku organizované 

struktury zločineckých skupin. V usnesení ze dne 22. listopadu 2006, sp. zn. 7 Tdo 

1182/2006-I, definoval tři ze zákonných znaků organizované zločinecké skupiny, a to 

vnitřní organizační strukturu, rozdělení funkcí a dělbu činností. Organizovanou 

zločineckou skupinu z hlediska požadavku vnitřní organizační struktury vymezil 

následovně: „…společenství více osob považované za zločinné spolčení má stabilně 

uspořádané vztahy mezi jednotlivými složkami, které ho tvoří, …v tomto rámci jsou 

vzájemné vztahy vymezeny zejména z toho hlediska, která složka je nadřízená a která 

podřízená, která složka je řídící či rozhodovací a která výkonná, … jsou stanovena určitá 

pravidla, podle nichž se realizují vztahy nadřízenosti a podřízenosti např. mezi řídící či 

rozhodovací složkou a výkonnou složkou, a případně také pravidla, podle nichž spolu 

komunikují nebo kooperují složky, které si vzájemně nejsou nadřízené a podřízení, apod.“ 

K rozdělení funkcí pak postačí pověření jednotlivých osob dílčí činností směřující 

k realizaci účelu zločinecké skupiny. Dělbou činností se potom rozumí po určitou dobu 

fungující kooperace mezi osobami, které se podílejí na provedení jednotlivých akcí 

směřujících k naplnění cílů společenství. 

Slovenský protějšek české právní úpravy při vymezení požadované organizační 

struktury zločinecké skupiny doslovně vychází z textace Úmluvy Organizace spojených 

národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, když stanoví, že se má jednat o 

strukturovanou skupinu.83 Značná část slovenských autorů strukturovanou skupinu 

definuje za pomoci znaku několika stupňové hierarchické vertikálně členěné struktury.84 

                                                           
83 K vývoji slovenské právní úpravy a hmotněprávní definice organizovaného zločinu blíže srov ŠANTA, 

Ján, KORDÍKOVÁ, Linda. Niektoré historické aspekty právnej úpravy organizovanej a zločineckej 

skupiny. Notitiae č. 1-2/2014. 
84 ZANOVIT, Jan, ŽILINKA, Maroš. K problematike zločineckej skupiny. Justičná revue, č. 8 – 9/2005, 

str. 1 061 – 1 065, ČENTÉŠ, Jan a kol. Trestný zákon s komentárom. Eurokódex: Žilina, 2006, str. 193 – 

194, ŠANTA, Ján. Zločinecká skupina – medzinárodnoprávne súvislosti a praktické skúsenosti. Justičná 
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Blíže v tomto směru argumentuje Šanta, který ve svém článku poukazuje na rozdíl mezi 

tímto úzkým pojetím zločinecké skupiny a mezinárodními definicemi, a upozorňuje na 

skutečnost, že v Mezinárodní úmluvě OSN o nadnárodním mezinárodním zločinu je 

zločinecká skupina definována toliko pro účely nadnárodního zločinu, včetně  

nebezpečných a přeshraničních aktivit, jakými jsou již příprava, plánování, řízení, 

kontrola trestné činnosti, proto její definici nelze vnímat tak úzce, jak by se na první 

pohled mohlo zdát, protože „ v rôznych štátoch pôsobiaca skupina v rámci jej úspešného 

fungovania z hľadiska štruktúry, deľby úloh a trvania členstva rozhodne nebude pôsobiť 

na báze nejakej náhodilosti alebo organizačnej voľnosti.“85 

Judikatura Najvyššieho súdu Slovenskej republiky přes odlišnou zákonnou textaci 

zákonné definice86 vychází ze stejných východisek jako judikatura česká a pojem 

zločinecké skupiny vykládá ve shodě s ní. V rozhodnutí sp. zn. 1 Ndt 12/2007 ze dne 22. 

srpna 2007 Najvyšší súd SR vymezil rozdíl mezi organizovanou a zločineckou skupinou 

s tím, že za diferenciační znak je nutno považovat strukturovanost organizované 

zločinecké skupiny. Dle jazykového výkladu se strukturovaností rozumí členitost, 

uspořádání a hierarchie. Hierarchii a uspořádání zločinecké skupiny je nutné interpretovat 

vždy ve vztahu k definici organizované skupiny. Protože se organizovaná skupina dle 

zákonného vymezení vyznačuje dělbou úkolů mezi jednotlivými členy, plánovitostí a 

koordinovaností její činnosti, je potřeba pojem strukturovanosti zločinecké skupiny od 

této definice odlišit. Pojem strukturovanost v sobě kromě koordinace a plánovitosti 

zahrnuje i vnitřní vícestupňové vertikální členění zločinecké skupiny, kdežto 

organizovaná skupina se vyznačuje toliko horizontální dělbou činností. V dalším svém 

                                                           
revue, č. 8-9/2008, s. 1157 – 1166, MENCEROVÁ, Ingrid a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 

Šamorín: Heuréka, 2014, str. 207. 
85 ŠANTA, Ján. Zločinecká skupina – medzinárodnoprávne súvislosti a praktické skúsenosti. Justičná 

revue, č. 8-9/2008, s. 1157 – 1166. 
86 Dle § 129 odst. 4 zák. č. 300/2005 Z.z., trestný zákon, se zločineckou skupinou rozumí „štruktúrovaná 

skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s 

cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 

alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti na účely priameho 

alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody.“ 
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rozhodnutí (rozsudek Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 NdtŠ 1/2007) Najvyšší súd SR blíže 

specifikoval pojem strukturované skupiny, a to jako seskupení osob, skládající se 

zpravidla z vedení, středního článku a výkonné složky, přičemž celková struktura 

organizace je i pro její členy nepřehledná. 

Se striktním lpěním na prokazování hierarchické struktury se neztotožňuji, a to i 

přes vědomí o silném opozitním a převládajícím názoru důležitosti tohoto požadavku. 

Problémem nastíněného požadavku konstantní judikatury na hierarchické 

uspořádání vztahů uvnitř zločinecké skupiny je, že nereflektuje podobu současných 

struktur organizovaného zločinu. Původní chápání organizovaného zločinu jako závažné 

trestné činnosti páchané pevnými hierarchickými strukturami mafiánského typu se 

v průběhu doby změnilo a na základě výsledků výzkumů věnovaných organizovanému 

zločinu se stále častěji mluví o různosti struktur organizovaného zločinu, volnějších 

vztazích uvnitř těchto skupin a efemerní povaze zločineckých struktur.  

Jak bylo uvedeno výše, soudobé kriminologické definice sice řadí vnitřní 

organizační strukturu mezi základní definiční prvky zločineckých skupin, vedle 

vertikálně uspořádaných struktur však připouštějí i model sítí organizovaného zločinu, 

který je charakteristický horizontálním uspořádáním vztahů v rámci rozsáhlé struktury. 

Přestože judikatorní praxe je v otázce požadavku vertikálního organizačního členění 

konstantní, i v aplikační praxi se již objevují hlasy, které upozorňují na nebezpečí spojené 

s příliš přísným výkladem zákonných znaků organizované zločinecké skupiny. V rámci 

dovolání podaného Nejvyšší státní zástupkyní, o kterém bylo rozhodováno usnesením 

Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 164/2008 ze dne 12. března 2008, nejvyšší státní 

zástupkyně upozornila zejména na skutečnost, že vnitřní kodex organizace není 

obligatorním znakem organizované zločinecké skupiny a mj. také poznamenala, že 

nepřiměřeně restriktivní výklad znaků zločinného spolčení nevyhovuje ani zločineckým 

formám typu neapolské mafie, která se vyznačuje tím, že její aktivity jsou často téměř 

veřejné, neboť pro své podniky potřebuje spolupráci řady lidí a rovněž tím, že neprosazuje 
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zřetelnou hierarchii v rámci svých organizací. Nejvyšší soud podanému dovolání vyhověl 

s tím, že existence kodexu organizace skutečně není obligatorním znakem organizované 

zločinecké skupiny. V posuzovaném případě však dovodil existenci hierarchické 

struktury a tedy volnějším výkladem pojmu „vnitřní organizační struktura“ se v rámci 

svého rozhodnutí nebyl nucen materiálně zabývat. 

Pokud se týče znaků organizované zločinecké skupiny, lze i v rámci judikatury 

Nejvyššího soudu ČR pozorovat snahu o nalezení jednotného výkladu pojmu, přičemž 

jednotlivá rozhodnutí jsou důkazem toho, že výklad pojmu ještě není definitivní. Jako 

příklad dobře poslouží již zmiňovaný požadavek existence kodexu organizace. Zatímco 

Nejvyšší soud ve výše uvedeném rozhodnutí z roku 2008 vyjádřil názor, že kodex 

organizace není obligatorním znakem zločinecké skupiny, ve svém rozhodnutí sp. zn. 3 

Tdo 684/2014 ze dne 10. prosince 2014 zase uvádí, že vnitřní organizační struktura je 

charakterizována vztahy nadřízenosti a podřízenosti, relativní stabilitou a přísným 

dodržováním pravidel (tzv. kodexu organizace), včetně zásadního utajení organizace, její 

struktury i jejích akcí. Skutečnostmi dokládajícími dodržování pravidel organizace včetně 

jejího utajení se přitom Nejvyšší soud při hodnocení naplnění znaků účasti na 

organizované zločinecké skupině zabývá pravidelně (srov například usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 28. června 2007, sp. zn. 6 Tdo 258/2007).  

Tato charakteristika zločineckých skupin vychází z kriminologických poznatků 

stran organizovaného zločinu, kdy však o jednotlivých znacích organizovaného zločinu 

doposud nebylo dosaženo shody. Organizovaný zločin je totiž fenoménem mnoha forem, 

které se od sebe v některých znacích výrazně liší. Charakteristika vnitřní struktury 

podávaná Nejvyšším soudem ČR tak sice dopadá na velkou část organizovaného zločinu, 

o její obecné platnosti však lze mít pochyby. Toto přísné pojetí například nezohledňuje 

organizovanou kriminalitu páchanou právnickými osobami, které vyvíjejí také legální 

činnost, svou strukturu ani existenci nijak neskrývají, vytvářejí mezi sebou horizontální 

podnikatelské vztahy, povětšině nefungují na základě utajovaného kodexu organizace, 



 59  
 

ale spoléhají se spíše na mlčenlivost zúčastněných osob, majících z trestné činnosti 

prospěch.  

 Empirické studie poukazují na skutečnost, že soudobé organizované skupiny 

nemají přísně hierarchickou strukturou a vyznačují se spíše volnějšími vztahy. Šmíd a 

Kupka87 ve své monografii věnované českému organizovanému zločinu uvádějí, že tento 

je „spíše typický svou relativně horizontální strukturou, kdy má podobu kriminální sítě, 

kde jsou jednotlivé uzly tvořeny buď kontaktními skupinami, nebo jednotlivci.“  

Jak bylo již výše uvedeno, organizovaný zločin funguje utajeně, jen stěží je plně 

odhalitelný a pozorovatelný. Právě v nutnosti prokázat vnitřní organizační strukturu dané 

skupiny, dokázat, že jednotliví členové mají určitým způsobem rozdělené funkce a že v 

rámci organizace funguje dělba činností, spatřují experti z praxe i právní teoretici stěžejní 

problém její stávající definice.88 Pokud není dobře možné činnost organizovaného zločinu 

pozorovat, nelze očekávat, že bude v silách orgánů činných v trestním řízení odhalit, 

popsat a důkazně zachytit strukturu a organizaci celé skupiny, a tyto v řízení před soudem 

i prokázat.  

Jsou to právě důkazní důvody, které z velké části spoluurčují způsob, jakým je 

zločinecká skupina definována v evropských a mezinárodních dokumentech, jakož i ve 

většině evropských států. Žádná ze shora předestřených mezinárodních či evropských 

definic neváže existenci zločinecké skupiny na určitou pevně určenou organizační 

strukturu, nýbrž výslovně uvádějí, že prokázání přesného vymezení úloh ani rozvinuté 

struktury skupiny není pro vyvození trestní odpovědnosti vyžadováno. Dle Úmluvy OSN 

proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a rámcového rozhodnutí o organizovaném 

zločinu se strukturovanou rozumí skupina, která není náhodně utvořena za účelem 

                                                           
87 ŠMÍD, Tomáš, KUPKA, Petr. Český organizovaný zločin. Od vyděračů ke korupčním sítím. Muni Press: 

Brno, 2012, str. 304. 
88 CEJP, Martin a kol. Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu, Praha: IKSP, 2015, str. 29-30. 
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bezprostředního páchání trestného činu a která nemusí mít formálním způsobem 

definované funkce svých členů, nepřetržitost svého členství ani rozvinutou strukturu.  

Na tomto místě bych se ráda vrátila k výše nastíněné argumentaci Šanty, který 

argumentuje ve prospěch většinového výkladu pojmu zločinecká skupina. Stran jeho 

argumentu, v němž naznačuje, že mezinárodní zločinecká skupina bude zákonitě 

početnější a zcela jistě dobře vertikálně organizovaná, neboť toto je předpokladem 

úspěšného naplnění účelu skupiny, je nutno připomenout výše citované znění obou 

dokumentů. Tyto, a to zcela nepochybně také (nikoli však výhradně, jak bude 

argumentováno níže) z důvodů důkazních, v zájmu kontroly organizovaného zločinu 

zavazují členské státy k postihu i takových skupin, v nichž jednotlivé funkce nejsou nutně 

rozděleny, a tedy v nich nelze ani usuzovat na existenci hierarchické struktury. 

V konfrontaci s touto úpravou jen stěží může obstát argument, že u nadnárodních skupin 

se hierarchická struktura předpokládá. Pokud i přes to má být na požadavku hierarchické 

struktury jednotlivými státy setrváno, jak lze zajistit postih nadnárodních zločineckých, 

u kterých se nepodaří prokázat vytvoření hierarchické struktury? V slovenské ani v české 

právní úpravě neexistuje zvláštní definice nadnárodních zločineckých skupin, na základě 

které bychom mohli argumentovat tím, že na rozdíl od vnitrostátní zločinecké skupiny, 

není u té nadnárodní potřeba prokazovat hierarchickou strukturu. Za tohoto stavu mám 

za to, že lpění na požadavku existence hierarchické struktury limituje možnost dosažení 

účelu mezinárodních dokumentů v boji s mezinárodním zločinem, neboť zločinecké 

skupiny tak, jak je tyto dokumenty vymezují, nejsou za současného stavu judikatury na 

Slovensku ani v České republice postižitelné jako forma organizovaného zločinu. 

Možnosti postihu těchto skupin jsou tak limitovány na uplatnění zvlášť přitěžující 

okolnosti spáchání trestného činu ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více 

státech. Je zřejmé, že Šanta při své argumentaci vychází z přesvědčení, že spodní hranice 

pojmu zločinecká skupina je ve slovenské aplikační praxi poddimenzovaná a je 

uplatňována i v případech, které vykazují nanejvýš znaky prosté organizované skupiny. 
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Tato obava se v české aplikační praxi ukazuje jako lichá, neboť za trestný čin účasti na 

organizované zločinecké skupině je ročně odsouzeno pouze několik málo osob. Naopak 

však trend slovenské aplikační praxe spočívající ve snaze rozšiřovat dosah pojmu 

zločinecká skupina může být znakem toho, že jeho současná podoba neodpovídá 

potřebám a přesvědčení aplikační praxe.  

I přes shora uvedené zcela jistě nelze připustit, aby pod pojem organizované 

zločinecké skupiny spadaly i zcela desorganizované útvary. Za zločineckou skupinu se 

pro účely mezinárodních dokumentů považují strukturované útvary, tedy útvary s jistou 

vyšší mírou organizovanosti, avšak bez jakýchkoli dalších formálních požadavků na 

konkrétní podobu vnitřní struktury. 

Inspiraci při hodnocení současné české právní úpravy lze nalézt také v úpravách 

ostatních členských států. Většina z nich vyžaduje pouze důkaz, že zločinecká skupina je 

určitým způsobem strukturovaná, ale jsou i takové, které požadavky na strukturu 

v definicích vůbec nezmiňují. Pouze v České republice, Chorvatsku (vyžaduje se, aby 

osoby jednaly ve vzájemné shodě), Litvě (vyžaduje se vzájemná shoda a rozdělení 

odpovědnosti), Lotyšsku (vyžaduje vzájemné vztahy mezi členy vyznačující se stálostí a 

rozdělení funkcí a úkolů), v Estonsku (rozdělení úloh) a Španělsku (jednání ve vzájemné 

shodě za účelem koordinace společných úkolů a funkcí) najdeme bližší zákonnou 

specifikaci požadavků na strukturu organizované skupiny.89  

Lze tedy shrnout, že co se týče právních úprav, je česká definice jednou 

z nejpřísnějších ve vztahu k požadavku na prokazování míry organizace zločinecké 

skupiny. V této souvislosti však nelze přehlížet skutečnost, že ačkoli doktrína vyžaduje, 

aby struktura skupiny byla hierarchická s fungujícími vnitřními vztahy nadřízenosti a 

podřízenosti, tento požadavek nemá výslovnou oporu v zákoně. Extenzivní interpretace 

                                                           
89 DI NICOLA, Andrea et al. Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 

against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, Part 

1. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, str. 30-31, dostupné na 

http://ec.europa.eu/. 
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vnitřní organizační struktury nejenom že jde vysoce nad míru vyžadovanou 

harmonizačními dokumenty, ale vylučuje rovněž aplikaci zákonných prostředků boje 

s organizovaným zločinem na skupiny fungující podle odlišných principů, například 

právnické osoby, mezi nimiž, ani v jejichž rámci, nejsou nutně hierarchické vztahy 

vytvářeny. V důsledku tohoto výkladu jsou výrazně limitovány možnosti efektivního 

postihu organizovaného zločinu v praxi, kdy jsou na orgány činné v trestním řízení 

kladeny vysoké požadavky v souvislosti s dokazováním skutečností (jakými jsou 

konkrétní podoba struktury zločinecké skupiny a zavinění pachatelů ve vztahu k vnitřní 

organizační struktuře), které i přes odhalení trestné činnosti skupiny a jejich aktérů často 

zůstávají utajeny. Protože se jedná o požadavek doktríny,90 který byl judikaturou vyšších 

soudů pouze převzat, mám za to, že je nutné přehodnotit judikaturou stanovené 

požadavky na vnitřní strukturu, a to v zájmu zefektivnění postihu boje s organizovaným 

zločinem. 

Problematičnost českého přístupu dokládá také studie čtyřiceti organizovaných 

skupin ze šestnácti zemí, z jejichž závěrů plyne, že soustředění právní úpravy 

jednotlivých států na skupiny s hierarchickou strukturou snižuje účinnost boje 

s mezinárodním organizovaným zločinem. Taková konstrukce totiž ignoruje struktury sítí 

organizovaného zločinu, které se od tradičního chápání organizované skupiny výrazně 

liší. Lpění na existenci hierarchické struktury zločineckých skupin studie vysvětluje tím, 

že hierarchické struktury jsou viditelnější a z úzce lokálního hlediska jsou vnímány jako 

nebezpečnější. Zajímavý je závěr studie, dle kterého se hierarchická struktura častěji tvoří 

ve velkých skupinách, kdežto menší skupiny vykazují tendenci k volnější struktuře, a 

proto jsou také často přehlíženy.91  

                                                           
90 ŠÁMAL, Pavel a kol. Tretní zákoník. I. díl. Komentář, 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, str. 1378. 
91 United Nations Office on Drugs and Crime. Global Programme Against Transnational Organized Crime. 

Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries. September 2002, 

str. 45-46, dostupné na https://www.unodc.org/. 
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Ve prospěch širšího chápání struktury argumentuje ze slovenských autorů 

Hamran,92 z těch českých pak například Coufalová, která upozorňuje na úskalí zákonné 

definice spočívající v pojetí vnitřní organizované struktury, a to s poukazem na problémy 

při dokazování naplnění tohoto zákonného znaku v rámci standardů trestního řízení.93 K 

uvedenému názoru se, pokud jde o jeho problematičnost, přikláním, mám však za to, že 

potřebu změny nelze odůvodňovat problémy orgánů činných v trestním řízení při 

dokazování.  

Hmotněprávní úprava musí vycházet nejenom z mezinárodních a nadnárodních 

právních závazků, ale měla by především reflektovat regulované jevy pokud možno 

v jejich reálné podobě tak, aby představovala efektivní nástroj jejich potlačování. 

Organizovaný zločin není jev neměnný, právě naopak, vyvíjí se rychle, reaguje jak na 

změny ve společnosti, tak na změny legislativní a jako k dynamickému jevu je k němu 

nutno také přistupovat. Ačkoli s ohledem na ustálenou judikaturu nelze požadovat, aby 

ke změně došlo bez dalšího, mám za to, že trend organizovaného zločinu tak, jak jej 

popisují zahraniční kriminologické studie, je dostatečným a výrazným podnětem pro 

znovuotevření diskuze k požadavku vnitřní organizační struktury a přísnosti jeho 

výkladu.    

iii) Cíl a prostředky činnosti organizované zločinecké skupiny 

Třetím znakem, kterým je organizovaná zločinecká skupina charakterizována, 

jsou cíl a prostředky její činnosti.  

Původní zákonné znění, které bylo zavedeno zákonem č. 152/1995 Sb., výslovně 

vyžadovalo, aby zločinecká skupina byla založena anebo fungovala za účelem 

dosahování zisku. Soustavné páchání trestné činnosti pak bylo považováno za pouhý 

                                                           
92 HAMRAN, Ladislav.   K posudzovaniu pojmov „organizovaná skupina“ a „zločinecká skupina“. Justičná 

revue, č. 1/2007, str. 86 – 91. 
93 COUFALOVÁ, Bronislava. Hmotněprávní instituty pro boj s organizovaným zločinem podle nového 

trestního zákoníku. Bulletin advokacie, č. 10/2009, str. 82-86.  
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prostředek k dosažení hlavního cíle, kterým je maximalizace zisku. Tento zákonný znak 

byl také předmětem dokazování. 

Následně byla definice zločinného spolčení upravena zákonem č. 134/2002 Sb., 

který přesunul důraz na soustavné páchání trestné činnosti a jeho cíl definoval jako 

doplňkový znak, doplněný demonstrativním výčtem. Zločinné spolčení tak bylo 

vymezeno jako společenství osob zaměřené na soustavné páchání úmyslné trestné 

činnosti, zpravidla s cílem dosažení zisku nebo ovlivnění činnosti orgánů státu.  

Původní pojetí bylo tedy novelou rozšířeno v tom smyslu, že dosažení zisku již 

nebylo jediným možným cílem zločinecké skupiny, ale připouštělo, aby zločinné spolčení 

sledovalo negativní ovlivnění chodu státního aparátu, případně aby vůbec nemělo 

převažující jednotící cíl, čímž se otevřela cesta pro stíhání skupin, jejichž cíl se nepodařilo 

vymezit nebo prokázat. Nový trestní zákoník již definici převzal bez demonstrativního 

výčtu cílů charakterizujících zločinecké skupiny.  

Motivace zákonodárce k novelizaci úpravy není zcela zřejmá, když jako důvod 

přijaté legislativní změny uvádí harmonizaci české úpravy se závazky, které pro ni plynou 

ze vstupu do Evropské unie.94 Z rozboru evropské legislativy v oblasti organizovaného 

zločinu v kapitole druhé je však zřejmé, že znění před novelou bylo plně v souladu 

s požadavky evropské úpravy, která legislativně rozlišuje mezi organizovanou a 

teroristickou skupinou. 

K této úpravě je nutno uvést, že z hlediska harmonizačních dokumentů je dosah 

definice zúžen pouze na skupiny fungující za účelem přímého či nepřímého získání 

finanční nebo jiné hmotné výhody či prospěchu. Proto je vymezení v trestním zákoníku 

širší, než je vyžadováno v rámcovém rozhodnutí. Absence dosahování zisku jakožto 

účelu zločinecké skupiny v právní úpravě má zřejmý důvod, a tím je problematické 

dokazování. Se stejnou úpravou se z totožných důvodů setkáváme i v převážné většině 

evropských států, kdy jednou z mála výjimek je kupříkladu slovenská právní úprava, 

                                                           
94 Srov bod 4 části první důvodové zprávy k zákonu č. 134/2002 Sb. 
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která v ustanovení § 129 odst. 3 trestného zákona vychází striktně ze znění rámcového 

rozhodnutí. 95 

V české úpravě má absence účelu činnosti skupiny i další důvod spočívající ve 

způsobu, který český zákonodárce zvolil při plnění evropských závazků stran postihu 

terorismu. Na rozdíl od slovenské právní úpravy, která důsledně vychází i z rámcového 

rozhodnutí Rady o boji proti terorismu, jež vymezuje teroristickou skupinu a zavazuje 

členské státy ke kriminalizaci členství v ní, podpory takové skupiny, česká úprava mezi 

zločineckou a teroristickou organizací legislativně nečiní rozdíl. Tomu odpovídá 

chybějící znak účelu v definici organizované zločinecké skupiny, který se u obou skupin 

liší. Zatímco zločinecká skupina vyvíjí svou činnost za účelem dosažení nebo 

maximalizace zisku, pro teroristickou skupinu je příznačné jednání ve jménu ideologie 

nebo jiných vyšších cílů, a to za účelem získání, ovlivnění či destabilizace statní moci. 

Pojem organizované zločinecké skupiny, tak jak je v české právní úpravě 

používán, tedy zahrnuje i teroristické skupiny. Říha absenci znaku zaměření zločinecké 

skupiny na dosažení zisku považuje za jeden ze závažných nedostatků stávající zákonné 

definice.96  

Mám za to, že ačkoli takto široké vymezení nevychází doslovně z evropské 

harmonizační úpravy, dostojí všem závazkům v oblasti boje s organizovanou trestnou 

činností i terorismem tak, jak vyžadují obě rámcová rozhodnutí. Nevidím zásadnější 

překážky v zachování stávajícího znění legální definice, byť s vědomím toho, že 

legislativní a kriminologický význam pojmu nebude totožný. Rozdíly je možné dobře 

                                                           
95 Změnám v definici zločinecké skupiny ve vztahu k znaku jejich účelu podléhala i slovenská úprava. 

Původně bylo „zločinné spolčenie“ v zákoně č. 140/1961 Z. z. ve znění zák. č. 183/1995 Z. z. definováno 

jako „dlhší čas trvajúce zoskupenie najmenej troch osôb na účely páchania trestnej činnosti s cieľom 

dosiahnuť zisk, alebo preniknúť do orgánov verejnej moci a tak získať nad nimi kontrolu alebo uplatniť 

svoj vplyv, aby sa zakryla alebo legalizovala ich trestná činnosť, alebo preniknúť do orgánov 

podnikateľských alebo nepodnikateľských subjektov, a tak získať nad nimi kontrolu alebo uplatniť svoj 

vplyv, aby sa zakryla alebo legalizovala ich trestná činnosť alebo príjmy z nej, ktoré sa vyznačuje vysokým 

stupňom deľby práce medzi jednotlivými členmi zločineckej skupiny v rámci jej vnútorného organizačného 

usporiadania.“ Toto znění bylo následně změněno do současné podoby zákonem č. 403/2004 Z. z. 
96 ŘÍHA, Jiří. K problematice organizované kriminality. Trestní právo č. 7 – 8/2007, str. 8. 
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zdůvodnit odlišným účelem trestního práva a kriminologie. Významným argumentem pro 

zachování současného stavu je rovněž požadavek jednoduchosti práva. Pohled na právní 

úpravu v Slovenské republice sílu argumentu ještě umocňuje, když v ustanovení § 296 

(založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny) a § 297 (založenie, 

zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny) tr. zákona nacházíme zcela totožné 

skutkové podstaty lišící se pouze trestní sazbou. 

Jedinou problematickou oblastí by mohlo být sankcionování účasti v takových 

skupinách, která má být v závislosti od druhu skupiny trestána různě přísnými sankcemi. 

S ohledem na skutkovou podstatu účasti na organizované zločinecké skupině, která 

z hlediska sazeb mezi těmito skupinami rozlišuje, nepovažuji ani tento argument za tak 

zásadní, aby si vyžádal změnu právní úpravy.  

Je nutno mít na zřeteli, že právě účel organizace jakožto definiční znak vzdaluje 

českou legální definici od kriminologického chápání organizované kriminality, které 

mezi organizovanou kriminalitou a terorismem striktně rozlišuje i přesto, že do určité 

míry vykazují společné znaky. Takové rozdílné chápání lze přijmout, odrazí se však na 

výsledcích kriminologických i srovnávacích studií, v nichž bude nutné rozlišovat mezi 

teroristickou a organizovanou skupinou podle empirických dat sesbíraných od justičních 

orgánů. Příkladem obdobné legislativní praxe je litevská úprava, a sice ustanovení § 25 

tr. zákoníku, které výslovně stanoví, že protistátní a teroristické organizace jsou 

považovány za zločinecké organizace. 

iv) Trestná činnost organizované zločinecké skupiny 

Harmonizační dokumenty, které stanoví minimální standardy trestnosti a trestání 

organizovaných zločineckých struktur, omezují boj proti organizovanému zločinu na 

určitý druh trestné činnosti, a sice vážou trestnou činnost zločineckých skupin pouze na 

úmyslné trestné činy s minimální trestní sazbou od čtyř let. Organizovaná zločinecká 

skupina jako seskupení osob zaměřené na soustavné páchání trestné činnosti v sobě 
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zahrnuje seskupení za účelem spáchání individuálně určitých i neurčitých trestných 

činů.97 Přestože pojem užívaný v české právní úpravě (zločinné spolčení, případně 

organizovaná zločinecká skupina) evokuje dojem, že je činnost legislativně omezena na 

páchání typově závažnějších trestných činů, a to zločinů, tj. úmyslných trestných činů 

s horní hranicí zákonné trestní sazby převyšujících pět let, není tomu tak. Původní 

ustanovení českého trestního zákona, ani úprava v trestním zákoníku výslovně 

nevyžadují, aby se organizovaná skupina nutně zaměřovala na páchání závažnější trestné 

činnosti. Nelze se však spokojit pouze s tímto konstatováním bez uvedení podstatných 

souvislostí. 

Trestná činnost zločineckých skupin v kriminologickém i legislativním chápání 

se vyznačuje jistou organizovaností, která zvyšuje společenskou škodlivost jak 

samotných trestných činů, tak i samotné existence zločineckých struktur. Organizovat 

však lze pouze úmyslné, nikoli nedbalostní trestné činy, proto třebaže některé evropské 

právní úpravy tento požadavek výslovně neuvádí, dovozuje se systematickým výkladem. 

Dle výzkumu IKSP byly v letech 1999 až 2004 s trestným činem účasti na 

organizované zločinecké skupiny nejčastěji se sbíhajícími trestnými činy nedovolené 

překročení státní hranice podle § 171a tr. zákona, kuplířství podle § 204 tr. zákona, 

obchodování s lidmi (za účelem pohlavního styku) podle § 246 tr. zákona, krádež podle 

§ 247 tr. zákona a drogové trestné činy podle § 187 až 188 tr. zákona.98  

Je tedy zřejmé, že účast na zločinném spolčení byla soudy shledána jako trestná i 

v případě, že zločinecká skupina vyvíjela typově méně závažnou trestnou činnost 

(například krádeže), než je ta, která je s těmito skupinami obvykle spojovaná. Avšak 

páchání trestných činů organizovaným způsobem zvyšuje jak obecnou, tak typovou 

nebezpečnost trestných činů, která se následně promítá do výše trestních sazeb. Oproti 

                                                           
97 DOLENSKÝ, A. Poznámky k článku Dr. Šámala o organizovaném zločinu. Právní rozhledy č. 11/1995, 

str. 453. 
98 SCHEINOST, Miroslav, DIBLÍKOVÁ, Simona. Zločinné spolčení – právní rámec, definice, postih, 

pachatelé. Kriminalistika č. 2/2009, str. 90. 
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základním skutkovým podstatám jsou sazby při naplnění zvlášť přitěžující okolnosti 

spočívající ve spáchání trestného činu členem organizované skupiny, podstatně citelnější 

a pohybují se různě podle závažnosti jednotlivých druhů trestných činů, zpravidla však 

v rozmezí horních hranic trestních sazeb od 8 do 12 let. Spíše výjimkou je horní hranice 

trestní sazby do tří let. Spáchání činu členem organizované skupiny je přitom častá zvlášť 

přitěžující okolnost a je uvedena všude tam, kde si lze spáchání trestného činu 

organizovaným způsobem představit. Z uvedeného pak plyne, že byť souběh s trestným 

činem účasti na organizované zločinecké skupině bude přicházet v úvahu u typově různě 

závažných trestných činů, téměř výhradně se bude týkat zločinů s horní hranicí trestní 

sazby od 8 let.  

V jiných členských státech se ve vztahu k trestným činům zločineckých skupin 

lze setkat se třemi různými přístupy.99 Prvním je stanovení minimální trestní sazby činů, 

na jejichž páchání je trestná činnost skupiny zaměřena, přičemž tato je v právních 

úpravách států stanovena na tři (například Rakousko, Slovinsko, Belgie), čtyři (například 

Finsko, Lucembursko, Malta), případně pět let (Francie a Maďarsko). Obdobně jako 

v české úpravě i v jiných zemích, například v Německu, Itálii a ve Španělsku se 

zákonodárce rozhodl zcela upustit od omezení trestné činnosti zločineckých skupin tím, 

že druh trestné činnost nebo její závažnost neupravil jako definiční znak. Tento přístup, 

ačkoli splňuje minimální požadavek harmonizačních dokumentů, rozšiřuje dosah 

hmotněprávních i procesně právních institutů boje s organizovaným zločinem nad ten, 

který byl původně zamýšlen. Posledním, menšinovým řešením je taxativní výčet 

trestných činů, který najdeme v právní úpravě Řecka. Ve slovenské právní úpravě se 

dokonce setkáme s kombinací dvou přístupů, když v ustanovení § 124 odst. 4 trestný 

                                                           
99 DI NICOLA, Andrea et al. Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 

against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, Part 

1.  Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, str. 38-41, dostupné na 

http://ec.europa.eu/. 
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zákon omezuje činnost zločinecké skupiny na zločiny (tj. úmyslné trestné činy s horní 

hranicí trestní sazby převyšující pět let) a dále na trestné činy legalizace výnosů z trestné 

činnosti a korupční trestné činy. 

Zákonné omezení ve vztahu k závažnosti trestné činnosti zločineckých skupin se 

v české právní úpravě nabízí i z hlediska systematického. Vezmeme-li v úvahu, že nižší 

formy organizované trestné činnosti, jakými jsou spolčení či srocení, respektive účast na 

nich, jsou jako přípravná jednání trestná pouze u zvlášť závažných zločinů (srov. § 20 

odst. 1 a 2 tr. zákoníku), a to navíc v případech, kdy to zákon výslovně stanoví, nabízí se 

možnost obdobného omezení rovněž v případě kriminalizace účasti na organizované 

zločinecké skupině. 

Lze předpokládat, že českého zákonodárce by ke změně ve výše uvedeném směru 

přiměla pouze změna evropské legislativy, která však v současné době prochází teprve 

přípravnou fází. Protože se jedná o restriktivní výklad, který zužuje podmínky trestní 

odpovědnosti, postačovala by prozatímně i změna přístupu judikatury a doktríny.  

Vymezení samotného pojmu organizovaná zločinecká skupina je totiž zásadní z hlediska 

postihování pachatelů trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině, a 

vymezení jeho prvků je potřebné z hlediska požadavku právní jistoty.  

V souvislosti s určením druhu trestné činnosti se nabízí další problematická 

otázka, a tou je požadavek mnohosti trestných činů. Zatímco podle Palermské úmluvy a 

společné akce EU postačuje, aby zločinecká organizace byla založena za účelem spáchání 

i jednoho trestného činu, rámcové rozhodnutí o organizovaném zločinu v souvislosti 

s trestněprávně relevantním jednáním členů zločinecké skupiny používá množné číslo a 

požaduje mnohost plánovaných či spáchaných trestných činů. Jednotlivé evropské státy 

se v tomto směru též různí, když některé vychází z požadavku nejméně jednoho trestného 

činu, jiné zas z mnohosti trestných činů.  

Vrátíme-li se ke kriminologickému pojetí organizované zločinecké skupiny, pak 

lze argumentovat tím, že její činnost spočívá v soustavném páchání trestné činnosti, čímž 
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se liší od jiných forem organizovaného páchání trestné činnosti (například organizované 

skupiny nebo spolčení). V souladu s tímto chápáním organizované zločinecké skupiny 

lze říci, že činnost zločinecké organizace spočívá v mnohosti trestněprávních jednání. 

Trestněprávní jednání a trestný čin však v právní terminologii nejsou synonyma. To lze 

nejlépe demonstrovat na pokračujících trestných činech, u nichž ačkoli je dána mnohost 

trestních jednání, za splnění dalších zákonných podmínek zakládají pouze jeden trestný 

čin. Proto by organizovaná zločinecká skupina měla být definována jako společenství 

nejméně tří osob s určitou vnitřní organizační strukturou s cílem spáchat více trestních 

jednání, které zakládají jeden nebo více trestných činů určité typové závažnosti. Stran 

mnohosti trestních jednání je česká definice vyhovující, kdy je vyžadováno zaměření na 

soustavné páchání trestné činnosti jako širokého pojmu, který lze vyložit jako naplnění 

jedné či vícero skutkových podstat.  

v) Dlouhodobost organizované zločinecké skupiny 

Posledním a v právních úpravách tradičním znakem zločineckých skupin je jejich 

dlouhodobost, trvalost, případně existence po určité časové období. Za zločineckou 

skupinu jsou proto i v harmonizačních dokumentech považovány pouze skupiny 

existující či fungující po delší dobu. Jakkoli je s tímto závěrem nutno v kriminologické 

rovině souhlasit, jsem názoru, že zakotvení dlouhodobosti jakožto obligatorního znaku 

v rámci vnitrostátních právních úprav je problematické.  

První námitkou je neurčitost právního pojmu dlouhodobost, který by musel být 

předmětem soudního výkladu. Druhá pak souvisí s otázkou možností v oblasti 

dokazování, kdy období, po které určitá skupina vyvíjela svou činnost, bude pouze 

obtížně prokazatelné. Z okolností případu však bude zpravidla možné dovodit, zda se 

jednalo o ojedinělou trestnou činnost, nebo naopak šlo o jeden z mnoha plánovaných či 

uskutečněných trestných činů skupiny, jimž odpovídá vybudovaná struktura dodavatelů 

či odběratelů, použité prostředky nebo krycí techniky. I v případě použití operativně 
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pátracích prostředků zůstane v mnoha případech předchozí trestná činnost skupiny před 

orgány činnými v trestním řízení skryta, a byť ji bude možné předpokládat, míra určitosti 

o dlouhodobější existenci seskupení nebude postačovat zákonným požadavkům na 

prokázání zákonných znaků trestného činu. Třetí argument vychází z teleologického 

výkladu. Základním důvodem pro zvýšenou kriminalizaci zločineckých skupin byla 

jejich nebezpečnost, spočívající ve vysoké míře organizace, která zvyšuje 

pravděpodobnost úspěšného spáchání trestného činu. Doba, po kterou skupina operuje a 

páchá trestnou činnost, je samozřejmě z hlediska její nebezpečnosti rovněž zásadní. 

Stěžejní je tedy otázka, zda je dlouhodobě existující skupina o tolik nebezpečnější než ta, 

která sice funguje pouze krátce, avšak s cílem páchat trestné činy dlouhodobě, aby 

odůvodňovala různé právní kvalifikace v rámci trestního práva. Mám za to, že nikoli, 

neboť zvýšená společenská škodlivost by měla být spatřována předně ve vytvoření 

struktury, jejímž cílem je dlouhodobé páchání trestné činnosti s vysokou 

pravděpodobností jejího úspěšného dokonání, s tím, že počet spáchaných trestných činů 

či skutečná doba existence skupiny může záležet pouze na náhodě, a proto by neměla být 

z kvalifikačního hlediska stěžejní. Naopak zásadní z legislativního hlediska by měla být 

povaha zločinecké skupiny a její zaměření. Dobu její existence, počet a závažnost 

uskutečněné trestné činnosti lze zohlednit v rámci zákonné trestní sazby. 

Na základě výše uvedeného je pochopitelné, že převážná část států (kromě České 

republiky jsou to například Německo, Francie a Portugalsko) nepodmiňuje trestnost 

účasti na zločinecké skupině její dlouhodobostí či dokonce trvalostí.100 V rámci 

evropských států se lze setkat i s právními úpravami vyžadujícími určitou kontinuitu 

skupiny. Například slovenská úprava požaduje, aby zločinecká skupina existovala po 

určité časové období. Tato úprava doslovně kopíruje ustanovení harmonizačních 

instrumentů. Vyjádření určité dlouhodobosti je zde nezbytné, a to z důvodu odlišného 

vymezení zločinecké skupiny, než je to české, když zločinecká skupina může být 

                                                           
100 Ibid., str. 31-34. 
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založena i za účelem spáchání jednoho zločinu, a sice v případě, že existuje po určité delší 

časové období. Extrémním příkladem je lotyšská a litevská právní úprava, které požadují, 

aby zločinecká skupina měla trvalou povahu, a to i za cenu potíží s dokazováním.  

Ačkoli česká právní úprava výslovně nepožaduje, aby organizovaná zločinecká 

skupina fungovala po určité časové období, z formulace legální definice pojmu, a sice že 

skupina má být zaměřena na soustavné páchání trestné činnosti, lze požadavek na její 

stálost či dlouhodobost logicky dovodit. Je proto nutné prokázat, že skupina byla založena 

nikoli přechodně, ale aby trestnou činnost vyvíjela po určité delší časové období. 

Dlouhodobost organizace však v žádném případě nevylučuje zjištění, že k jejímu 

odhalení dojde při prvním trestném činu či dokonce ve stadiu před jeho spácháním.101 

Z důvodů výše uvedených je česká právní úprava v tomto směru vyhovující jak z hlediska 

kriminologického, tak z hlediska souladu s harmonizačními dokumenty, přičemž také 

odpovídá možnostem dokazování. 

Ve smyslu trestního zákoníku je páchání úmyslné trestné činnosti soustavné, 

jestliže jednotliví pachatelé trestné činnosti ve prospěch organizované zločinecké skupiny 

jednají nepřetržitě, pravidelně nebo opakovaně po delší dobu, např. po několik měsíců, 

nebo tehdy, když navazují na předchozí obdobně páchanou trestnou činnost.102 Dle 

poznatků aplikační praxe se prokazování soustavnosti jeví být jedním z 

problematičtějších znaků organizované zločinecké skupiny. Je tomu tak z důvodu 

páchání jednotlivých činů na území několika států a nutnosti nasazení operativně 

pátracích prostředků po delší dobu, aby mohla být zadokumentována alespoň poměrná 

část trestních jednání.103   

 

                                                           
101 NOVOTNÝ, Oto. Kriminologie. Praha: Aspi Publishing, 2004, str. 337-338; ŠÁMAL, Pavel. Zamyšlení 

nad některými novelizovanými ustanoveními trestního zákona týkajícími se organizovaného zločinu a 

problémy s tím spojenými. Právní rozhledy č. 10/1995, str. 394. 
102 DOLENSKÝ, A. Poznámky k článku Dr. Šámala o organizovaném zločinu. Právní rozhledy č. 11/1995, 

str. 452. 
103 CEJP, Martin a kol. Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu, Praha: IKSP, 2015, str. 29. 
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vi) Zločinecká skupina a další formy organizovaného páchání trestné činnosti 

Dle mého názoru právě znak dlouhodobosti či určité stálosti nejvíce odlišuje 

organizovanou zločineckou skupinu od jiných forem trestné činnosti páchaných 

organizovaným způsobem. V tomto směru je nutno rozlišovat mezi jednotlivými formami 

skupinové trestné činnosti označované pojmy organizovaná zločinecká skupina, 

organizovaná skupina, spolčení a srocení, když rozlišení jednotlivých forem skupinové 

trestné činnosti v aplikační praxi způsobuje problémy. Tomuto závěru jednoznačně 

svědčí nízký počet osob odsouzených pro trestný čin účasti na organizované zločinecké 

skupině104 a neochota soudů posuzovat skupinovou činnost jako trestnou činnost 

páchanou členy organizované skupiny. 

Organizovaná skupina je formou trestné součinnosti, kterou se rozumí nejméně 

tříčlenné sdružení trestně odpovědných osob, v němž je provedeno určité rozdělení úloh 

mezi jednotlivé členy a jeho činnost se v důsledku toho projevuje určitou plánovitostí a 

koordinovaností, která usnadňuje dokonání trestného činu a zvyšuje pravděpodobnost 

dosažení sledovaného cíle, a tím i nebezpečnost činu pro společnost.105 Členy 

organizované skupiny mohou být pachatelé, spolupachatelé, účastníci, případně jiné 

osoby mající na činu podíl, avšak na činu přímo nezúčastněné, a to za podmínky vědomí 

skutečnosti, že jednají v rámci organizované skupiny.106 Kvalitativní úroveň provedení 

činu není z hlediska posouzení činu jako spáchaného organizovanou skupinou 

rozhodující. Rovněž tak není vyloučeno posouzení spáchání trestného činu jako 

spáchaného organizovanou skupinou v případě, že pachatelé v době činu nedisponovali 

dostatečnými intelektuálními či organizačními schopnostmi, anebo že se na místě činu 

nechovali disciplinovaně a v souladu se svými předem rozdělenými funkcemi. Chování 

                                                           
104 V průběhu let 2010 až 2014 bylo dle justiční statistiky pro trestný čin účasti na zločinném 

spolčení/organizované zločinecké skupině odsouzeno celkem 88 osob, z toho v roce 2014 toliko 11 osob.  
105 Srov například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. dubna 2008, sp. zn. 11 Tdo 113/2008-I; rozsudek 

Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. července 1985 sp. zn. 11 To 51/85. 
106 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. října 2013, sp. zn. 6 Tdo 526/2013; usnesení Nejvyšší soudu ze 

dne 28. 4. 2010, sp. zn. 8 Tdo 237/2010. 
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na místě činu je toliko jednou z okolností, které jsou při právní kvalifikaci skutku 

zvažovány. Z kvalifikačního hlediska je určující skutečnost, že si pachatelé činnost 

naplánovali, jednotlivé úkoly si rozdělili a svou činnost posléze koordinovali v souladu 

s předchozí dohodou. Právě plánovitost činnosti, na rozdíl od samotného způsobu 

realizace zvyšuje pravděpodobnost dosažení cíle, a tím i škodlivost činu pro 

společnost.107 Od zločinecké skupiny organizovanou skupinu odlišuje to, že může být 

utvořena i za účelem spáchaní pouze jednoho trestného činu (tím se však neliší od 

organizované zločinecké skupiny založené za účelem dlouhodobého páchání 

pokračujícího trestného činu).  

Organizovaná zločinecká skupina je ve srovnání s organizovanou skupinou 

charakterizována jako druh organizované skupiny, vyznačující se vyšší mírou 

organizovanosti a zamýšlenou dlouhodobostí či trvalostí její existence. Ve světle 

judikatury a převážné části nauky je rozdíl spatřován ve způsobu (vertikální) dělby 

funkcí.108 Výslovně tento rozdíl vyjádřil Najvvyšší súd Slovenskej republiky 

v rozhodnutí pod sp. zn. 1 Ndt 12/2007 ze dne 22. srpna 2007 s tím, že diferenciačním 

znakem je strukturovanost organizované zločinecké skupiny, která je dána vnitřními 

organizačními vztahy ve vícero vertikálních stupních, přičemž organizovaná skupina je 

charakteristická horizontálním uspořádáním vztahů.109 

Spolčením jakožto formou přípravy se dle nauky rozumí výslovná, nebo 

konkludentní dohoda nejméně dvou osob o spáchání individuálně konkrétního zvlášť 

závažného zločinu, který nemusí být naplánovaný do podrobností. Obsahem spolčení je 

buď budoucí spolupachatelství, nebo budoucí pachatelství, organizátorství či pomoc.110 

Zvláštní formou spolčení je organizovaná skupina, u níž se vyžaduje členství nejméně tří 

                                                           
107 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. listopadu 2013, sp. zn. 3 Tdo 1190/2013. 
108 Srov např. KRATOCHVÍL, Vladimír a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2012, str.376-378, ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 

2014, str. 909. 
109 Ke kritice požadavku vertikální struktury organizovaných zločineckých struktur viz výše bod ii) 

v kapitole 4.2. 
110 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. 5. vyd. Praha: Leges, 2016, str. 286. 
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osob a vyšší forma organizace, spočívající ve vzájemném rozdělení úkolů za účelem 

spáchání i více trestných činů. Organizovaná zločinecká skupina je proto rovněž 

kvalifikovanou formou spolčení.  

Nejnižší míra organizovanosti skupinové činnosti se předpokládá u srocení, 

kterým se rozumí faktické shluknutí a spojení sil nejméně tří osob za účelem spáchání 

individuálně určeného zvlášť závažného zločinu, ke kterému má dojít bezprostředně. 

Není zde vyžadována organizovanost jednání a rozhodujícím znakem je momentální 

spojení sil s cílem okamžitého spáchání trestného činu. 

4.3 Shrnutí 

Na základě provedené komparace právních úprav a přijatých definic zločineckých 

skupin se ukazuje, že ačkoli se evropské právní úpravy pod vlivem harmonizace 

vzájemně přibližují, jednotnou definici zločinecké skupiny bychom na úrovni evropských 

států hledali jen marně. Zahraniční právní úpravy lišící se v jednotlivých definičních 

prvcích přitom představují významný zdroj inspirace, z něhož lze čerpat při hodnocení 

stávají české právní úpravy. 

Jak již bylo nastíněno, česká zákonná definice je ve značném rozsahu doplněna 

ustáleným judikatorním výkladem, který odpovídá názoru převážné části nauky. Tento 

výklad modifikuje význam legální definice organizované zločinecké skupiny. V tomto 

smyslu je nutno pojem vnímat při jeho hodnocení.  

V určitém směru lze zásah judikatury hodnotit v pozitivním smyslu, zejména 

pokud se týče vymezení počtu osob tvořících zločineckou skupinu, na jehož úpravu 

v legální definici zákonodárce rezignoval. Přínosem je také snaha soudní praxe o 

vymezení vzájemného vztahu pojmů zločinecké a organizované skupiny. Zásah 

judikatury však má i svou odvrácenou stranu, když pojem zločinecké skupiny vzdálila od 

její legální definice, praktické použitelnosti i kriminologického významu tím, že 

konstantně vyžaduje, aby v rámci skupiny existovaly vztahy nadřízenosti a podřízenosti 
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zakládající hierarchickou strukturu. Tento požadavek jde vysoce nad požadavky zákona, 

ale i harmonizačních dokumentů, dle kterých postačuje existence vnitřní struktury, 

aniž by tato musela být zvlášť rozvinutá. Extenzivní interpretace vnitřní organizační 

struktury taktéž vylučuje aplikaci zákonných ustanovení na skupiny fungující podle 

odlišných principů, například právnické osoby, mezi nimiž, ani v jejichž rámci nejsou 

hierarchické vztahy nutně vytvářeny. Protože se jedná o judikatorní, nikoli legislativní 

požadavek, lze jej změnit i bez zásahu do stávající právní úpravy, a to soudním nebo 

doktrinárním výkladem.   

Přestože se výkladově ustálil počet osob tvořících zločineckou skupinu, český 

zákonodárce tuto skutečnost v právní úpravě nereflektoval, když v definici formuluje 

zločineckou skupinu jakožto společenství více osob. Z hlediska právní jistoty by proto 

legální definice měla výslovně uvádět, že zločineckou skupinu tvoří nejméně tři osoby 

s tím, že v praxi se bude převážně jednat o mnohem početnější skupiny či sítě osob. 

Ačkoli harmonizační dokumenty formulují dosažení výhody nebo jiného 

hmotného prospěchu jako motiv činnosti zločinecké skupiny, od tohoto požadavku 

česká úprava postupně upustila. Výkladově bude zřejmě cíl činnosti zohledňován, 

otázkou však zůstává, zda je nutno jej rovněž legislativně zakotvit. Česká právní úprava 

totiž používá pojem organizované zločinecké skupiny poněkud široce, když do jeho 

rámce spadají rovněž teroristické skupiny, vyvíjející svou činnost za jiným účelem. Český 

zákonodárce tyto skupiny v rámci úpravy skutkové podstaty účasti na organizované 

zločinecké skupině, v níž stanoví odlišné trestní sazby pro teroristické skupiny páchající 

trestný čin vlastizrady, teroru nebo teroristického útoku. Mám proto za to, že česká 

úprava, která účel činnosti zločineckých skupin přímo v ustanovení § 129 tr. zákoníku 

neformuluje, dostatečným způsobem reflektuje rozdíl mezi zločineckou a teroristickou 

skupinu v rámci skutkových podstat účasti na zločinecké organizované skupině a právní 

úprava je v tomto směru vyhovující. 
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Úmyslná trestná činnost organizované zločinecké skupiny není ve smyslu její 

legální definice v trestním zákoníku omezena co do druhu trestných činů ani 

typovou závažností. Tímto je obsah pojmu rozšířen nad minimální míru vyžadovanou 

harmonizačními dokumenty. Takto zvolená konstrukce je problematická i z hlediska 

systematického, když spolčení a srocení jakožto formy přípravy jsou trestné toliko u 

zvlášť závažných trestných činů, stejně tak trestné činy páchané organizovanou skupinou 

jsou v rámci kvalifikovaných skutkových podstat postihovány zákonnou trestní sazbou 

pohybující se různě podle závažnosti jednotlivých druhů trestných činů, zpravidla však 

v rozmezí horních hranic trestních sazeb od 8 do 12 let. Organizovaná zločinecká skupina 

jakožto vyšší forma organizované skupiny se tedy ipso facto bude (nezávisle na druhu 

trestného činu) zpravidla dopouštět typově závažnější trestné činnosti, která by měla být 

zákonem vymezena v její legální definici tak, aby odpovídala mezinárodním právním 

závazkům. 

Organizované zločinecké skupiny jsou zakládány za účelem soustavného páchání 

trestné činnosti, tj. mnohosti jednání zakládajících skutkovou podstatu jednoho (jak 

je tomu v případě pokračování v trestném činu) nebo vícero trestných činů, a to bez 

ohledu na skutečnost, zda k naplnění ze znaků některého z realizačních trestných činů 

skutečně došlo. Soustavnost páchání trestné činnosti je neodmyslitelně spojena se 

založením skupiny s cílem, aby existovala a vyvíjela svou činnost po určitou delší dobu. 

Při zohlednění uvedených dílčích závěrů by organizovanou zločineckou skupinu 

bylo možno legislativně definovat jako společenství nejméně tří osob s vnitřní 

organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na 

soustavné páchání úmyslné trestné činnosti, zakládající jeden nebo více zločinů (případně 

trestných činů s jinou typovou závažností). Stanovení hranice typové závažnosti trestných 

činů páchaných organizovaným zločinem je otázkou trestní politiky státu. 
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4.4 Trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině 

Skutková podstata trestného činu účasti na zločinném spolčení byla do českého 

trestního práva zavedena novelou trestního zákona č. 152/1995 Sb. Důvodová zpráva 

k předmětnému zákonu uvádí, že ustanovení § 163a trestního zákona bylo přijato v zájmu 

předcházení organizované trestné činnosti, kdy skutková podstata tímto zákonem nově 

zavedeného trestného činu postihuje pouhé členství či jinou formu účasti na zločinném 

spolčení.111 Jak bude poukázáno níže, ve skutečnosti se nejedná o pouhou kriminalizaci 

konspirace. Česká právní úprava je jakousi kombinací dvou variant kriminalizace 

organizovaného zločinu, kterým je pozornost věnována v kapitole 4.1. 

Základní skutková podstata trestného činu účasti na zločinném spolčení (neboli 

účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.) 

zůstala beze změny. Postupně došlo pouze k doplnění kvalifikovaných skutkových 

podstat postihujících činnost teroristicky orientovaných skupin. Změnou procházela 

toliko definice zločinného spolčení resp. organizované zločinecké skupiny, která má 

přímý dopad na rozsah uplatňování skutkové podstaty trestného činu účasti na 

organizované zločinecké skupině (srov kapitolu 4.2). 

Skutková podstata trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině je 

konstruována standardně za pomoci obligatorních znaků skutkové podstaty, tedy objektu, 

objektivní stránky, subjektu a subjektivní stránky s tím, že část znaků objektivní stránky 

tohoto trestného činu je vymezena v ustanovení § 129 tr. zákoníku, který definuje znaky 

organizované zločinecké skupiny. 

                                                           
111 Poslanecká sněmovna, 1. volební období, sněmovní tisk č. 1675, důvodová zpráva k zákonu č. 152/1995 

Sb. 
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4.4.1 Objekt 

Ze systematického hlediska je trestný čin účasti na organizované zločinecké 

skupině zařazen do hlavy X. trestního zákoníku, mezi trestné činy proti pořádku ve věcech 

veřejných. Trestné činy upravené v této hlavě nesou společnou charakteristiku, a sice, že 

přímo či nepřímo ohrožují řádnou činnost orgánů veřejné moci nebo jinak ohrožují 

pořádek ve věcech veřejných. Skupinovým objektem těchto trestných činů je proto 

ochrana společenských zájmů a hodnot nezbytných k řádnému fungování 

demokratického právního státu a v širším smyslu také ochrana veřejnosti. 

Individuálním objektem samotného trestného činu účasti na organizované 

zločinecké skupině je, v souladu s účelem, pro který byl do českého právního řádu 

zaveden, zájem na předcházení organizované kriminality neboli prevence organizované 

kriminality.112 Hodnotou, která je zde chráněna je bezpečnost lidí, majetku a státního 

zřízení před vyšší formou kriminality, charakterizovanou vyšší formou organizace práce 

a funkcí způsobem, který na jedné straně zvyšuje pravděpodobnost dokonání trestných 

činů a na straně druhé snižuje šance odhalení trestné činnosti a jejích pachatelů. Jinými 

slovy je účelem předmětného ustanovení prevence hrozby, kterou organizovaný zločin 

pro společnost představuje. 

4.4.2 Objektivní stránka 

Objektivní stránku trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině 

pak zakládá jedno z alternativně upravených jednání spočívajících v založení zločinecké 

skupiny, v účasti na její činnosti nebo v její podpoře. Objektivní stránku lze naplnit 

jednak jednáním zevnitř zločinecké skupiny, a to jejím založením zakládajícím členem, 

případně účastí člena na činnosti skupiny, jednak zvenčí poskytnutím morální či 

materiální podpory zločinecké skupině třetí osobou.  

                                                           
112 Ibid., str. 881. 
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Založením se rozumí uzavření výslovné či konkludentní dohody o vzniku 

zločinecké skupiny, s úmyslem vztahujícím se k jednotlivým skutečnostem, které 

naplňují znaky legální definice zločinecké skupiny. Dle nauky se pojem založení vykládá 

extenzivně jako jakákoli činnost směřující ke vzniku organizace, např. získávání nových 

členů.113 Zakládající členové si tedy nemusí být vědomi toho, že zakládají organizovanou 

zločineckou skupinu, postačí, že jejich úmysl se vztahuje ke skutkovým okolnostem, 

které naplňují znaky uvedené v ustanovení § 129 tr. zákoníku.  

Část odborné literatury114 zastává názor, který se objevil již v důvodové zprávě 

k výše uvedené novele trestního zákona, a sice, že dochází ke kriminalizaci pouhého 

členství ve zločinném spolčení. S tímto názorem však nelze bez dalšího souhlasit.  

Právě v souvislosti s jednáním, které je předmětem kriminalizace, se otevírá širší 

otázka, a sice otázka zvoleného modelu kriminalizace organizovaného zločinu.  

Objektivní stránka modelu konspirace, která je bližší právním systémům států common 

law, spočívá v uzavření dohody mezi nejméně třemi osobami za účelem páchání trestné 

činnosti, a tedy předmětem postihu je samotná účast ve struktuře, která byla založena 

nebo funguje za účelem páchání trestné činnosti. Druhý model se naopak vyznačuje 

kriminalizací aktivní účasti na činnosti organizované zločinecké skupiny s cílem podpořit 

organizaci nebo přispět k její činnosti, a to nezávisle na formálním členství pachatele ve 

zločinecké skupině. Objektivní stránku této skutkové podstaty tvoří aktivní jednání 

subjektu, které je v příčinné souvislosti s činností zločinné organizace. 

 Již ze zákonné dikce ustanovení § 361 odst. 1 alinea druhá je zřejmé, že v rámci 

skutkové podstaty trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině je 

postihováno aktivní jednání členů, nikoli pouhé členství. Za trestné se proto považuje 

                                                           
113 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vyd. Praha: Leges, str. 881, 

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 910, KUCHTA, 

Josef a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 

501. 
114 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 

3344. 
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toliko úmyslné jednání v rámci činnosti organizace. K naplnění skutkové podstaty dle 

mého názoru nepostačí, že je osoba formálně vedena v seznamu členů, je nutné, aby svojí 

činností přispěla k naplňování účelu organizace. Není podmínkou trestní odpovědnosti, 

aby člen vyvíjel pouze trestnou činnost, neboť v rámci zákonné úpravy lze postihnout i 

jinak povolenou činnost (např. výběr zaměstnanců), je-li vedena úmyslem podpořit 

činnost organizace. Uvedené proto svědčí spíše modelu kriminalizace organizovaného 

zločinu, který převládá v úpravách států kontinentální právní kultury. Jinak je tomu ve 

vztahu k zakladatelům zločinecké skupiny, u nichž je kriminalizováno samotné založení 

zločinného seskupení, aniž by byla nutná jejich pozdější aktivita v rámci jimi založené 

skupiny. Toliko v tomto směru pak lze mluvit o kriminalizaci pouhé konspirace. 

Pro úplnost lze uvést, že v i Evropě existují státy, které v rámci zvoleného modelu 

konspirace kriminalizují samotné členství ve zločinecké skupině. S takovou úpravou se 

setkáme v menšině členských zemí EU, a to v Bulharsku, Chorvatsku, Řecku, Irsku, Itálii 

a na Maltě.115  

Slovenský zákonodárce v rámci skutkové podstaty trestného činu založenia, 

zosnovania a podporovania zločineckej skupiny objektivní stránku trestného činu 

formuluje na první pohled poněkud šířeji, než je tomu v úpravě české, když jako jedno 

z alternativních jednání výslovně kriminalizuje i zosnování takové skupiny, kterým se 

rozumí vytvoření struktury s naplňováním budoucích úkolů, aniž by zločinecká skupina 

už vyvíjela aktivitu,116 případně iniciování dohody o založení zločinecké skupiny, 

vyhledáváním osob, v rozdělení jejich úkolů, atd.117 Šíře obou skutkových podstat je ve 

smyslu výkladu nauky, tak jak byl uveden shora, v podstatě shodná. Zavedení znaku 

                                                           
115 K jednotlivým zákonným zněním skutkových podstat dle vnitrostátního práva členských států EU viz 

DI NICOLA, Andrea et al. Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against 

organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, Part 1.  

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, str. 43-56, dostupné na http://ec.europa.eu/. 
116 MENCEROVÁ, Ingrid a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2014, str. 208. 
117 IVOR, Jaroslav a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, spol. s.r.o., 2006, 

str. 296. 
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zosnování zločinecké skupiny do ustanovení § 296 tr. zákona připisuji poněkud odlišné 

legislativní definici zločinecké skupiny,118 která vyžaduje, aby zločinecká skupina 

existovala po určité časové období a již konala koordinovaně s cílem páchat trestnou 

činnost a zaručuje tak kriminalizaci činnosti směřující k založení zločinecké skupiny před 

tím, než začne vyvíjet jistou činnost.  

Vraťme se však k jednotlivým jednáním v rámci objektivní stránky předmětné 

skutkové podstaty tak, jak je formulována v českém trestním právu. Podporou zločinecké 

skupiny se rozumí jakákoli pomoc zločinecké skupině jako celku, ale také pomoc 

poskytnuta jednotlivému členu, jestliže je vedena zájmem celku.119  

V některých evropských úpravách nalezneme příkladný výčet činností členů 

zločinecké organizace, které jsou trestněprávně relevantní, například získávání informací 

a prostředků (v rakouské právní úpravě), získávání členů (v estonské právní úpravě). 

Finská úprava je v tomto směru obšírnější a v rámci skutkové podstaty účasti na 

zločinecké skupině definuje účast taxativním výčtem činností, a to jako zásobování, 

výcvik, získávání prostředků pro organizaci, poskytování nebo získávání finančních 

prostředků za účelem financování trestné činnosti organizace, poskytování daňového 

nebo právního poradenství zvláště důležitého pro organizaci, nebo jiné aktivní 

prosazování a podporování dosažení cílů spolčení.120  

Podmínka aktivního jednání v rámci činnosti organizace nebo v rámci její 

podpory je problematická při posuzování odpovědnosti osob, které zločineckou 

organizaci nezaložily, v situaci, kdy nelze prokázat aktivní činnost organizace či jejich 

členů. Na straně druhé, to, co činí organizovanou zločineckou skupinu natolik 

                                                           
118 Dle slovenské právní úpravy, § 129 odst. 4 se zločineckou skupinou rozumí „štruktúrovaná skupina 

najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom 

spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 alebo 

niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti na účely priameho 

alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody.“ 
119 Srov například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. prosince 2004, sp. zn. 5 Tdo 1071/2004. 
120 Z důvodu vyloučení pochybností je ve finské právní úpravě výslovně vyloučena odpovědnost právního 

zástupce poskytujícího právní pomoc v souvislosti s probíhajícím trestním řízením za trestný čin účasti na 

organizované zločinecké skupině. 
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nebezpečnou, je právě jednání členů organizovaným způsobem, vyvíjení organizované 

činnosti za účelem páchání trestného činu. Je-li organizace po svém založení, které je dle 

zákonné dikce bezesporu trestné, zcela nečinná, není nezbytné kriminalizovat její členy 

pro členství v nefunkčním společenství. Na spolčení těchto osob může dopadat skutková 

podstata trestného činu, za účelem kterého se spolčení jako členové účastnily, je-li 

příprava v konkrétním případě trestná. Zde však v úvahu přichází uplatnění institutu 

zániku trestnosti přípravy trestného činu dle ustanovení § 20 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku. 

Nutno připomenout, že příprava trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině 

není v českém právu kriminalizovaná, neboť se jedná o předčasně dokonaný trestný čin, 

který zahrnuje i přípravné jednání směřující ke spáchání realizačního trestného činu. 

Dosah skutkové podstaty se vyvíjí od výkladu pojmu činnost organizované 

zločinecké skupiny. Činností se zde rozumí jak činnost naplňující znaky trestného činu, 

tak i jinak dovolená činnost, pokud směřuje k naplnění hlavního účelu zločinecké 

skupiny. Důležitá je v tomto směru jak příčinná souvislost jednání členů či nečlenů 

s trestnou činností, pro kterou byla skupina založena nebo pro jejíž páchání funguje, tak 

i zavinění ve vztahu k takovému jednání a motiv posuzovaného jednání.  

Dalším obligatorním znakem objektivní stránky je následek trestného činu. Dle 

následku lze trestné činy zařadit do jedné ze dvou skupin trestných činů, kterými jsou 

trestné činu ohrožovací a trestné činy poruchové.121 Kdežto následkem trestných činů 

ohrožovacích je vyvolání nebezpečí vzniku poruchy neboli ohrožení zájmu chráněného 

konkrétním trestným činem – individuálního objektu, poruchové trestné činy požadují ke 

svému dokonání vznik poruchy. Zařazení trestného činu účasti na organizované 

zločinecké skupině do jedné z těchto skupin spoluurčuje možnosti jeho konkurence 

s jinými trestnými činy.  

                                                           
121 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 

2007, str. 133.  
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Povahu trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině je možné určit 

již pomocí jazykového výkladu legální definice zločinecké skupiny. Zločinecká skupina 

jakožto seskupení osob určené k soustavnému páchání úmyslné trestné činnosti je 

kriminalizována nezávisle na spáchání trestného činu či stadiu, do kterého trestný čin 

dospěl. Předmětem kriminalizace je zde nebezpečí, které takové organizované seskupení 

představuje pro společnost a pro zájmy chráněné trestním zákoníkem. Když postačí, aby 

jednání subjektu směřovalo k založení nebo podpoře zločinecké skupiny, případně k jiné 

činnosti uvnitř organizační struktury, bez potřeby naplnění některé ze skutkových podstat 

jiných (realizačních) trestných činů, lze konstatovat, že zákonodárcem předpokládaným 

následkem zde není porucha konkrétního zájmu, ale spíše ohrožení obecného objektu – 

zájmu na ochraně společnosti před trestnými činy páchanými organizovaným způsobem. 

Čistě formálně se tedy jedná o trestný čin ohrožovací. Následek v podobě spáchání 

trestných činů, které jsou účelem existence zločinecké skupiny, bude zohledněn v rámci 

speciálních skutkových podstat v jednočinném souběhu s trestným činem účasti na 

organizované zločinecké skupině. Jednočinný souběh v tomto případě nebude vyloučen 

v případě, že nebezpečí, jež existence zločinecké skupiny představuje, bude širší než 

nastalá porucha (tj. následek některého poruchového trestného činu).122 Z hlediska 

praktického je však nutno opětovně poukázat na zákonný požadavek ustanovení § 129 tr. 

zákoníku spočívající v záměru soustavného páchání úmyslné trestné činnosti, který lze 

zpravidla prokázat až na základě dokumentace dílčích již realizovaných trestných činů. 

Z tohoto důvodu je trestní odpovědnost pro trestný čin dle § 361 tr. zákoníku zpravidla 

vyvozována až v momentu prokázání části realizační trestné činnosti zločinecké skupiny, 

byť naplnění této skutkové podstaty není vázáno na spáchání trestného činu konkrétním 

                                                           
122 Obdobně srov DOLENSKÝ, A. Poznámky k článku Dr. Šámala o organizovaném zločinu. Právní 

rozhledy č. 11/1995. 
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členem či nečlenem (externistou), jehož trestní odpovědnost zakládá jakákoli aktivní 

činnost ve prospěch organizované zločinecké skupiny. 

4.4.3 Subjekt 

Trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině řádí teorie mezi 

vícesubjektové trestné činy, tedy trestné činy s obligatorním účastenstvím. Pelc v práci 

věnované účastenství na trestném činu obligatorní účastenství vysvětluje jako případy, 

kdy je k naplnění zákonných znaků trestného činu nutná pluralita aktivních subjektů. 

Aktivními subjekty zde rozumí pachatele v nejširším smyslu slova, tedy vlastně všechny 

osoby trestně odpovědné.123  

Subjekt trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině je formulován 

obecně. V souvislosti s mezinárodními závazky České republiky byla skutková podstata 

§ 361 tr. zákoníku zařazena také do původního výčtu zák. č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, mezi trestné činy, které lze právnické 

osobě přičítat. Požadavek zavedení odpovědnosti právnických osob za tento trestný čin 

vyplynul z mezinárodněprávních závazků nikoli pouze v oblasti organizovaného zločinu, 

ale rovněž v rámci regulace jiných druhů kriminality, která je pro organizovaný zločin 

příznačná. Mezinárodní závazky v této oblasti jsou jasným signálem, jak významnou roli 

hrají právnické osoby v rámci organizovaného zločinu.  

Organizovaná zločinecká skupina je dohodou nejméně tří osob s existující vnitřní 

organizační strukturou o soustavném páchání úmyslné trestné činnosti. V italské právní 

úpravě je vyšší počet členů zločinecké skupiny zohledněn jako okolnost podmiňující 

použití vyšší trestní sazby.124 Mezinárodní dokumenty, kterým byla věnována pozornost 

                                                           
123 PELC, Vladimír. Účastenství v trestním právu. Rigorózní práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

v Praze, 2014, str. 9-10. 
124 Dle § 416 italského trestního zákona: 

(1) Když tři nebo více osob konspirují s cílem páchat trestné činy, ti, kteří podnítí nebo tvoří či organizují 

sdružení, budou trestáni odnětím svobody na tři až sedm let. 

(2) Ti, kteří se podílejí na spolčení, budou trestáni odnětím svobody na dobu jednoho až pěti let. Vůdcové 

budou podléhat stejnému trestu, jaký je stanovený pro osoby, které se na činnosti podílí. 
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výše, ani český trestní zákoník, výslovně nekladou na osoby tvořící organizovanou 

zločineckou skupinu žádné bližší požadavky. 

Organizovaná zločinecká skupina jakožto vyšší forma spolčení je častým 

předmětem výkladu teorie i aplikační praxe.  

Spolčení jakožto jedna z možných forem přípravy není zákonem definováno. Se 

snahou o zavedení legální definice této formy součinnosti se přitom můžeme setkat již 

v rámci úřednické osnovy trestního zákona z roku 1937, která ve svém ustanovení § 37 

spolčení vymezila následovně: 

(1) Spolčením k trestnému činu se rozumí jak spolčení k spáchání trestného činu 

určitého, tak i spolčení k spáchání trestných činů zatím neurčitých.  

(2) Podle trestní sazby stanovené pro toho, kdo se s někým spolčí k trestnému 

činu, bude potrestán i ten, kdo takové spolčení nebo jeho účastníky jakýmkoli 

způsobem úmyslně podporuje nebo k účasti na spolčení někoho nutí nebo 

navádí. 

Spolčení tedy bylo i je vnímáno jako jistá forma součinnosti v rámci přípravného 

jednání. V trestním zákoně z roku 1950 (zák. č. 86/1950 Sb.) bylo spolčení upraveno jako 

samostatná skutková podstata v ustanovení § 166 odst. 1, jejíž skutková podstata 

postihovala jednání toho, kdo se s někým spolčí k trestnému činu, na který zákon stanoví 

trest dočasného odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně tři léta a nepřevyšuje 

pět let, nebo kdo takové spolčení nebo jeho účastníky podporuje v jejich snahách.  

Ve shodě se zmíněnou osnovou trestního zákona z roku 1950 se i dnes za spolčení 

považuje jak tzv. komplot, jakožto spolčení k určitému trestnému činu, tak i tlupa, tedy 

                                                           
(3) V případě, že členové jsou ozbrojeni, budou potrestáni odnětím svobody na dobu od pěti do patnácti 

let. 

(4)Trest se zvyšuje, pokud je počet členů vyšší než deset. 

(5)Pokud sdružení je pro účely spáchání některého z trestných činů uvedené v článcích 600, 601 a 602, 

trestního zákona nebo v článku 12.3-BIS konsolidovaného znění ustanovení o regulaci imigrace a pravidel 

o postavení cizinců v legislativní vyhlášce č. 286 ze dne 25. července 1998, případy uvedené v odstavci 1 

podléhají trestní sazbě odnětí svobody od jednoho do patnácti let a v odstavci dva  od čtyř do devíti let. 
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spolčení k zatím neurčitému trestnému činu. Nauka spolčení definuje jako dohodu, ať už 

výslovnou nebo konkludentní, dvou nebo více osob o budoucím spáchání trestného činu 

(v souvislosti s přípravným jednáním pak budoucího individuálně určitého zvlášť 

závažného zločinu). Obsahem spolčení je budoucí pachatelství, spolupachatelství, 

organizátorství nebo pomoc.125 Zvláštní formou spolčení je organizovaná skupina, u níž 

se vyžaduje členství nejméně tří osob a vyšší forma organizace spočívající ve vzájemném 

rozdělení úkolů za účelem soustavného páchání trestných činů. 

Otázka, která v této souvislosti vyvstává, je, zda se naplnění znaků 

charakterizujících pachatele vyžaduje u všech, nebo minimálně u tří osob tvořících 

organizovanou skupinu. Požadavek trestní odpovědnosti jednotlivých členů spolčení či 

organizované skupiny dovozuje judikatura. S tímto názorem se setkáváme i v novější 

judikatuře Nejvyššího soudu,126 která odkazuje na právní názor vyjádřený v rozsudku 

Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. července 1985, sp. zn. 11 To 51/85. V předmětném 

rozsudku Nejvyšší soud rozhodoval o napadeném rozhodnutí, kterým byla pachatelka 

uznána vinnou mj. trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákona dílem 

dokonaným, dílem nedokonaným, jehož se dopustila společně s další spolupachatelkou a 

osobou nezletilou. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že Městský soud 

v Praze pochybil, když předmětnou součinnost posoudil jako organizovanou skupinu 

s odůvodněním, že organizovaná skupina „je kvalifikovaným případem spolupachatelství, 

popř. účastenství na trestném činu. Jejími členy tedy mohou být jen osoby trestně 

odpovědné. Předpokladem pro naplnění znaku „organizovaná skupina“ tedy je, aby šlo 

nejméně o tříčlenné sdružení trestně odpovědných osob, jejich vzájemná součinnost na 

realizované trestné činnosti by navíc vykazovala takovou míru plánovitosti jejího průběhu 

a tomu odpovídající podrobné rozdělení a koordinaci úloh jednotlivých pachatelů, že by 

                                                           
125 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. 5. vyd. Praha: Leges, 2016, str. 286. 
126 Srov například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 2010, sp. zn. 7 Tdo 1511/2009, usnesení ze 

dne 26. ledna 2011, sp. zn. 8 Tdo 1584/2010. 
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tyto okolnosti význačně zvyšovaly pravděpodobnost úspěšného provedení trestného činu, 

a tím i jeho nebezpečnost pro společnost.“  

K požadavku trestní odpovědnosti všech členů organizované skupiny se ve své 

polemice skepticky postavila Čeplová, která poukazuje na konkrétní případ ze soudní 

praxe.127 Autorka argumentuje, že v případech, kdy se podaří ztotožnit pouze dva 

pachatele, nelze od orgánů činných v trestním řízení reálně požadovat, aby prokázaly 

trestní odpovědnost i dalších osob zúčastněných na organizované zločinecké skupině, a 

to zejména za situace, kdy se jejich identitu nepodařilo rozkrýt, byť jsou jiné znaky 

zločinecké skupiny dostatečně prokázány. Autorka svou polemiku rozvíjí na podkladě 

dvou argumentů, a to argumentu legislativně právního a reálných možností aplikační 

praxe. Předně uvádí, že organizovanou skupinou je nutno rozumět sdružení nejméně tří 

osob, nikoli tedy pachatelů postavených před soud v pozici obžalovaných, přičemž 

podmínka trestní odpovědnosti všech členů neplyne z textace zákona ani z mezinárodních 

dokumentů. Druhý argument spočívá ve skutečnosti, že setrvávání na přísném výkladu 

vyšších soudů by mohlo paralyzovat soudy při stíhání organizovaného zločinu v častých 

situacích, kdy se nepodaří zjistit totožnost a naplnění všech podmínek trestní 

odpovědnosti alespoň tří pachatelů. 

Předně je nutno uvést, že nauka ve vztahu k pojmu spolčení není jednoznačná. 

Převážná část učebnicové a komentářové literatury,128 až na některé výjimky,129 

požadavek trestní odpovědnosti u povinného počtu osob výslovně neuvádí. Protože se 

však jedná o dohodu nejméně dvou osob o budoucím pachatelství (spolupachatelství), 

pomoci či organizátorství, je logickým důsledkem akcesority účastenství také požadavek, 

aby se jednalo o osoby trestně odpovědné.  

                                                           
127 ČEPLOVÁ, Veronika. Trestní odpovědnost všech členů organizované skupiny jako nezbytný 

předpoklad přísnější trestněprávní kvalifikace? Trestněprávní revue č. 3/2005, str. 74-77. 
128 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní právo hmotné – I. 5. vydání. Praha: ASPI, 2007, 

str. 297-298; NOVOTNÝ, František a kol. Trestní zákoník 2010, stav k 1.4.2010. Komentář. Praha: 

Eurounion Praha, 2010, str. 72; ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012, str. 284. 
129 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. 5. vyd. Praha: Leges, 2016, str. 286-287. 
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Mám za to, že totožné platí také pro organizovanou skupinu jakožto zvláštní druh 

spolčení, potažmo pro organizovanou zločineckou skupinu. Skutečnost, že osoba 

podílející se na činnosti zločinecké skupiny je příčetná a dostatečně rozumově a mravně 

vyspělá, zvyšuje pravděpodobnost úspěšného spáchání trestného činu a tedy i škodlivost 

takového zločinného seskupení. Lze si reálně představit teroristickou skupinu, která své 

útoky realizuje prostřednictvím dětí mladších patnácti let, avšak nábor, obstarávání 

zbraní, výběr cílů a trénink by nutně musely zajišťovat osoby starší. Tyto osoby by velice 

pravděpodobně početně splňovaly požadavky organizované (zločinecké nebo 

teroristické) skupiny.  

Výše uvedené podporuje také statistika organizované kriminality za období let 

1999 až 2004 zpracovaná pro výzkumné účely IKSP, dle které se počet obžalovaných 

členů zločineckých skupin v analyzovaných případech pohyboval mezi pěti až třiceti 

sedmi osobami, přičemž nejčastěji se pachatelé sdružovali ve skupinách pěti až osmi 

osob.130 Protože se v mnoha případech nedaří odhalit všechny členy zločinecké skupiny, 

lze na základě statistiky uzavřít, že z hlediska soudní praxe je v České republice trestní 

odpovědnost pro trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině vyvozována u 

spolčení s vyšším počtem členů či podporovatelů. Důvodem této praxe jsou přepjaté 

požadavky judikatury na vnitřní strukturu organizace, která je zřetelnější u větších skupin, 

kdežto u skupin tří osob si lze jen těžko představit, že jedna osoba by byla pouze 

organizátorem, druhá osoba by tvořila střední článek a výkonná funkce by byla svěřena 

poslední ze tří osob. Je tedy otázkou, zda je u méně početných skupin vůbec možné 

naplnit požadavky stanovené nad rámec zákona a mezinárodních harmonizačních 

dokumentů českou judikatorní praxí. 

                                                           
130 SCHEINOST, Miroslav, DIBLÍKOVÁ, Simona. Zločinné spolčení – právní rámec, definice, postih, 

pachatelé. Kriminalistika č. 2/2009, str. 81-99 



 90  
 

Jak správně uvádí Čeplová,131 požadavky teorie a ustálené právní praxe 

v případech, kdy se nepodaří odhalit identitu všech osob zúčastněných na zločinecké 

skupině, není lehké uspokojit. Na rozdíl od autorky však mám za to, že i při zachovaní 

požadavku na trestní odpovědnost minimálně tří členů zločinného seskupení se s tímto 

lze důkazně vypořádat i v případě, že pro účely trestního řízení se podařilo zajistit méně 

než tři pachatele.  

Řešením je stanovení standardu dokazování skutečností vztahujících se k trestní 

odpovědnosti dalších osob při absenci přímých důkazů, jinými slovy určení, do jaké míry 

je nutno věk a příčetnost osob, které nejsou subjektem trestního řízení, dokazovat. 

Míru dokazování a její standard, tedy prokázání viny (v našem případě naplnění 

všech zákonných znaků trestného činu včetně existence organizované zločinecké 

skupiny) nad důvodné pochybnosti nelze vykládat absolutně, nýbrž je nutno k němu 

přistupovat s ohledem na reálné možnosti dokazování. Co se týče otázky příčetnosti, tuto 

obecně není potřeba dokazovat, jestliže o ní nevzniknou důvodné pochybnosti.132 Závěr 

o příčetnosti obviněného nelze v některých případech učinit ani na podkladě znaleckého 

zkoumání (když obviněný odmítá se znalcem spolupracovat). Proto v situacích, kdy 

přítomnost dalších pachatelů v trestním řízení nelze z objektivních důvodů zajistit, je 

nezbytné vycházet z předpokladu, že osoby zúčastněné na zločinecké skupině jsou 

příčetné, pokud konkrétní skutečnosti důvodně nenasvědčují opaku. Opačný přístup by 

byl v rozporu s ustálenou aplikační praxí i s požadavky teorie.  

Obdobný přístup bude vzhledem k nemožnosti identifikace dalších pachatelů 

přicházet v úvahu také při posuzování věku členů organizované zločinecké skupiny. 

Tento bude možno podpůrně posoudit na základě zajištěných odposlechů, funkce, kterou 

nezjištěná osoba v rámci spolčení zastávala, předpokladů, které musela splnit, z nichž lze 

                                                           
131 ČEPLOVÁ, Veronika. Trestní odpovědnost všech členů organizované skupiny jako nezbytný 

předpoklad přísnější trestněprávní kvalifikace? Trestněprávní revue č. 3/2005, str. 74-77. 
132 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. 5. vyd. Praha: Leges, 2016, str. 210; JELÍNEK, Jiří. Trestní právo 

procesní. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, str. 438 a násl. 
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následně dovodit stupeň potřebné rozumové vyspělosti. Pokud ze zjištěných skutečností 

nevyplynou důvodné pochybnosti o trestní odpovědnosti dalších pachatelů, nelze tuto 

otázku bez dalšího posoudit ve prospěch obviněného a uzavřít tak, že k naplnění znaků 

organizované zločinecké skupiny nedošlo. Přepínání požadavků judikatury na 

dokazování v trestním řízení nad míru jeho možností s sebou nese riziko zmaření účelu 

trestního řízení v případech, v nichž žádné konkrétní důvodné pochybnosti stran trestnosti 

nevyvstaly. Cestou k řešení tohoto důkazního problému je tedy respektování zásady 

materiální pravdy a z ní plynoucích standardů dokazování, nikoli lpění na zjištění 

absolutní pravdy. 

4.4.4 Subjektivní stránka 

Trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině je úmyslným trestným 

činem. Úmyslné zavinění se proto musí vztahovat na všechny znaky trestného činu, 

znaky organizované zločinecké skupiny dle § 129 tr. zákoníku nevyjímaje. 

Zločinecká organizovaná skupina je normativním znakem skutkové podstaty, u 

kterého se zavinění vyžaduje ve vztahu k jednotlivým skutkovým okolnostem, jež 

zakládají zákonné znaky normativního pojmu. Vyžadovaná forma zavinění bude 

zpravidla zřejmá u pachatelů, kteří zločineckou skupinu založili, u členů a podporovatelů 

může být naopak méně zřetelná. Zejména u vertikálně členěných zločineckých skupin 

mají nejnižší články struktury často pouze omezené množství informací stran struktury, 

rozsahu a povahy trestné činnosti celé zločinecké skupiny. Podobně jako u jiných 

trestných činů i zde postačí, aby pachatelé byli alespoň v hrubých rysech (či v obecné 

rovině) srozuměni se skutečnostmi zakládajícími znaky trestného činu.  U členů 

zločinecké skupiny postačí srozumění s tím, že vyvíjejí činnost v rámci organizace, která 

byla založena za účelem soustavného páchání trestné činnosti a vykazuje určitou vnitřní 

organizační strukturu. U podporovatelů bude předmět dokazování obdobný s tím, že bude 

nutno prokázat alespoň nepřímý úmysl těchto osob podporovat zločineckou skupinu. 
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4.4.5 Vývojová stadia trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině 

Trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině se řadí mezi předčasně 

dokonané trestné činy, u nichž je příprava či pokus trestného činu povýšen na dokonaný 

trestný čin. V případě zkoumané skutkové podstaty se jedná o spolčení k soustavnému 

páchání trestných činu, tedy o případ, kdy je jednání, které je materiálně formou přípravy 

kriminalizováno jako trestný čin. To se dle mého názoru týká pouze založení zločinecké 

skupiny (případně také aktivního členství v ní). Podpora zločinecké skupiny je materiálně 

pomocí, která je povýšena na pachatelství. 

Objektivní stránka je formulovaná natolik široce, že se vztahuje na jednání ve 

prospěch i v rámci zločinecké skupiny. Mohou však nastat situace, které skutkovou 

podstatu nenaplňují zcela (například pokus založení zločinecké skupiny, kdy třetí člen 

odmítne součinnost), které vyvolávají otázku, zda i toto jednání lze trestně postihnout. 

Odpověď je nutné hledat v širších souvislostech, a to v eventualitě trestního postihu 

přípravy či pokusu předčasně dokonaných trestných činů.  

Současná nauka jednotně zastává názor, že příprava a pokus jsou u předčasně 

dokonaných trestných činů vyloučeny.133134 Se zastávaným názorem se ztotožňuji, když 

prvním trestněprávně relevantním stadiem trestné činnosti je příprava, přičemž příprava 

ani pokus přípravy postihovány nejsou. Z důvodu, že jednání v objektivní stránce 

zkoumané skutkové podstaty je materiálně přípravou, mám za to, že jeho přípravu ani 

pokus nelze trestně postihovat. Nelze přepínat trestněprávní represi směrem k jednáním, 

která jsou natolik vzdálená dokonání trestných činů, že si jen stěží lze představit jednání, 

z něhož by byl patrný vztah ke konkrétnímu trestnému činu, o otázkách dokazování 

nemluvě. Trestnost přípravy trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině je 

                                                           
133 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. 5. vyd. Praha: Leges, 2016, str. 291. NOVOTNÝ Oto, 

VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní právo hmotné – I. 5. vyd. Praha: ASPI, 2007, str. 304; ŠÁMAL, Pavel a 

kol. Trestní zákoník. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 280. 
134 Ve starší nauce se však lze setkat i s názorem odlišným. Miřička v učebnici trestního práva z roku 1934 

zastává názor, že pokus deliktu, který je materiálně přípravou, není vyloučen. Srov MIŘIČKA, August. 

Trestní právo hmotné. Část obecná. Praha: Spolek československých právníků VŠEHRD, 1927, str. 74. 
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vyloučena i s ohledem na obecnou úpravu v ustanovení § 20 odst. 1 tr. zákoníku, dle které 

je příprava trestná toliko u zvlášť závažných zločinů, jestliže to trestní zákon u 

konkrétního trestného činu připouští. Ustanovení § 361 tr. zákoníku trestnost přípravy 

neumožňuje. 

4.4.6 K problematice souběhů trestného činu účasti na organizované zločinecké 

skupině s realizačními trestnými činy 

Po zavedení skutkové podstaty účasti na zločinném spolčení byl tento trestný čin 

považován pouze za „participační“ či „přípravnou“ trestnou činnost, s tím, že případné 

páchání trestné činnosti, za jejímž účelem byla skupina založena, má být postihováno 

zvláštními skutkovými podstatami ve spojení s ustanovením o navýšení trestní sazby u 

pachatele trestného činu ve prospěch zločinného spolčení (srov ustanovení § 108 tr. 

zákoníku).135 Říha ve svém pojednání o problematice organizované kriminality zastává 

názor, že souběh trestného činu účasti na zločinném spolčení podle § 163a  tr. zákona a 

realizačního trestného činu spáchaného v rámci nebo ve prospěch takového spolčení je 

vyloučený z důvodu zákazu dvojího postihu (zásada ne bis in idem). Současně 

argumentuje, že takový souběh by postrádal smysl, neboť realizační trestný čin je již 

kvalifikovaný jako trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení (ve smyslu § 43 

tr. zákona).136   

Judikatura se k výkladu této skutkové podstaty postavila odlišně, a sice ustanovení 

§ 361 tr. zákoníku správně aplikuje ve shodě s jeho povahou, a to jako ohrožovací trestný 

čin v jednočinném souběhu s jednotlivými realizačními trestnými činy.137 Aniž by se 

Nejvyšší soud výslovně vyjádřil k povaze trestného činu účasti na organizované 

zločinecké skupině z hlediska jeho druhu, ve svém usnesení ze dne 28. června 2007 sp. 

zn. 6 Tdo 258/2007 předestřený závěr potvrzuje, když uvádí, že: „Podle obecných zásad 

                                                           
135 ŠÁMAL, Pavel. Zamyšlení nad některými novelizovanými ustanoveními trestního zákona týkajícími se 

organizovaného zločinu a problémy s tím spojenými. Právní rozhledy č. 10/1995, str. 393-398. 
136 ŘÍHA, Jiří. K problematice organizované kriminality. Trestní právo č. 7 – 8/2007, str. 15 
137 Srov např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. prosince 2014, sp. zn. 3 Tdo 684/2014. 
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o souběhu je nutno čin pachatele posoudit podle všech v úvahu přicházejících ustanovení 

trestního zákona, pokud je toho třeba k vystižení nebezpečnosti činu pro společnost. V 

případech, kdy se člen zločinného spolčení již dopustil individuálně určitého trestného 

činu, nelze omezit trestně právní posouzení jen na tento jediný čin. Opačný postup by byl 

ve zjevném rozporu s citovanou uvozující zásadou. Zločinné spolčení je totiž pro 

společnost závažným nebezpečím trvalejšího charakteru, ohrožuje ji i množstvím dalších 

trestných činů, které má ve svém programu. Proto je správné mezi trestnými činy 

spáchanými v rámci zločinného spolčení, při jeho založení či podpoře a trestným činem 

účasti na zločinném spolčení podle § 163a tr. zák. zásadně připustit jednočinný souběh.“ 

Jednočinný souběh ohrožovacího a poruchového trestného činu doktrína připouští 

v případech, v nichž je nebezpečí, které je s existencí zločinecké skupiny spojeno, širší 

než spáchaný poruchový trestný čin či trestné činy.138 V tomto případě jsou podmínky 

přípustnosti ideální konkurence splněny, když je organizovaná zločinecká skupina 

založena za účelem soustavného páchání trestné činnosti, v níž by v případě, že by nebyla 

odhalena, pokračovala. 

Výše uvedené argumentaci Říhy, je však rovněž nutno přiznat relevanci, a to 

zejména v souvislosti se stávající právní úpravou. Ustanovení § 43 a § 44 tr. zákona totiž 

zvýšení horní hranice trestní sazby pachatele trestného činu ve prospěch zločinného 

spolčení umožňovala pouze u pachatele realizačního trestného činu, kde okolnosti činu 

nebo osoba pachatele podstatně zvyšovaly stupeň jeho nebezpečnosti pro společnost. 

Jednalo se tedy, na rozdíl od stávající úpravy, pouze o fakultativní možnost (umožňující 

jistou diskreci soudu). Uvedený názor má oporu v případech typově závažnějších 

trestných činů, jakým je například trestný čin obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 

(nebo odst. 2), odst. 3 tr. zákoníku, za jehož spáchání je pachatel jakožto člen 

organizované skupiny ohrožen trestní sazbou od pěti do dvanácti let (v případě zvýšení 

horní hranice trestní sazby až do šestnácti let). Zde se skutečně může jevit, že realizační 

                                                           
138 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné, 5. vydání. Praha: Leges, 2016, str. 348. 
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trestný čin je ve vztahu speciality k trestnému činu účasti na zločinném spolčení 

(organizované zločinecké skupině). Avšak v případě, že by nedošlo ke zvýšení horní 

hranice trestní sazby, nebyla by v rámci kvalifikace skutečnost, že k trestnému činu došlo 

v souvislosti s činností zločinecké skupiny, nijakým způsobem zohledněna. Podle úpravy 

v trestním zákoníku je zvýšení trestní sazby již obligatorní, a tento argument tedy de lege 

lata odpadá.  

 Vezmeme-li však v úvahu například zločineckou skupinu zaměřenou na 

nelegální migraci, v případě jejího odhalení by ve smyslu předestřené argumentace 

pachatel trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192 odst. 3, 

odst. 4 tr. zákoníku), případně trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle 

§ 216 odst. 1, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku (tedy jako člen organizované skupiny)  byl 

ohrožen pouze trestní sazbou odnětí svobody do šesti let (po zvýšení horní hranice trestní 

sazby do osmi let) naproti sazbě v rozsahu od 2 do 10 let, kterou zákon stanoví za trestný 

čin účasti na zločinném spolčení, které by se trestného činu nedopustilo, ačkoli bylo za 

tímto účelem založeno. Pokud by tedy realizační trestné činy byly ve vztahu speciality 

k účasti na organizované zločinecké skupině, aktivní člen takového spolčení, který by se 

na trestné činnosti přímo a bezprostředně nepodílel, by byl ohrožen podstatně vyšší trestní 

sazbou než ten, který trestný čin, byť jen částečně, realizoval. 

Stran častého argumentu ne bis in dem v souvislosti s trestným činem účasti na 

organizované zločinecké skupině je nezbytné zmínit evropskou úpravu, jejíž vliv na české 

trestní právo se zvyšuje zejména z důvodu potřeby společného postupu v boji proti 

nejzávažnějším formám kriminality, včetně kriminality organizované.  

Rámcové rozhodnutí o organizovaném zločinu rovněž připouští souběh těchto 

trestných činů, když v ustanovení článku 3 požaduje, aby každý členský stát přijal 

nezbytná opatření, aby skutečnost, že trestné činy uvedené v článku 2 (trestný čin účasti 

na organizované zločinecké skupině a trestný čin konspirace) byly spáchány v rámci 

zločinného spolčení, bylo možné považovat za přitěžující okolnost, a to ve formě obecné 
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či zvlášť přitěžující okolnosti. Studie zpracovaná s cílem zhodnotit stupeň dosažené 

harmonizace právních úprav členských států v souvislosti s požadavkem článku 3 

rámcového rozhodnutí vyloučila kolizi takového postupu se zásadou zákazu dvojí 

trestání. Nejedná se totižto o totožná jednání, když účast na organizované zločinecké 

skupině lze stíhat nezávisle na spáchání realizačního trestného činu, přičemž existence 

spolčení představuje pouze prostor pro spáchání konkrétního trestného činu, nezahrnuje 

však jeho stěžejní základní prvky, nemůže se tedy jednat o jedno a totéž jednání.139 

Možnostmi souběhu trestného činu účasti na zločinném spolčení s realizačními 

trestnými činy se zabýval též Dolenský, který rozlišuje tři situace, v rámci nichž lze o 

souběhu uvažovat.140 Jako první uvádí situaci, kdy „přípravná“ činnost – účast na 

zločinném spolčení bude širší než (dokonaný) realizační trestný čin. Protože ohrožení je 

širší než vzniklá porucha, jednočinný souběh takových činů připouští jako možný.  

Další varianty se týkají problematické možnosti souběhu ohrožovacího trestného 

činu s realizačním činem ve stadiu přípravy. Zde se autor zabývá souběhem trestného 

činu podle § 163a tr. zákona (respektive § 361 tr. zákoníku) a spolčení k individuálně 

určitému trestnému činu s trestní sazbou, jejíž horní hranice je vyšší než u prvně 

zmíněného, např. spolčení k vraždě, přičemž má za to, že je potřeba společenskou 

škodlivost vyjádřit souběhem obou trestných činů. Naproti tomu autor uvádí, že 

v případě, že v rámci zločinného spolčení dojde k přípravě individuálně určitého 

trestného činu s horní hranicí trestní sazby stejnou či nižší, souběh v úvahu nepřichází, a 

to z důvodu, že je již ve znacích trestného činu podle § 163a tr. zákona obsaženo. 

 U pokusu realizačního trestného činu je dle mého názoru souběh s účastí na 

organizované zločinecké skupině obecně možný. Souběh s přípravným jednáním je však 

                                                           
139 DI NICOLA, Andrea et al. Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 

against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, Part 

1.  Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, str. 190, dostupné na 

http://ec.europa.eu/. 
140 DOLENSKÝ, A. Poznámky k článku Dr. Šámala o organizovaném zločinu. Právní rozhledy č. 11/1995.  
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problematičtější. Dle mého názoru je však rozhodující skutečnost, že organizovaná 

zločinecká skupina může být založena za účelem páchání i individuálně neurčitých 

trestných činů. Proto v případě, že se individuálně určitý trestný čin již dostane do stadia 

přípravy, dochází ke zvýšení nebezpečnosti zločinecké skupiny, které by dle mého názoru 

mělo být vyjádřeno souběhem. Na základě této argumentace pak odpadá i možná kolize 

se zásadou ne bis in idem.  

4.4.7 Několik poznámek k zániku trestní odpovědnosti  

Za účelem předcházení organizované trestné činnosti přistoupil český 

zákonodárce k zavedení zvláštního důvodu účinné lítosti pro pachatele trestného činu 

účasti na organizované zločinecké skupině. Zvláštností oproti jiným formám účinné 

lítosti je, že ačkoli se zánik trestní odpovědnosti vztahuje na trestný čin účasti na 

organizované zločinecké skupině, podmínky účinné lítosti se částečně vážou na hrozící 

realizační trestný čin.  

Dle ustanovení § 362 tr. zákoníku trestnost činu účasti na organizované zločinecké 

skupině zaniká, učiní-li pachatel o organizované zločinecké skupině oznámení státnímu 

zástupci, policejnímu orgánu nebo voják svému nadřízenému v době, kdy nebezpečí, 

které vzniklo některému zájmu chráněnému trestním zákoníkem z jiného činu 

organizované zločinecké skupiny, mohlo být ještě odstraněno. 

Podmínkou zániku trestní odpovědnosti není dobrovolnost učiněného oznámení, 

čímž je zaručena širší možnost jeho uplatnění, než je tomu u obecné účinné lítosti 

upravené v ustanovení § 33 tr. zákoníku. Nejedná se však o úpravu ojedinělou, neboť 

s obdobnou formulací se setkáme i v úpravě jiných zvláštních důvodů účinné lítosti, a to 

u trestných činů zanedbání povinné výživy v ustanovení § 197 tr. zákoníku a trestného 

činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby 

v ustanovení § 242 tr. zákoníku.  
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Takto stanovené podmínky zániku trestní odpovědnosti jsou zcela legitimní 

vzhledem k nebezpečí, které organizovaný zločin představuje. Rozdíly ve formulaci 

zvláštního důvodu účinné lítosti (§ 362 tr. zákoníku) a účinné lítosti podle § 33 tr. 

zákoníku, případně důvodů zániku trestnosti přípravy a pokusu, jejichž uplatnění je 

podmíněno dobrovolností jednání pachatele, mohou v praxi vést k na první pohled 

paradoxním situacím. Pokud člen zločinecké skupiny oznámí její existenci a současně 

uvede skutečnosti o připravovaném trestném činu, na jehož přípravě se účastnil a tyto 

podstatně pomůžou orgánům činným v trestním řízení trestný čin překazit, avšak v 

oznámení současně nebude možno shledat dobrovolnost, zanikne sice trestní odpovědnost 

pro trestný čin podle § 361 tr. zákoníku, nadále však bude trestně odpovědný za přípravu 

realizačního trestného činu spáchaného členem organizované skupiny. V převážné 

většině případů nebude příprava realizačního trestného činu v důsledku nižší trestní sazby 

trestná. U závažnějších trestných činů, například u přípravy trestného činu vraždy, 

příprava trestná bude, a je správné, že nedobrovolné oznámení nezpůsobí zánik jejich 

trestnosti. V těchto případech však přichází v úvahu uplatnění řady obecných 

polehčujících okolností, mezi nimi i možnost upustit od potrestání nebo aplikace 

ustanovení umožňujícího mimořádné snížení trestu odnětí svobody.  

Zajímavou otázkou, která v této souvislosti může vyvstat, je aplikace 

obligatorního zvýšení zákonné trestní sazby pachateli trestného činu ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny. Mám za to, že v případě zániku trestnosti účasti na 

organizované zločinecké skupině, by pachateli neměla být k tíži přičítána ani skutečnost, 

že trestný čin měl být spáchán v její prospěch, neboť samotné oznámení natolik snižuje 

škodlivost jeho jednání, že mechanické uplatnění ustanovení zvyšujícího trestní sazbu se 

v těchto případech zdá být nadbytečné a také v rozporu s jeho účelem. 

Další podmínkou zániku trestnosti je oznámení o existenci organizované 

zločinecké skupiny v době, kdy nebezpečí hrozící z jiného trestného činu mohlo být ještě 

odstraněno. Otázkou je, nakolik konkrétní hrozba spáchání realizačního trestného činu se 
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vyžaduje. Z důvodu vysokého rizika, které představuje samotná existence zločinecké 

skupiny, mám za to, že ustanovení je nutné vykládat extenzivně a aplikovat jej i na 

případy zatím individuálně neurčitých realizačních trestných činů. 

Na rozdíl od jiných důvodů zániku trestnosti účinnou lítostí zde nepostačí, že 

osoba zamezí spáchání realizačního trestného činu sama, když obligatorní podmínkou je 

oznámení organizované zločinecké skupiny orgánům činným v trestním řízení. Důvodem 

je skutečnost, že oznámením zločinecké skupiny se podstatně snižuje šance realizace 

dalších trestných činů. Pouhé odstranění nebezpečí hrozícího z realizačního trestného 

činu by zakládalo toliko podmínky pro zánik trestnosti pokusu či přípravy realizačního 

trestného činu. Bez patřičného oznámení by zločinecká skupina nadále existovala a mohla 

tak ve své činnosti pokračovat. Doba, ve které je nutno oznámení učinit, tedy slouží pouze 

jako zpřísňující podmínka uplatnění účinné lítosti, která má zajistit, že v době oznámení 

se jedná o fungující zločineckou skupinu, která pro společnost představuje riziko a nikoliv 

o zaniklou skupinu nebo již nečinnou kvalifikovanou formu spolčení. 

Obdobná úprava není v evropských státech výjimkou, a to i přes to, že rámcové 

rozhodnutí o organizovaném zločinu dává státům na výběr, zda poskytnutí relevantních 

informací orgánům veřejné moci ve svém právním řádu upraví jako důvod zániku trestní 

odpovědnosti nebo ve formě zvláštní polehčující okolnosti (srov čl. 4 předmětného 

rámcového rozhodnutí). Ve většině států je uvedená skutečnost důvodem pro snížení 

trestu nebo pro upuštění od potrestání, nikoli důvodem zániku trestní odpovědnosti. Dle 

francouzské právní úpravy nebude potrestán člen zločinecké skupiny, který před 

zahájením trestního stíhání oznámí existenci zločinecké skupiny a umožní identifikaci 

dalších pachatelů (jedná se o obligatorní důvod upuštění od potrestání).141 Spolupráce 

s orgány činnými v trestním řízení, identifikace dalších pachatelů a poskytnutí 

                                                           
141 Srov ustanovení § 450 odst. 2 francouzského trestního zákona, obdobně například ustanovení § 259 

polského trestního zákoníku, ustanovení § 321 bulharského trestního zákoníku, ustanovení § 326 

belgického trestního zákoníku. Fakultativní možnost snížení trestu za obdobných okolností upravuje např. 

ustanovení § 129 německého trestního zákoníku. 
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relevantních informací orgánům činným v trestním řízení je v zahraničních úpravách 

považována také za obecnou či zvlášť polehčující okolnost.142 

Inspiraci pro zdokonalení české právní úpravy zániku trestní odpovědnosti za 

trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině lze nalézt v rakouské právní 

úpravě. Zde zákonodárce správně (a to po vzoru formulace obecné účinné lítosti v české 

právní úpravě) umožňuje zánik trestnosti ve vztahu k celé zločinecké skupině, která ještě 

neuskutečnila žádný z plánovaných trestných činů a současně dobrovolně upustila od 

svých plánů.143 Dle současné české právní úpravy by v těchto případech trestní 

odpovědnost vyloučena nebyla, neboť trestný čin účasti na organizované zločinecké 

skupině je předčasně dokonaným trestným činem, bylo by však možné zvážit aplikaci 

zásady subsidiarity trestní represe.  

4.5 Sankcionování organizovaného zločinu 

Úvahy o trestněprávních nástrojích boje s organizovaným zločinem v sobě nutně 

zahrnují také úvahy nad trestněprávními důsledky uplatněné trestní odpovědnosti. I 

sebedokonalejší model trestní odpovědnosti by bez formulace trestněprávních důsledků 

spáchání trestného činu v podobě trestní sankce byl pouhou morální a nevynutitelnou 

proklamací. Spáchání trestného činu proto musí být nutně spojeno s hrozbou sankce. 

Druh sankce se pak odvíjí od účelu, který jí má být dosažen.  

Trestní zákoník, na rozdíl od předchozí právní úpravy, účel trestu výslovně 

neupravuje a ponechává jeho vymezení na nauce. Nauka v rámci teorií účelu trestu účel 

trestněprávní sankce spatřuje v ochraně společnosti zabráněním pachateli v páchání další 

trestné činnosti (teorie eliminační), ve výchově pachatele, aby vedl řádný život (teorie 

rehabilitační), v působení na ostatní členy společnosti (teorie odstrašení) nebo v náhradě 

                                                           
142 Srov například § 56 a § 62 italského trestního zákona. 
143 Srov ustanovení § 278 odst. 4 rakouského trestního zákona. 
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újmy způsobené poškozenému (teorie restituční).144 V zahraniční literatuře najdeme 

zmínky i o dalších teoriích, jako je například teorie edukativní, která smysl trestu vidí ve 

zvyšování povědomí společnosti o trestných činech a teorie denunciace neboli veřejného 

odsouzení, spočívající v identifikaci a difamaci pachatele trestného činu.145  

V rámci boje s organizovaným zločinem vystupuje do popředí především 

eliminační a preventivní účel sankce.  

Represivní složka trestu se v úpravě sankcionování organizovaného zločinu 

projevuje v přísnosti zákonných trestních sazeb. Trestní zákoník v oblasti sankcionování 

organizované kriminality počítá s kombinací okolností v podobě zvlášť přitěžujících 

okolností a obecného ustanovení o obligatorním zpřísnění zákonné trestní sazby u 

pachatelů trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny, které značným 

způsobem zvyšují hranice trestních sazeb oproti obdobným činům páchaným 

„neorganizovaně“.  

Převažující zájem na ochraně společnosti před trestnými činy je v rámci boje 

s organizovaným zločinem patrný jak ve formulaci zvláštního důvodu zániku trestní 

odpovědnosti účinnou lítostí, tak i v rovině sankcionování, kde se zřetelně projevuje 

snaha zákonodárce motivovat pachatele ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení 

výměnou za snížení trestu či dokonce upuštění od potrestání. 

Úprava sankcionování organizovaného zločinu je komplexním souborem norem 

obecně platných pro sankcionování obecné kriminality, doplněných o zvláštní instituty.  

Prvek organizovanosti najdeme v ustanoveních zvláštní i obecné části trestního 

zákoníku, a to: 

                                                           
144 K tomu blíže srov SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Systém českého práva 

trestního. II. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Novatrix, 2009, str. 27. K teoriím trestání srov LATA, 

Jan. Účel a smysl trestu. Praha: Lexis Nexis, 2007, 114 s. 
145 GOBERT, James, PUNCH, Maurice. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths LexisNexis, 

2003, str. 218-219. 
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- v typových znacích skutkové podstaty trestného činu účasti na 

organizované zločinecké skupině podle § 361 tr. zákoníku, 

- ve výčtu obecně přitěžujících okolností, kdy podle § 42 písm. o) tr. 

zákoníku se jako k přitěžující okolnosti přihlédne k tomu, že pachatel se trestného 

činu dopustil jako organizátor, člen organizované skupiny nebo člen spolčení,  

- ve výčtu obecně polehčujících okolností, kdy podle § 41 odst. m) tr. 

zákoníku se jako k polehčující okolnosti přihlédne k tomu, že pachatel 

k objasňování trestné činnosti spáchané členy organizované skupiny, ve spojení 

s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, na 

kterou odkazuje také ustanovení § 39 odst. 1 tr. zákoníku, 

- v rámci úpravy upuštění od potrestání a mimořádného snížení trestu 

pachateli označeného jako spolupracující obviněný, pokud jsou jím uvedené 

skutečnosti způsobilé významně přispět k objasnění zločinu spáchaného členy 

organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny (§ 46 odst. 2 tr. zákoníku a § 58 odst. 4 tr. 

zákoníku), 

- v ustanovení § 56 odst. 2 písm. d) tr. zákoníku, dle kterého soud pachatele 

trestného činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny zařadí pro výkon 

trestu zpravidla do věznice se zvýšenou ostrahou, 

- v rámci jednotlivých kvalifikovaných skutkových podstat jako zvlášť 

přitěžující okolnost (okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby), spočívající 

ve spáchání trestného činu členem organizované skupiny, ve spojení 

s organizovanou skupinou působící ve více státech, případně spáchání trestného 

činu nejméně se dvěma osobami.  

- v ustanovení § 107 a § 108 tr. zákoníku o sankcionování pachatelů 

trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. 
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4.5.1 Sankcionování organizovaného zločinu a zásada ne bis in idem 

Specifikem úpravy sankcionování organizovaného zločinu je poměrně složitý 

systém vztahů mezi jednotlivými ustanoveními hmotného práva trestního, v němž snad 

více než u jiných druhů kriminality vystupuje do popředí jedna ze základních zásad 

trestního řízení, a to zásada ne bis in idem. 

Zásada zákazu dvojího přičítání je v souvislosti s organizovaným zločinem 

častokrát právem skloňována, a to nejenom naukou a judikaturou, ale také advokáty a 

obviněnými, kteří porušení této zásady uplatňují jako důvod podání opravných 

prostředků. Jádrem problému je právě prvek organizovanosti, který se opakovaně 

objevuje jednak v kvalifikačních ustanoveních, jednak v ustanoveních upravujících 

sankcionování. Při střetu těchto ustanovení v procesu aplikace práva následně vystává 

otázka jejich vzájemné slučitelnosti, a to právě ve vztahu k zásadě zákazu dvojího postihu. 

Prvním momentem, kde střet znaků organizovanosti vyžaduje diskuzi, je problém 

jednočinného souběhu trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině podle 

§ 361 tr. zákoníku a realizačních trestných činů. Tomuto problému byla věnována 

pozornost výše (srov kapitolu 4.4.6) se závěrem, že jednočinný souběh zmíněných 

trestných činů je možný a účelný, neboť obě skutkové podstaty postihují odlišná jednání, 

společné jsou pouze předpoklady jejich páchání v podobě existence organizované 

zločinecké skupiny a její činnost. 

Ve skutkových podstatách realizačních trestných činů je spáchání trestného činu 

členem organizované skupiny často upraveno jako zvlášť přitěžující okolnost.  Pokud 

člen aktivně se účastnící činnosti organizované zločinecké skupiny (pachatel trestného 

činu účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 tr. zákoníku) v rámci této své 

činnosti spáchá trestný čin (např. trestný čin obchodování s lidmi podle § 168 tr. 

zákoníku), nabízí se otázka, zda mu lze přičíst také zvlášť přitěžující okolnost spočívající 

v tom, že se činu dopustil jako člen organizované skupiny.  
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Na základě opravného prostředku obviněného se k předmětné otázce vyjádřil 

Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 10. prosince 2014, sp. zn. 3 Tdo 684/2014, v němž 

judikoval, že ačkoli se znaky obou pojmů do značné míry překrývají, navzájem se 

nevylučují. Organizovaná zločinecká skupina je nadřazenou formou organizované 

skupiny, a proto dopustí-li se člen organizované zločinecké skupiny realizačního 

trestného činu, dopustí se jej současně jako člen organizované skupiny (a tedy za 

okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby). Shodné pak platí také o zvlášť 

přitěžujících okolnostech spočívajících ve spáchání činu nejméně se dvěma osobami a 

spáchání činu ve spojení s organizovanou zločineckou skupinou působící ve více státech. 

Na okraj již uvedeného je nutno připomenout, že z evropské legislativy vyplývá 

pro členské státy EU povinnost zohlednit skutečnost spáchání trestného činu v rámci 

organizované zločinecké skupiny jako okolnost přitěžující.146 

Pokud se týče závěrů Nejvyššího soudu, tyto správně vycházejí ze starší ustálené 

judikatury, dle které se zákaz dvojího přičítání jedné a téže okolnosti ve smyslu § 31 odst. 

3 tr. zákona (nyní § 39 odst. 4 tr. zákoníku) použije pouze u skutkové podstaty jednoho a 

téhož trestného činu. Není proto vyloučeno, aby bylo ke stejné okolnosti přihlédnuto u 

dvou různých skutkových podstat trestných činů spáchaných v souběhu, není-li tu jiný 

důvod, který by jednočinný souběh vylučoval. S tímto závěrem se v české judikatuře 

setkáváme prvně v roce 1975 v souvislosti s otázkou souběhu trestných činů loupeže a 

rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Nejvyšší soud tehdy judikoval, že u obou 

sbíhajících se trestných činů je třeba vyjádřit skutečnost podmiňující použití vyšší trestní 

sazby spočívající ve způsobení vyšší škody, a to s odůvodněním, že zákon takový postup 

nevylučuje.147
 

Opětovně se Nejvyšší soud k této otázce vyjádřil v roce 2001 ve svém stanovisku 

vydaném z důvodu rozdílné praxe soudů v otázce užití násilí u trestného činu porušování 

                                                           
146 Srov čl. 3 rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008, o boji proti organizované 

trestné činnosti. 
147 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 6. května 1975, sp. zn. 6 To 9/75. 
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domovní svobody.148  Z podnětu subjektů, které se k řešené otázce vyjádřily před přijetím 

uvedeného stanoviska, rozšířil Nejvyšší soud své stanovisko také na otázku dvojího 

přičítání v rámci sbíhajících se trestných činů, v němž uvedl, že: „Použití přísnější právní 

kvalifikace trestného činu porušování domovní svobody v zásadě nebrání, že ke stejné 

okolnosti spočívající např. v pohrůžce bezprostředního násilí realizované použitím 

zbraně je přihlíženo rovněž u sbíhajícího se trestného činu… Zákaz dvojího přičítání 

jedné a téže okolnosti ve smyslu § 31 odst. 3 tr. zák. se totiž může uplatnit pouze u 

skutkové podstaty jednoho a téhož trestného činu. Není proto vyloučeno, aby ke stejné 

okolnosti bylo přihlédnuto u dvou různých skutkových podstat trestných činů spáchaných 

v souběhu.“ 

Argumentace soudu, tak jak je uvedena výše, byla přijata rovněž naukou, a je 

obecně aplikovatelná na všechny sbíhající se trestné činy, trestný čin dle 

§ 361 tr. zákoníku nevyjímaje. Legitimnost naznačeného přístupu je dána také 

požadavkem, aby škodlivost konkrétního činu byla v rámci právní kvalifikace co nejlépe 

vystihnuta, a to aplikací všech v úvahu přicházejících zákonných ustanovení. V případě 

souběhu trestných činů se jedná o požadavek, který má značný význam při ukládání 

trestní sankce v rámci vůdčí trestní sazby. Opačný přístup by tudíž vedl k nedůvodným 

rozdílům v oblasti sankcionování.  Pachatele trestného činu účasti na organizované 

zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 tr. zákoníku (ohroženého trestní sazbou odnětí 

svobody od dvou do desíti let) by bylo možno postihnout pouze pro trestný čin loupeže 

podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku (se stejnou trestnou sazbou), nikoli také jako člena 

organizované skupiny podle odst. 2 písm. a) shodného paragrafu tr. zákoníku (kde je 

trestní sazba odnětí svobody od pěti do dvanácti let). Avšak pachatel – člen organizované 

skupiny (nikoli organizované zločinecké skupiny) by byl za spáchání stejného trestného 

činu ohrožen právě touto vyšší trestní sazbou [podle § 173 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. 

zákoníku]. 

                                                           
148 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2001 sp. zn. Tpjn 300/2000. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugaxhazrtge
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Na shora uvedené navazuje další otázka a to, zda je možné při sankcionování 

souběhu trestného činu podle § 361 tr. zákoníku s realizačním trestným činem (v 

kvalifikované skutkové podstatě) současně použít ustanovení § 108 tr. zákoníku o 

obligatorním zvýšení horní hranice trestní sazby trestu ukládaného pachateli trestného 

činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny.  

Poněkud matoucí je v tomto směru ustanovení § 361 odst. 4 tr. zákoníku o 

vyloučení použití § 107 a 108 tr. zákoníku na pachatele trestného činu účasti na 

organizované zločinecké skupině. Tímto ustanovením zákonodárce zajistil respektování 

zásady zákazu dvojího postihu za totéž. Z hlediska účelu právní úpravy je však zřejmé, 

že zákaz se uplatní toliko ve vztahu ke skutkové podstatě podle § 361 tr. zákoníku, nikoli 

rovněž na další sbíhající se trestné činy, u nichž jsou okolnosti podmiňující použití vyšší 

trestní sazby posuzovány zvlášť. 

Ustanovení § 107 a 108 tr. zákoníku jsou totiž, i přes svá specifika týkající se mj. 

formy zavinění, obecně formulovanou okolností podmiňující použití vyšší trestní 

sazby.149 Skutečnost, že posouzení osoby jako pachatele trestného činu ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny je otázkou viny, stejně jako naplnění dalších zákonných 

znaků trestného činu, lze dovodit i z toho, že zákonodárce je začlenil do zvláštní hlavy 

(hlava VII) obecné části trestního zákoníku, tedy odděleně od úpravy věnované trestním 

sankcím (hlava V tr. zákoníku). 

Výslovně je v ustanovení § 107 odst. 2 tr. zákoníku upravena možnost posoudit 

takového pachatele i v rámci zvlášť přitěžujících okolností jako člena organizované 

skupiny nebo pachatele ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. I 

zde je plně použitelná argumentace, že pojmy organizovaná skupina a organizovaná 

zločinecká skupina, jakkoli se z velké části překrývají, nevylučují jejich souběžnou 

použitelnost v oblasti trestání. 

                                                           
149 Shodně viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. srpna 2014, sp. zn. 5 Tdo 769/2013-129. 
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K naplnění znaků organizované zločinecké skupiny se oproti organizované 

skupině vyžaduje vyšší míra organizovanosti a zaměření na soustavné páchání trestné 

činnosti. Organizovaná zločinecká skupina je vyšší formou organizované skupiny, jejíž 

povaha není znaky organizované skupiny zdaleka vyčerpána. Jedná se o obecně i typově 

nebezpečnější způsob páchání trestné činnosti. Rozdíl mezi těmito zákonnými 

kategoriemi umožňuje, aby obě byly zohledněny při kvalifikaci trestného činu. Obdobně 

je postupováno například při kvalifikování znásilnění dítěte mladšího patnácti let podle 

§ 185 tr. zákoníku, a to jednak v rámci kvalifikační okolnosti podle odst. 2 písm. b) (dítě) 

a současně podle odst. 3 písm. a) (dítě mladší patnácti let).  

Ačkoli mám za to, že výslovná úprava, ke které zákonodárce přistoupil, je 

z hlediska právní jistoty nejlepším řešením, z důvodů shora uvedených se neztotožňuji s 

názorem vyjádřeným Šámalem,150 že v případě vypuštění ustanovení § 107 odst. 2 tr. 

zákoníku by byl znak organizované skupiny ve vztahu subsidiarity k organizované 

zločinecké skupině. 

4.5.2 Ukládání trestu pachateli trestného činu ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny 

Hlavním prostředkem zpřísnění postihu organizovaného zločinu je ustanovení 

§ 107 a § 108 tr. zákoníku, které upravují obligatorní zvýšení horní hranice trestní sazby 

za trestné činy spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Předmětným 

ustanovením se český zákonodárce vypořádal s požadavkem rámcového rozhodnutí Rady 

o boji proti organizované trestné činnosti, aby každý členský stát v rámci své právní 

úpravy zajistil, že spáchání trestného činu v rámci organizované zločinecké skupiny bude 

zohledněno jako přitěžující okolnost (srov čl. 3 odst. 2 rámcového rozhodnutí o 

                                                           
150 ŠÁMAL, Pavel. Zamyšlení nad některými novelizovanými ustanoveními trestního zákona týkajícími se 

organizovaného zločinu a problémy s tím spojenými. Právní rozhledy č. 10/1995, str. 394. 
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organizovaném zločinu). Česká republika se tímto řadí k menšině členských států, které 

požadavek evropské legislativy splnily.151 

Pachatelem trestného činu ve prospěch zločinného spolčení je ten, kdo se dopustí 

trestného činu jako člen organizované zločinecké skupiny, kdo takový čin spáchal 

vědomě se členem takové skupiny anebo v úmyslu takové skupině napomáhat. 

Tato úprava byla do trestního zákona zavedena již novelou zák. č. 152/1995 Sb., 

který na rozdíl od stávající právní úpravy vázal jeho uplatnění na další tzv. materiální 

podmínku, spočívající v existenci okolností, které podstatně zvyšují stupeň nebezpečnosti 

pro společnost. Bezprostředně po přijetí předmětné novely Šámal upozorňoval, že 

rozhodnutí o nepoužití zpřísňujících ustanovení by mělo být z důvodu vysoké závažnosti 

organizovaného zločinu spíše výjimečné.152 Nový trestní zákoník materiální podmínku 

zvýšení trestní sazby již nepřevzal. 

Bezprostředně po zavedení zvláštní právní úpravy trestání pachatelů trestného 

činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny se rozvinula teoretická debata nad 

vyžadovanou formou zavinění u pachatele, který trestný čin spáchal „vědomě“ se členem 

organizované zločinecké skupiny. Zatímco Šámal153 zastával názor, že ve vztahu 

k členství ve zločinecké skupině postačí zavinění ve formě vědomé nedbalosti, 

Dolenský154 a Kratochvíl155 se přikláněli k úmyslné formě zavinění.  

Výkladový problém předmětného ustanovení tkví ve způsobu formulace 

ustanovení § 107 ve spojení s § 108 tr. zákoníku. Toto je koncipováno jako zvláštní 

kvalifikovaná skutková podstata. Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby 

                                                           
151 DI NICOLA, Andrea et al. Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 

against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, Part 

1. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, str. 189-190, dostupné na 

http://ec.europa.eu/. 
152 ŠÁMAL, Pavel. Zamyšlení nad některými novelizovanými ustanoveními trestního zákona týkajícími se 

organizovaného zločinu a problémy s tím spojenými. Právní rozhledy č. 10/1995, str. 396. 
153 Ibid., str. 395. 
154 DOLENSKÝ, A. Poznámky k článku Dr. Šámala o organizovaném zločinu. Právní rozhledy č. 11/1995, 

str. 452. 
155 KRATOCHVÍL, Vladimír. Organizovaný zločin a novela trestního zákona č. 152/1995 Sb. Právní 

rozhledy č. 3/1996, str. 89-96. 
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přitom dle obecné úpravy § 17 tr. zákoníku musí být kryty přinejmenším nedbalostní 

formou zavinění.  

Právě s přihlédnutím k účelu zákona však mám za to, že obecná úprava 

§ 17 tr. zákoníku se na ustanovení o pachateli trestného činu ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny nevztahuje. Trestný čin lze spáchat se členem organizované 

zločinecké skupiny formou spolupachatelství či ve formě účastenství v užším smyslu. 

Subjektivní stránka pachatele takového činu musí dle výslovného znění zákona zahrnovat 

i vědomí o tom, že čin je páchán ve prospěch organizované zločinecké skupiny. 

V případě, že by se jednalo o trestný čin člena skupiny bez jakékoli souvislosti s činností 

zločinecké skupiny, nebylo by členství ve skupině z hlediska ustanovení § 108 tr. 

zákoníku relevantní. „Vědomí“ pachatele se proto musí vztahovat jak na skutečnost, že 

čin externista páchá se členem zločinecké skupiny, tak i na účel trestného činu jakožto 

činu páchaného v rámci činnosti skupiny. Lze si jen stěží reálně představit, že by pachatel 

věděl, že jedná v součinnosti se členem a trestný čin má být spáchaný v rámci činnosti 

organizace, avšak bez přiměřených okolností spoléhal na to, že tyto skutečnosti nemají 

reálný základ. Dalším důvodem svědčícím pro úmyslnou formu zavinění je skutečnost, 

že zákon jak u trestného činu účasti na zločinném spolčení, tak i u ustanovení o ukládání 

trestu pachateli ve prospěch zločinecké skupiny výslovně vyžaduje úmyslné zavinění u 

členů zločinecké skupiny (srov § 107 odst. 1 tr. zákoníku). 

Nakonec i v komentářové literatuře bylo dosaženo shody s tím, že i u pachatele 

(tzv. extranea) jednajícího se členem organizované zločinecké skupiny se po subjektivní 

stránce vyžaduje alespoň eventuální úmysl.156 

Protože spáchání trestného činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny je 

zvláštní okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby, které je při splnění zákonných 

podmínek obligatorní, zvyšuje se u těchto pachatelů horní hranice trestní sazby 

                                                           
156 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 5. aktualizované vydání 

podle stavu k 1.11.2014. Praha: Leges, 2014, str. 107; ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 

421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1239-1240. 
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spáchaného trestného činu o 1/3. Trest se ukládá v horní polovině takto zvýšené sazby, 

nejsou-li současně dány důvody pro jeho mimořádné snížení. Na okraj je nutno 

poznamenat, že druh trestu zde není omezen toliko na trest odnětí svobody, ačkoli 

zpravidla nebude uložení alternativního trestu umožňovat výše zákonné trestní sazby. 

V nauce byla diskutována rovněž otázka možnosti posouzení pachatele jako 

pachatele činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny za současného použití 

ustanovení o ukládání trestu zvlášť nebezpečnému recidivistovi při opakovaném spáchání 

zvlášť závažného zločinu (§ 59 tr. zákoníku), tedy jinými slovy otázka přípustnosti 

dvojího zvýšení trestní sazby. V literatuře se stran této otázky objevily různé názory. 

Šámal157 souběh norem připustil s odkazem na nutnost posoudit každý případ podle všech 

v úvahu přicházejících ustanovení trestního zákona. Kratochvíl158 dospěl k závěru 

vesměs totožnému. Dolenský159 otázku označil za velice problematickou, aniž by k ní 

zaujal pevné stanovisko.  

Nelze jinak než s vyjádřením posledně zmíněného autora souhlasit. Ačkoli 

současná konstrukce právní úpravy nás svádí k závěru o možnosti souběhu obou 

ustanovení, právní cit od takového řešení odrazuje.  

Nejprve několik poznámek k současnému stavu teorie a nauky k povaze obou 

institutů. Jak bylo uvedeno výše, nauka i sám zákonodárce přistupuje k ustanovení o 

pachateli trestného činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny jako k okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby (tedy jako k otázce viny). Tomu odpovídá také 

zařazení ustanovení § 107 a § 108 tr. zákoníku do hlavy věnované zvláštním ustanovením 

o některých pachatelích (hlava VII obecné části tr. zákoníku). Naopak ustanovení § 59 tr. 

zákoníku o ukládání trestu při opakovaném spáchání zvlášť závažného zločinu je 

                                                           
157 ŠÁMAL, Pavel. Zamyšlení nad některými novelizovanými ustanoveními trestního zákona týkajícími se 

organizovaného zločinu a problémy s tím spojenými. Právní rozhledy č. 10/1995, str. 395. 
158 KRATOCHVÍL, Vladimír. Organizovaný zločin a novela trestního zákona č. 152/1995 Sb. Právní 

rozhledy č. 3/1996, str. 89-96. 
159 DOLENSKÝ, A. Poznámky k článku Dr. Šámala o organizovaném zločinu. Právní rozhledy č. 11/1995, 

str. 452. 
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ustanovením vztahující se k ukládání trestu, což je zřejmé ze systematiky trestního 

zákoníku a ze zařazení tohoto ustanovení do hlavy upravující trestní sankce. Proto, 

vycházejíc toliko ze znění zákona za použití základních metod výkladu, by při řešení 

otázky viny přicházelo v úvahu zvýšení hranice trestní sazby z důvodu existence zvlášť 

přitěžující okolnosti (§ 107 a § 108 tr. zákoníku) a následně zvýšení hranice trestní sazby 

o jednu třetinu v rámci rozhodování o trestu ve smyslu ustanovení § 59 tr. zákoníku. Oba 

instituty totiž postihují různé skutečnosti. Kdežto u pachatele trestného činu ve prospěch 

zločinecké skupiny je důvodem zvýšení trestní sazby závažnost trestného činu, u recidivy 

je to především osoba pachatele, u nějž jsou ztíženy možnosti jeho nápravy.  

Teď stručně ke spravedlnosti takového výkladu. Vezmeme-li v úvahu častý 

souběh trestných činů podle § 361 odst. 1 tr. zákoníku s trestným činem nedovolené 

výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 odst. 

1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku (jehož trestní sazbu bychom nejprve zvýšili dle 108 tr. 

zákoníku a následně také podle § 59 tr. zákoníku) byl by pachatel tohoto činu ohrožen 

trestní sazbou až do 17 let a 9 měsíců, přičemž trest by byl obligatorně ukládán v horní 

polovině trestní sazby. To je hrozba sankce srovnatelná s tou uvedenou v § 140 odst. 1 tr. 

zákoníku. Porovnáme-li závažnost takového činu, za situace, kdy kromě spáchání činu 

členem organizované zločinecké skupiny nebyla v uváděném případě naplněna žádná 

další zvlášť přitěžující okolnost, např. značný rozsah trestného činu, je tato sankce ve 

srovnání se zločinem vraždy zcela neadekvátní.  

Dalším argumentem proti souběžné aplikaci těchto ustanovení je neprovázanost 

právní úpravy. Ustanovení § 108 tr. zákoníku vyžaduje zvýšení trestní sazby o jednu 

třetinu a uložení trestu v horní polovině takto zvýšené trestní sazby. Nepočítá tedy 

s možností dalšího zvyšování trestní sazby například při použití § 59 tr. zákoníku. 

I komentářová literatura již upozorňuje na problematičnost dvojího zvýšení a 

dovolává se přitom absence doslovné právní úpravy, kdy § 108 odst. 1 tr. zákoníku 
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výslovně upravuje možnost snížení trestu podle § 58 tr. zákoníku, nikoli však možnost 

jeho zvýšení podle § 59 tr. zákoníku.160 

Jaký byl úmysl zákonodárce se lze bohužel pouze domnívat, když tento, vědom si 

problému již z předchozí právní úpravy, opomněl řešení výslovně upravit a ani v 

důvodové zprávě k trestnímu zákoníku se k němu nijakým způsobem nevyjádřil. 

Základním argumentem však zůstává zájem na přiměřenosti sankcí a nepřepínání trestní 

represe, který dle mého názoru vylučuje možnost souběžné aplikace obou ustanovení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
160 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 

811-812. 
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ČÁST TŘETÍ 

PROCESNĚPRÁVNÍ NÁSTROJE BOJE 

S ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM 

 

Zatímco trestní právo hmotné stanoví meze trestnosti organizované 

součinnosti, trestní právo procesní poskytuje řadu právních prostředků odhalování 

organizované kriminality a získávání důkazů k usvědčení jeho pachatelů. Trestní řád 

je obecný právní předpis, který upravuje postup v trestním řízení bez ohledu na povahu 

trestného činu, pro který se trestní řízení vede. Nerozlišuje tedy mezi prostředky 

k odhalování obecné a organizované kriminality, třebaže použití některých procesně 

právních institutů váže na řízení o typově závažnějších trestných činech. Jediným 

procesním institutem, jehož použití trestní řád výslovně váže na probíhající řízení o 

trestném činu spáchaném organizovaným způsobem je institut spolupracujícího 

obviněného. S touto výjimkou lze v řízení o trestných činech páchaných ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny použít i všech ostatních prostředků, které trestní řád 

upravuje. Některé instituty důkazního práva jsou v trestních řízeních ve věcech 

organizovaného zločinu aplikovány častěji či pravidelně. Těmito jsou: 

- oprávnění státního zástupce či soudce požadovat údaje, které jsou předmětem 

bankovního tajemství a údaje z evidence cenných papírů dle § 8 odst. 2 tr. řádu;  

- příkaz ke sledování bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné k evidenci 

investičních nástrojů dle § 8 odst. 3 tr. řádu;  

- institut utajeného svědka dle § 55 odst. 2 tr. řádu;  

- institut zajištění věcí dle § 79a až 79f tr. řádu; 

- institut zadržení a otevření zásilky, její záměna a sledování podle § 86n. tr. 

řádu; 
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- odposlech a záznam telekomunikačního provozu podle § 88 tr. řádu;  

- operativně pátrací prostředky, a to předstíraný převod ve smyslu ustanovení § 

158c tr. řádu, sledování osob a věcí ve smyslu ustanovení § 158d tr. řádu a 

použití agenta ve smyslu ustanovení § 158e tr. řádu; 

- institut dočasného odložení zahájení trestního stíhání dle § 159a tr. řádu, 

jestliže je to třeba mj. k objasnění trestné činnosti spáchané ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny; 

- institut spolupracujícího obviněného upravený v ustanovení § 178a tr. řádu. 

S ohledem na rozsahové možnosti této práce bude bližší pozornost věnována 

toliko těm nástrojům boje proti organizovanému zločinu, které jsou pro tento druh 

kriminality specifické nebo byly přímo pro účely potírání organizovaného zločinu 

vytvořeny. Předně bude pojednáno o institutu spolupracujícího obviněného a s ním 

souvisejících právních kategoriích. Z operativně pátracích prostředků bude pozornost 

v samostatné kapitole věnována toliko institutu agenta, neboť se jedná o jediný 

operativní prostředek, který je cílen přímo na odhalování organizovaných forem 

kriminality. Na rozdíl od institutu agenta totiž předstírané převody a sledování osob a 

věcí mají širší použitelnost a stále častěji jsou využívány i při odhalování majetkové 

kriminality, například krádeží a podílnictví. V rámci důkazního řízení mají 

nezastupitelný význam svědecké výpovědi osob, které trestný čin vnímaly nebo se 

dokonce staly jeho obětmi. Procesní ochraně svědků a problematice programů na 

ochranu svědků jakožto důležitým prostředkům boje s organizovaným zločinem je 

proto věnováno zvláštní pojednání v kapitole sedmé. 
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5. Informátoři, korunní svědci a spolupracující obvinění  

Již v 18. století italský filozof Cesare Beccaria ve svém pojednání O zločinech a 

trestech zdůrazňoval důležitost získání informací i za cenu jistých výhod, a to zejména ve 

společensky nejzávažnějších případech a v řízeních proti pachatelům, kteří by jinak 

zůstali nepotrestáni. Tato myšlenka se však dostává do střetu s morálním rozměrem 

otázky použití informátorů a spolupracujících obviněných v trestním řízení, spočívajícím 

v problému legitimity dohody mezi státem a informátorem, zahrnující vedle povinnosti 

vypovídat také poskytnutí odměny za zradu a nepoctivost. 

Informátoři jako zdroj informací zastávají své místo v moderním trestním řízení 

proti nejzávažnějším formám trestné činnosti, organizovaný zločin nevyjímaje. I přes 

jejich běžné využití aplikační praxí, dané neefektivností reaktivních metod vyšetřování 

závažných forem zločinu, zůstávají povaha spolupráce s orgány činnými v trestním řízení 

a následné postavení informátorů v důkazním řízení neujasněné. Jednotná zákonná 

definice informátora neexistuje. Na evropské úrovni informátora definuje Stálá pracovní 

skupina Europolu zaměřená na zacházení s informátory jako fyzickou osobu, s níž je 

jednáno jako s důvěrným zdrojem, který poskytuje informace, zprávy, vnitřní znalosti 

nebo pomoc orgánům veřejné moci při vyšetřování trestné činnosti a terorismu.  Český 

právní řád s definicí informátora také pracuje, když v ustanovení § 37 odst. 1 zák. č. 

273/2008 Sb., o Policii České republiky uvádí, že informátorem se rozumí fyzická osoba, 

která poskytuje policii informace a služby takovým způsobem, aby nebyla vyzrazena její 

spolupráce s policií.  

Na poli teorie přibližuje povahu a jednotlivé typy informátorů anglický sociolog 

Steven Greer.161 Tento vytvořil přehledné dělení jednotlivých kategorií informátorů, které 

rozlišuje za použití dvou kritérií. Předně informátory dělí dle jejich vztahu k osobám a 

                                                           
161 GREER, Steven. Towards a sociological model of the police informant. The British Journal of 

Sociology, č. 3/1995, str. 509-527. 
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jednáním, o kterých informují, přičemž na základě tohoto kritéria rozlišuje informátory 

„zevnitř“ a informátory „zvenčí“. Druhým autorem používaným kritériem je vztah 

informátorů k policejnímu orgánu, dle kterého rozlišuje spolupráci jednorázovou a 

vícenásobnou.  

Autor informátory zvenčí dále dělí na jednorázové (pozorovatele, nahodilí svědci) 

a vícenásobné (tzv. snoops). Ačkoli jsou očití svědci a jejich výpovědi důležitým 

pramenem důkazu, jejich výpověď skýtá jisté riziko spočívající v nepřesnostech, 

způsobených například ztíženou viditelností, omezeným zachycením skutkového děje, 

nepochopením otázky vyšetřujícího orgánu a způsobem formulace odpovědi na 

položenou otázku.  

Osoby s navázanou spoluprací s policejními orgány mohou být jak bezúhonní 

občané, kteří se s trestnou činností dostávají do kontaktu například při svém zaměstnání, 

tak i pachatelé drobné kriminality nesouvisející s tou oznamovanou, kteří se spoluprací 

s policií snaží zlepšit své postavení v případném řízení o jejich trestné činnosti. Za 

poskytnutou spolupráci jsou jim ze strany orgánů činných v trestním řízení poskytovány 

různé drobné výhody. 

Za informátory zevnitř autor označuje osoby, které se ve větší či menší míře 

podílejí na činnosti, o níž podávají informace orgánům činným v trestním řízení. V rámci 

těchto pak rozlišuje na jedné straně doznávajícího se pachatele, jenž vypovídá pouze ke 

své trestné činnosti, od spolupracujícího obviněného na straně druhé. Spolupracující 

obviněný, na rozdíl od doznávajícího se pachatele, podává výpověď také proti dalším 

osobám zúčastněným na činu.  

V Severním Irsku se pod vlivem bezpečnostní situace v sedmdesátých letech 20. 

století vyvinul institut známý jako supergrass,162 užívaný v boji proti terorismu a jiným 

                                                           
162 Termín byl užíván žurnalisty k označení členů londýnského podsvětí, kteří svědčili proti svým 

komplicům v sériích mediálně sledovaných procesů. Etymologický původ slova není zcela znám, jeho 

základem však je slangový pojem „grass“ označující informátora. Blíže srov GREER, Steven. 

Supergrasses: A Study in Anti-Terrorist Law Enforcement in Northern Ireland, Oxford University: Oxford, 

1995, str. 1. 
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závažným formám kriminality. Jedná se o formu informátora, v podstatě o obdobu 

spolupracujícího obviněného, jehož výjimečné postavení je dáno rozsahem a povahou 

jeho činnosti, jakožto osoby spolupracující s policejními orgány zevnitř zločinecké 

skupiny s cílem zajistit dosažitelnost a použitelnost získaných důkazů v řízení proti 

velkému počtu pachatelů.163 Obdobný institut pod názvem repentis vznikl ve Francii. 

V Itálii se pak v rámci nástrojů boje s mafií z původně policejní praxe vyvinul institut 

„pentito“. V roce 1984 boss sicilské mafie, Tommasso Buscetta, začal spolupracovat 

s vyšetřujícím soudcem v Palermu, Giovannim Falconem, a pomohl odhalit strukturu a 

336 členů tajné organizace Cosa Nostra. Nedlouho poté výpověď Salvatoreho Contorno 

vedla k zatčení dalších 127 členů mafiánské skupiny. Dle vzoru těchto spolupracujících 

obviněných se v osmdesátých letech 20. století praxe rozšířila, zdokonalila a získala 

zákonný rámec.164 

5.1 Informátoři 

Věrohodné informace o činnosti jednotlivých skupin organizovaného zločinu jsou 

pro orgány činné v trestním řízení nenahraditelným zdrojem poznatků, které podstatně 

zvyšují šance na dopadení jejich členů. Lze shrnout, že pojem informátora lze vykládat v 

širším i užším smyslu. Largo sensu je za informátora možné označit jakoukoliv osobu 

(jak svědka v materiálním smyslu, tak i pachatele), která orgánům činným v trestním 

řízení poskytne informace důležité pro trestní řízení, a to často za jistý druh státem 

poskytnuté výhody. Stricto sensu, tedy v užším smyslu, který je bližší formálnímu 

významu pojmu v procesním právu, se jedná o kategorii osob, jejichž spolupráce s orgány 

činnými v trestním řízení zůstává utajena, zahrnující nahodilé svědky, osoby z 

kriminálního prostředí podávající informace o cizí trestné činnosti, jakož i osoby zevnitř 

                                                           
163 Ibid., str. 12. 
164 Srov PAOLI, Letizia. The Pentiti´s Contribution to the Conceptualization of the Mafia Phenomenon. In 

TAYLOR, Ian, SOUTH, Nigel, Ruggiero, Vincenzo. The New European Criminology: Crime and Social 

Order in Europe. London, New York: Routledge, 1998, str. 264-265. 
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orgány činnými v trestním řízení pozorovaného kriminálního prostředí. Ačkoli se může 

jednat jen o nečinné pozorovatele, mohou to být i osoby zapojené do trestné činnosti 

pozorované organizace, v některých případech a zemích i právem regulovaní civilní 

agenti.  V úzkém smyslu však do této kategorie nelze zařadit obviněné doznávající se ke 

své trestné činnosti či spolupracující obviněné, kteří jsou samostatným předmětem právní 

regulace v rámci trestního práva hmotného i procesního. Nadále bude pojem informátor 

užíván v striktně v tomto užším smyslu. 

5.1.1 K organizačním modelům správy informátorů 

Účinnost použití informátorů v trestním řízení do značné míry závisí na způsobu, 

jakým je k nim ze strany orgánů činných v trestním řízení přistupováno. 

V členských zemích Evropské unie můžeme rozlišit dva organizační systémy 

přístupu k informátorům, a to model vyhrazené správy informátorů a model přímé 

správy informátorů. V rámci prvního z modelů jsou přístup a komunikace s informátory 

vyhrazeny specializovaným útvarům. V rámci prvního z modelů jsou přístup a 

komunikace s informátory vyhrazeny specializovaným útvarům. Vyšetřovatelé se 

k informacím pro trestní řízení dostávají pouze zprostředkovaně, prostřednictvím 

specializovaných složek. Takto je zaručena nejenom anonymita informátora, ale také 

přesnost informací. Specializované složky vyhodnocují důvěryhodnost jim dobře 

známého zdroje a informátorem poskytnutých informací v konkrétním případě. Tímto 

postupem se eliminuje pravděpodobnost nesprávného vyhodnocení pravdivosti výpovědi 

ze strany vyšetřovatele, který je na případu pracovně zainteresovaný. 

Systém přímé správy informátorů, který funguje i v České republice, naopak 

spočívá v přímém kontaktu informátorů s policistou, který případ zpracovává.  Tito 

policisté rovněž vyhledávají potenciální informátory, navazují s nimi kontakt, získávají 

informace a následně získané informace vyhodnocují z hlediska jejich pravdivosti a 

věrohodnosti. Problémem systému přímé správy je, že s informacemi poskytnutými 
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informátorem nelze dále pracovat v jiných trestních řízeních, neboť jsou známy toliko 

orgánu, který s informátorem navázal kontakt a tento v zájmu další spolupráce uchovává 

jeho totožnost v anonymitě. Francie a Dánsko proto mají zřízené centralizované registry 

informátorů, které jsou přístupné všem vyšetřovatelům. V Dánsku je navíc ke každému 

informátorovi přiřazena dohlížející osoba, která ověřuje důvěryhodnost zdroje a slouží 

jako nástroj předcházení křivým obviněním.165 

5.1.2 Zásady odměňování informátorů 

Informátora či potřebné informace častokrát nelze získat jinak než výměnou za 

určitý druh výhody. Použití informátorů je dle výsledků komparativní studie vypracované 

pod záštitou Evropské unie považováno ze strany orgánů činných v trestním řízení za 

jeden z nejužitečnějších nástrojů boje s organizovaným zločinem.166 Problematika 

informátorů není ve většině států upravena zákonem, ale řídí se interními akty 

s příslušným stupněm utajení, proto systém výhod, které jsou informátorům poskytovány 

výměnou za užitečné informace, nelze dost dobře vymezit.  

Česká právní úprava výslovně stanoví možnost poskytnout informátorovi finanční 

nebo věcnou odměnu (§ 37 odst. 2 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky) bez 

stanovení bližších kritérií či podrobností. Určitý právně nezávazný návod, jak 

k problematice odměňování informátorů přistupovat, poskytuje Rozhodnutí výkonného 

výboru ze dne 28. dubna 1999 o obecných zásadách odměňování informátorů a agentů.167 

Jako základní princip odměňování informátorů uvádí proporcionalitu odměn informátorů 

a agentů k výsledku vyšetřování, nebezpečí odvrácenému díky přijatým opatřením, 

                                                           
165 DI NICOLA, Andrea et al. Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 

against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, Part 

2. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, str. 295-297, dostupné na 

http://ec.europa.eu/. 
166 Ibid., str. 297. 
167 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o obecných zásadách odměňování informátorů a 

agentů, Úřední věstník L239, dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:41999D0008. 
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osobnímu zapojení a riziku, kterému byl informátor nebo agent vystaven. Zmíněné 

rozhodnutí předpokládá poskytování finančních pobídek, pomoci, ochrany po splnění 

úkolů a nehmotných výhod ve formě opatření na ochranu v nebezpečných situacích, 

zmírnění podmínek omezení osobní svobody a v závislosti na vnitrostátních právních 

předpisech i úplné nebo částečné prominutí trestu.  

Při stanovení výše a druhu odměny je doporučováno zohlednit zejména množství 

poskytnutých informací, jejich význam a kvalitu, osobní charakteristiku informátora nebo 

agenta a význam sledované zločinecké organizace nebo struktury. Odměny mají být 

informátorům poskytovány až po dokončení úkolu nebo jeho jednotlivých částí a nesmějí 

informátora či agenta podněcovat ke spáchání trestného činu. Jako velký problém 

v souvislosti s finančními odměnami pro informátory je orgány činnými v trestním řízení 

vnímáno nedostatečné financování, které limituje kvalitu a množství získávaných 

informací. Limity finančních odměn se v jednotlivých státech různí a zpravidla nejsou 

veřejné, avšak dle veřejně dostupné srovnávací studie Evropské unie se pohybují 

v rozmezí od 1 000 £ do 20 000 £.168 

5.1.3 Postavení informátorů v trestním řízení 

Použití informátorů, zejména pocházejí-li z kriminálního prostředí, skýtá mnoho 

rizik spočívajících v míře obecné a specifické věrohodnosti těchto osob. Informátoři jsou 

často osoby s vlastní kriminální minulostí, osoby závislé na návykových látkách nebo na 

finanční pomoci od státu, což do značné míry snižuje jejich obecnou věrohodnost. 

Reálnou hrozbou spojenou s jejich využitím jsou rovněž křivá obvinění a poskytnutí 

nepravdivých informací s cílem odvádět pozornost orgánů činných v trestním řízení od 

hlavních pachatelů k nejnižším článkům zločinecké organizace, k nimž mohou být tyto 

                                                           
168 DI NICOLA, Andrea et al. Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 

against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, Part 

2. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, str. 295, dostupné na 

http://ec.europa.eu/. 
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osoby náchylné s vidinou získání financí či mírnějšího postupu policejního orgánu. 

Eliminaci zmíněných rizik lze dosáhnout pouze pečlivým vyhodnocení věrohodnosti a 

pravdivosti informátory poskytnutých informací, které by mělo podléhat jednotným 

pravidlům. 

Od spolehlivosti zdroje důkazů se následně odvíjí použitelnost jím poskytnutých 

důkazů v trestním řízení. Informátoři z důvodu nižší míry spolehlivosti slouží především 

jako zdroje operativních informací, které jsou následně ze strany orgánu činných 

v trestním řízení ověřovány a zachycovány v podobě použitelné pro trestní řízení. 

Pachatelé trestné činnosti jsou takto usvědčováni důkazy získanými policejním orgánem 

bez nutnosti výslechu informátora v procesním postavení svědka.  

Otázka použití informátorů v trestním řízení vyvolává morální dilema, 

vycházející z přesvědčení, že stát se nemá zapojovat do kriminálních aktivit, ani je jinak 

podporovat.169 Nejužitečnějšími informacemi však disponují právě osoby činné 

ve zločineckých organizacích nebo v přidruženém kriminálním prostředí, které jsou jako 

informátoři za tuto činnost odměňováni.  

V některých členských státech Evropské unie proto existují interní směrnice, jež 

výslovně účast informátorů na trestné činnosti zakazují, případně přípustnost takové 

účasti vážou na splnění přísných podmínek. V České republice není účast civilistů na 

operativní činnosti zákonem ani prováděcím předpisem upravena. To v praxi může vést 

k problémům v situacích, kdy do uzavřené zločinecké skupiny nemůže proniknout agent 

z řad policie a jediná cesta, jak získat informace relevantní pro trestní řízení, vede přes 

osoby působící uvnitř této skupiny. Pokud taková osoba naváže spolupráci s policejním 

orgánem, poskytuje informace o činnosti zločinecké skupiny a současně se v jejím rámci 

nadále dopouští trestné činnosti, neexistuje institut, který by vylučoval trestní 

odpovědnost za její trestněprávní jednání. Absence odpovídající úpravy civilních agentů 

                                                           
169 Srov též INNES, Martin. Professionalizing the role of the police informant: The British experience. 

Policing and Society, č. 4/2010, str. 358. 
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může orgánům činným v trestním řízení do značné míry ztížit odhalování závažné 

organizované trestné činnosti. Z hlediska procesní použitelnosti takto získaných důkazů 

není vhodné, aby bylo od vyvozování trestní odpovědnosti informátorů upouštěno praeter 

legem. S ohledem na význam informátorů v boji s organizovaným zločinem se dá 

předpokládat, že požadavek právní úpravy jejich použití v trestním řízení v dohledné 

budoucnosti vzejde i ze strany Evropské unie. 

Legislativní řešení, která se nabízí, lze nalézt v právních úpravách jiných 

evropských států. V Nizozemí například prováděcí právní předpis stanoví, že civilisté 

asistující orgánům činným v trestním řízení mohou organizované skupině poskytovat 

pomoc, nesmějí se však dopustit trestného činu, aniž by k tomu měli předchozí písemné 

povolení státního zástupce.170 Rakouska právní úprava umožňuje uzavření dohody mezi 

státem a civilistou, která je obdobou pracovní smlouvy, na základě které mají informátoři 

právo na úhradu cestovních nákladů, stejně tak jako na odměnu za splnění úkolu.171 Jedná 

se v podstatě o modifikaci institutu agenta tak, jak je upraven v české právní úpravě, s tím 

rozdílem, že jím může být také civilista.  

V ostatních státech, kde odpovídající právní úprava absentuje, lze ve 

výjimečných případech, kdy trestnou činnost není možné prokázat jinými prostředky, 

informátory vyslechnout v postavení svědků. Z důvodu nutnosti zajištění anonymity 

přichází v úvahu jejich výslech v postavení utajeného svědka, který však do jisté míry 

koliduje s ústavními i mezinárodními požadavky na zachování práva na obhajobu a 

podléhá proto přísným pravidlům použitelnosti takové výpovědi a určování její relevance 

pro výsledek trestního řízení. Čeští autoři Sotolář a Púry správně upozorňují na hrozící 

problém nadužívání institutu utajeného svědka, když uvádějí, že důvodem utajení jejich 

skutečné totožnosti dle stávající právní úpravy není jinak zcela pochopitelná operativní 

                                                           
170 DI NICOLA, Andrea et al. Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 

against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, Part 

2. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, str. 300, dostupné na 

http://ec.europa.eu/. 
171 Ibid., str. 300. 
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potřeba policie využívat nadále jejich informací z kriminálního prostředí.172 Český trestní 

řád neupravuje žádný zvláštní postup vůči informátorům jako svědkům, a proto je lze 

v postavení utajených svědků vyslechnout toliko za splnění podmínek § 55 odst. 2 tr. 

řádu. 

Procesní použitelnost výpovědi informátora, byť se jedná o problematiku 

vzbuzující mnoho otázek, není na úrovni jednotlivých států zpravidla právně regulována. 

S ohledem na ingerenci státu v procesu získávání informací od informátora lze výslech 

informátora v postavení svědka připustit toliko ve výjimečných případech, a to jakožto 

nástroj ultima ratio v případech závažné důkazní nouze. Dle stávající úpravy se 

informátor, kterému byla při odhalování trestného činu poskytnuta odměna za spolupráci, 

může dostat do procesní pozice svědka, jehož výpověď je rovnocenná s výpovědí jiných 

svědků, přičemž však jeho původní role zůstává pro rozhodující orgány skryta a nemůže 

tak být zohledněna v procesu hodnocení důkazů.  

Má-li být výpověď informátora ve výjimečných případech použita v trestním 

řízení jako důkaz, je vhodné de lege ferenda taktéž stanovit pravidla použitelnosti jeho 

výpovědi. Zejména je nezbytné, aby soud v rámci rozhodování měl přístup k informaci o 

tom, že osoba, jejíž svědecká výpověď má být podkladem pro soudní rozhodnutí, 

vystupovala v roli informátora. Pro tyto účely lze doporučit vytvoření systému hodnocení 

věrohodnosti jednotlivých informátorů a zpřístupnění potřebných údajů stran 

věrohodnosti informátora státnímu zástupci a soudci. Ačkoli hodnocení policejního 

orgánu nemůže být pro soud závazné, mělo by sloužit jako jeden z faktorů pro hodnocení 

pravdivosti důkazu. V řízeních, kde má být výpověď informátora procesně použita, je 

nutné jím uváděné skutečnosti podrobit pečlivému zkoumání z hlediska souladu s jinými 

ve věci opatřenými důkazy. Hodnocení věrohodnosti informátora a okolnostem, které 

                                                           
172 SOTOLÁŘ, Alexander, PÚRY, František. Skrytá reakce policie na již páchanou trestnou činnost. 

Trestněprávní revue č. 1/2003, str. 6. 
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jeho výpověď podporují či vyvracejí, by měla být věnována náležitá pozornost v 

odůvodnění rozsudku. 

De lege ferenda lze v rámci probíhajících příprav rekodifikace trestního práva 

procesního doporučit zavedení právní úpravy problematiky informátorů a jejich postavení 

v trestním řízení, podmínek jejich zapojení do operativních postupů policejních orgánů, 

včetně úpravy podmínek využití a postavení civilních agentů v trestním řízení. 

5.2 Korunní svědek a institut spolupracujícího obviněného 

Specifická povaha organizovaného zločinu, který je často páchán vysoce 

konspirativním způsobem, uzavřeným okruhem ověřených osob, za užití zastíracích 

taktik tak, aby nedošlo k jeho vyzrazení, si vyžádala vznik specifických 

nástrojů odhalování a stíhání tohoto nebezpečného fenoménu. Právě zmíněná osobitost 

organizovaného zločinu neumožňuje odkrytí trestné činnosti a potrestání pachatelů 

běžnými procesními a důkazními prostředky, když o způsobu fungování a rozsahu trestné 

činnosti mají mnohokrát představu pouze osoby zevnitř těchto skupin. Zákonodárce proto 

v zájmu zajištění ochrany společnosti musel přistoupit k zavedení institutů, u kterých 

dochází ke střetu veřejných zájmů – zájmu na odhalení zločineckých skupin a zájmu na 

stíhání či potrestání individuálního pachatele s individuálními právy obviněných 

v trestním řízení. Nespornou skutečností je, že pachatelé působící ve zločineckých 

strukturách můžou poskytnutými informacemi orgánům činným v trestním řízení 

značným způsobem ulehčit postavení pachatelů před soud.  

Vědomi si této skutečnosti se zákonodárci snaží tyto osoby různými způsoby 

motivovat ke spolupráci. Prostředky k získání spolupráce přitom reflektují model 

racionálního rozhodování, dle kterého je rozhodnutí podezřelého či svědka k doznání (a 
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potažmo i ke spolupráci) determinováno kalkulací ztrát a výhod a mírou jejich 

pravděpodobnosti.173 

 Problém však představuje požadavek nalezení míry legitimního vyvážení 

dotčených zájmů. Jaká je adekvátní odměna za nebezpečí, kterému se takový 

spolupracující pachatel poskytnutím svědectví vystaví? Je na pomyslné misce vah 

spravedlnosti natolik převažující zájem na odhalení organizovaného zločinu nad zájmem 

na stíhání všech trestných činů, že takovou odměnu činí legitimní? 

Možnost použití výpovědí těchto osob jako prostředku kontroly kriminality není 

zdaleka novým institutem. Právo common law po staletí zvýhodňovalo ty, kteří se 

rozhodli zradit své spolupachatele a společníky v trestné činnosti. Již starověké anglické 

právo znalo institut zvaný „approvement“ (v doslovném překladu odsouhlasení).174  

V rámci této procesní praxe mohl pachatel doznávající všechny své trestné činy soudu 

nabídnout, že označí a usvědčí svého spolupachatele. Přijal-li soud nabídku obviněného, 

trestné činy spolupracující osoby byly prominuty, byl-li jím usvědčovaný spolupachatel 

uznán vinným a odsouzen. V opačném případě hrozil spolupracující osobě trest smrti. 

Postupem času bylo od používání tohoto institutu upuštěno.  

Ve Spojeném království jsou od 17. století osoby, které se rozhodly svou výpovědí 

napomoci orgánům činným v trestním řízení, považovány za řádné svědky obžaloby.175 

                                                           
173 Autorský kolektiv pod vedením Kate A. Houston rozlišuje čtyři modely doznání dle motivace, která 

podezřelé zpravidla vede k doznání, a to model vnitřní odpovědnosti, model rozhodování, model sociálního 

nátlaku a model kognitivního chování. První vychází z teze, že porušení právní normy vyvolává vnitřní 

pocit viny, způsobující nervozitu a nepohodlí pachatele, od kterých se snaží oprostit svým doznáním. 

Doznání motivované vnitřním pocitem viny vykazuje vysokou pravděpodobnost jeho pravdivosti. V textu 

popsaný model racionálního rozhodování vychází ze subjektivního vnímání situace a možností 

podezřelého, skýtá naopak nebezpečí manipulace obviněného orgánem činným v trestním řízení, a může 

tak vést k nepravdivým doznáním nevinných podezřelých. Na rozdíl od teorie racionálního rozhodnutí 

počítá teorie sociálního nátlaku s vnějším podnětem k doznání v podobě cíleného vyvolávání negativních 

pocitů ze strany vyslýchající osoby. Model kognitivního chování vychází z premisy, že doznání je 

výsledkem krátkodobých i dlouhodobých účinků faktorů časově předcházejících doznání (izolace, nepokoj, 

situační faktory jako nepřítomnost obhájce) a očekávaných důsledků doznání.  

K tomu více srov HOUSTON, Kate A. et al. Psychological Processes Underlying True and False 

Confessions. In BULL, Ray. Investigative Interviewing. Derby: Springer, 2012, str. 19-34. 
174 TAK, F. J. Peter. Deals with Criminals: Supergrasses, Crown Witnesses and Pentiti, European Journal 

of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 5, No 1/1997, str. 3. 
175 Rozsudek Crown Court of Northern Ireland. The Queen v. Mark Haddock and others ze dne 22. února 

2012, ref. č. GIL 8293. 
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Odtud pochází také označení spolupracujících osob za Queen´s nebo King´s (případně 

Crown) witness neboli v překladu státní či korunní svědci, tj. svědci poskytující výpověď 

ve prospěch obžaloby podávané státem.176  

Původní význam pojmu „korunní svědek“ je tedy širší než ten, který mu je 

připisován v rámci evropského kontinentálního práva, kde je institut korunního svědka 

někdy používán jako synonymum pro spolupracujícího obviněného. V české odborné 

terminologii v rozporu s jeho původním významem označuje institut poskytující 

spolupracující osobě imunitu ještě před podáním obžaloby, tedy formu procesního 

postupu proti obviněnému ve věcech organizovaného zločinu.  

Motivace osob ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení je dána různými 

výhodami, nejčastěji procesní imunitou. V tomto užším smyslu převzala evropská 

legislativa a nauka pojem korunní svědek, kterým se dle Musila177 rozumí „spolupachatel 

trestného činu nebo účastník na trestném činu, který uzavře s orgány činnými v trestním 

řízení dohodu o tom, že bude pravdivě vypovídat ve prospěch obžaloby a přispěje tak 

k odhalení nebo usvědčení jiného spolupachatele (účastníka), a který je za podání 

takového svědectví státem „honorován“ tím, že mu poskytne privilegium nestíhatelnosti, 

beztrestnosti nebo zmírnění trestu nebo zmírnění výkonu trestu, event. též zvláštní 

ochranu před pomstou.“ 

Osoba spolupracující s orgány činnými v trestním řízení výměnou za příslib jakési 

odměny je zahraniční naukou a právní úpravou označována různě, například ve Velké 

Británii supergrass nebo accoplice (witness), v Itálii je pro označení takové osoby 

užíváno termínů pentito či colaboratore della justizia a ve Francii pojmu repenti.  

Jakožto nástroj vzešlý z práva common law má tento institut tradici zejména 

v angloamerických zemích. Ani zde však nebyl přijat v jednotné podobě. Postupným 

                                                           
176 TAK, F. J. Peter. Deals with Criminals: Supergrasses, Crown Witnesses and Pentiti, European Journal 

of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 5, č. 1/1997, str. 2 – 26. 
177 MUSIL, Jan. Korunní svědek – ano či ne? Trestní právo č. 4/2003, str. 21. 
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vývojem soudcovského práva dospěl do podoby, která je pro každý právní řád v určitém 

směru specifická.  

V Anglii, Walesu a Severním Irsku nejsou stanoveny zákonné podmínky 

použitelnosti výpovědí spolupracujících obviněných, a to s výjimkou Skotska, kde se 

vyžaduje, aby výpověď spolupracujícího obviněného byla ověřena (podepřena jinými 

důkazy). Základní podmínkou pro uplatnění postupu proti spolupracujícímu obviněnému 

je ve všech zmíněných zemích plné doznání, které je uvedeno v dohodě mezi státním 

zástupcem a konkrétním obviněným.178 Odměna za spolupráci je upravena zákonem179 a 

je odvislá od rozhodnutí státního zástupce,180 v případě ukládání trestu také soudce. 

Spolupracující obvinění mohou být motivováni: 

1) poskytnutím procesní imunity (tzv. immunity notice), o které rozhoduje státní 

zástupce. Imunita se však nevztahuje na trestný čin křivé výpovědi. Ve Skotsku se 

navíc uplatňuje institut podmíněné procesní imunity (tzv. restricted immunity 

notice),181 

2) formálním příslibem státního zástupce nepoužít vymezené důkazy v neprospěch 

osoby, která je poskytla (tzv. restricted use undertaking), 

3) snížením trestu, a to za splnění dvou podmínek – plného doznání a poskytnutí 

spolupráce v trestním řízení, v rozsahu vymezeném v dohodě mezi obviněným a 

státním zástupcem. Zákon neupravuje žádné limity pro snížení trestu, stanoví pouze, 

že se má řídit povahou a rozsahem poskytnuté spolupráce. 

V případě, že osoba nesplní jakoukoli podmínku stanoveného procesního postupu, 

příslib výhody se bez dalšího ruší. 

                                                           
178 CAMPBELL, Liz. Organised Crime And The Law. A Comparative Analysis. Hart Publishing: Oxford, 

Portland, Oregon, 2013, str. 120-123. 
179 Srov Serious Organised Crime and Police Act 2005, Chapter 2. 
180 O poskytnutí zákonem upravených výhod pro spolupracující obviněné rozhoduje státní zástupce 

vymezený zákonem, zpravidla vedoucí statní zástupce vyššího stupně.  
181 Srov Police, Public Order and Criminal Justice Act 2006, section 97. 



 128  
 

Další specifika postupu v jednotlivých zemích vyplývají z interních směrnic pro 

státní zástupce a z judikatury soudů. Odvolací soud v Severním Irsku například (ve věci 

Director of Public Prosecutions v Gilligan) vyslovil nepřípustnost poskytnutí finančních 

prostředků jako motivace obviněného ke spolupráci.182 

5.2.1 Cesta k institutu spolupracujícího obviněného v České republice 

Do české právní úpravy byl institut spolupracujícího obviněného zaveden až 

v souvislosti s rekodifikací trestního práva hmotného, a to navazující novelou trestního 

řádu č. 41/2009 Sb. Již dříve byl však předmětem debat odborné veřejnosti.183  Právní 

úprava před zmíněnou novelizací obsahovala některé prvky motivující obviněné 

ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Podle § 33 písm. k) tr. zákona se jako 

obecně polehčující okolnost zohlednila skutečnost, že pachatel přispěl k objasňování 

trestné činnosti spáchané ve prospěch zločinného spolčení, stejná skutečnost mohla být 

za splnění podmínek ustanovení § 40 odst. 3 tr. zákona rovněž důvodem pro snížení trestu 

pod spodní hranici trestní sazby.  

Pro boj s organizovaným zločinem však uvedená úprava nebyla ani zdaleka 

dostačující, proto teorie i zákonodárce hledal cestu, jak zefektivnit objasňování závažné 

trestné činnosti. Prvním reálným výsledkem této snahy byl návrh novely trestního řádu 

ministerstva vnitra připravený ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti ze dne 

22. listopadu 2002, č. j. OBP-1697/CZ-2002, který podnítil legislativní debatu o institutu 

korunního svědka.184 Navrhovaná úprava počítala se zavedením zcela výjimečného 

dvoufázového postupu.  

                                                           
182 CAMPBELL, Liz. op. cit., str. 122. 
183 VANTUCH, Pavel. Institut korunního svědka. Právní rádce č. 6/2005, str. 46-54; MUSIL, Jan. Korunní 

svědek – ano či ne? Trestní právo č. 4/2003, str. 21-24. 
184 K předmětnému návrhu blíže srov VANTUCH, Pavel. K návrhu právní úpravy institutu „korunního 

svědka“. Trestněprávní revue č. 3/2003, str. 77-82. 
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První fáze měla spočívat v možnosti dočasného přerušení trestního stíhání za 

splnění zákonem stanovených podmínek.185 

Pro případ splnění zákonných podmínek již před zahájením trestního stíhání 

novela v navrhovaném ustanovení § 306e tr. řádu umožňovala rozhodnout o dočasném 

odložení zahájení trestního stíhání. 

Po vyhodnocení splnění všech zákonných podmínek návrh upravoval druhou fázi 

postupu proti spolupracujícímu obviněnému, spočívající v rozhodnutí o zastavení 

trestního stíhání či naopak o pokračování v trestním stíhání.186 

Současně s institutem korunního svědka (splňujícího podmínky pro zastavení 

trestního stíhání) návrh jako subsidiární institut upravoval postup vůči spolupracujícímu 

obviněnému v případech, kdy nebyly splněny podmínky pro předchozí postup. 

Navrhované znění ustanovení § 306d novely tr. řádu stanovilo, že „jestliže se obviněný, 

který nesplňuje podmínky pro dočasné přerušení trestního stíhání, zaváže podat výpověď 

                                                           
185 Dle § 306b návrhu novely tr. řádu: 

(1) V přípravném řízení může státní zástupce se souhlasem obviněného dočasně přerušit trestní stíhání, 

jestliže: 

a) obviněný oznámí státnímu zástupci skutečnosti, ze kterých je zřejmé, že jsou způsobilé zcela výjimečným 

způsobem přispět k objasnění zvlášť závažného trestného činu, spáchaného členy organizované skupiny 

nebo ve prospěch zločinného spolčení, a k odhalení jeho pachatelů nebo pomohou zamezit přípravě, pokusu 

nebo spáchání takového trestného činu, a zaváže se podat úplnou a pravdivou výpověď o těchto 

skutečnostech, zejména o okolnostech a osobách zúčastněných na spáchání takového trestného činu, 

b) prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení 

bylo učiněno svobodně, vážně a určitě; takové prohlášení učiní rovněž o dalších trestných činech, které do 

tohoto okamžiku spáchal, 

c) pokud to jeho poměry umožňují, zaváže se vydat prospěch, který získal spácháním trestného činu 

uvedeného v prohlášení podle odst. 1 písm. b), a nahradit škodu, která byla tímto trestným činem 

způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavře dohodu, anebo učiní jiná opatření k její náhradě (§ 

306b odst. 1 tr. řádu). 
186 Dle § 306c návrhu novely tr. řádu: 

Jestliže obviněný, proti kterému bylo dočasně přerušeno trestní stíhání dle § 306b 

a) podal v přípravném řízení nebo v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď, ke které se zavázal, 

a tato výpověď byla svým obsahem skutečně způsobilá významně přispět k objasnění trestného činu 

uvedeného v § 306b odst. 1 písm. a), 

b) vykonal povinnost uloženou v rozhodnutí o dočasném přerušení trestního stíhání, 

c) v době od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí se nedopustil úmyslného trestného činu a 

d) nevyšel najevo trestný čin spáchaný obviněným, který nebyl uveden v prohlášení podle § 306b odst. 1 

písm. b),  

rozhodne státní zástupce, který trestní řízení dočasně přerušil, že se trestní stíhání zastavuje; tímto nastávají 

účinky zastavení trestního stíhání dle § 11 odst. 1 písm. f). Jinak rozhodne, že se v trestním řízení pokračuje 

bez užití ustanovení tohoto oddílu; k prohlášení obviněného podle § 306b odst. 1 písm. b) nelze v takovém 

případě přihlížet jako k důkazu (§ 306c odst. 1 tr. řádu). 
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podle § 306b odst. 1 písm. a) a učiní ohledně trestného činu, pro který je stíhán, 

prohlášení podle § 306b odst. 1 písm. b), může jej státní zástupce v obžalobě označit za 

spolupracujícího obviněného.“ 

V těchto případech, obdobně jak je tomu dle stávající právní úpravy, mohlo být 

přistoupeno k upuštění od potrestání nebo k mimořádnému snížení trestu pod spodní 

hranici trestní sazby.  

Předmětný návrh přijat nebyl a legislativní snahy o rozšíření možností orgánů 

činných v trestním řízení, motivujících pachatele ke spolupráci za účelem zefektivnění 

boje se závažnými formami kriminality, vyvrcholily až přijetím zákona č. 41/2009 Sb. 

Tento do českého trestního práva zavedl institut spolupracujícího obviněného 

s omezenými možnostmi jeho zvýhodnění v rámci trestního řízení o zvlášť závažných 

zločinech, a to formou fakultativního snížení trestu odnětí svobody pod spodní hranici 

trestní sazby nebo zohledněním jeho spolupráce jako obecně polehčující okolnosti. 

V důvodové zprávě k tomuto zákonu zákonodárce vysvětluje důvody pro nezavedení 

institutu „korunního svědka“ tj. přiznání procesní imunity spolupracující osobě před 

podáním obžaloby, a to jednak omezením zásad legality a oficiality trestního řízení a 

rozporem zvažovaného institutu s principem rovnosti před zákonem. Z nakonec přijaté 

úpravy byl patrný opatrný přístup zákonodárce k novému institutu a snaha o zachování 

jeho souladnosti se zásadou legality a oficiality. Po necelých dvou letech se však ukázalo, 

že institut tak, jak byl zaveden, není dostatečně efektivní, když záruky, které 

spolupracujícím mohl nabídnout, byly nejisté a poměrně neurčité. Novelou č. 193/2012 

Sb. byl proto institut spolupracujícího obviněného posílen do dnešní podoby. Již v rámci 

připomínkového řízení však bylo poukazováno na některé problematické oblasti 

připravované úpravy a na potřebu současného zavedení institutu tzv. korunního svědka 

s procesní možností zastavení jeho trestního stíhání.187 

                                                           
187 Vypořádání zásadních připomínek k materiálu s názvem Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

dostupné na www.korupce.cz. 
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V souvislosti s připravovanou rekodifikací trestního procesu je nevyhnutné se 

pozastavit nad stávající právní úpravou a jejími nedostatky a nad dalšími možnostmi 

zdokonalení a posílení tohoto důležitého nástroje boje proti organizovanému zločinu.  

Ačkoli novelou z roku 2012 došlo k rozšíření okruhu případů, ve kterých lze 

institut spolupracujícího obviněného využít, jsou s jeho aplikací v praxi poměrně malé 

zkušenosti. Podle analýzy Nejvyššího státního zastupitelství k institutu spolupracujícího 

obviněného bylo od jeho zavedení do aplikační praxe za spolupracující obviněné 

v celkem 43 případech označeno toliko 48 osob.188 Důvodů, proč je tento institut v praxi 

využíván takřka výjimečně, je několik. Tyto lze spatřovat v přísných podmínkách, které 

zákon pro označení osoby za spolupracujícího obviněného stanoví a rovněž v aplikačních 

potížích, které vyvolává stávající právní úprava. 

Dle § 178a tr. řádu lze za spolupracujícího obviněného v řízení o zločinu označit 

toliko osobu, která: 

1) učiní oznámení o skutečnostech způsobilých významně přispět k objasnění 

zločinu spáchaného organizovaným způsobem (členy organizované skupiny, ve 

spojení nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny), 

2) zaváže se k podání pravdivé a úplné výpovědi v tomto směru v celém trestním 

řízení, 

3) dozná se k činu, pro který je stíhána, 

4) prohlásí, že souhlasí se svým označením za spolupracujícího obviněného, a 

5) státní zástupce označení považuje za potřebné a přiměřené po zvážení všech 

okolností činu, o němž poskytuje informace a činu, pro který je budoucí 

spolupracující obviněný stíhán (nutnost vyvažovaní veřejného zájmu na odhalení 

organizovaného zločinu a zájmu na řádném potrestání osoby, která k odhalení a 

potrestání pachatelů takového činu přispěje). 

                                                           
188 Analýza institutu spolupracujícího obviněného z pohledu státního zastupitelství, sp. zn. 1 SL 114/2014. 
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Rozhodnutí státního zástupce o označení obviněného za spolupracujícího 

obviněného v obžalobě předchází výslech obviněného ke zjištění naplnění zákonných 

podmínek takového postupu. Samotná povaha tohoto výslechu a jeho důkazní 

použitelnost je neurčitá.  

Ve vztahu k samotnému obviněnému usilujícímu o status spolupracujícího 

obviněného se jeví, že se jedná o důkaz použitelný, když na počátku výslechu je poučen 

o svých právech, včetně práva odmítnout vypovídat. Pokud má obviněný obhájce, musí 

být o výslechu a jeho účelu vyrozuměn. K doznání učiněnému při takovém výslechu by 

bylo možné přihlížet i v dalších procesních fázích. Ke stejnému závěru lze dospět i 

logickým výkladem (za použití argumentu a contrario), a to poukazem na právní úpravu 

dohody o vině a trestu, která v ustanovení § 314a tr. řádu výslovně stanoví, že v případě, 

kdy dohoda o vině a trestu nebude schválena, k prohlášení viny se nepřihlíží.  

Na jedné straně se takto snižuje riziko účelového doznání s cílem splnit podmínky 

pro mírnější postup, na straně druhé vzniká riziko, že obviněný motivovaný možností 

mírnějšího postupu učiní doznání o své trestné činnosti, ačkoli by to jinak neučinil a 

v případě, že státní zástupce neshledá důvod pro jeho označení jako spolupracujícího 

obviněného, bude tento důkaz proti němu použitelný. 

Je nesporné, že institut spolupracujícího obviněného je konstruován pro 

výjimečné případy, kdy účelu trestního řízení nelze dosáhnout jinak, a jeho povaze proto 

musí odpovídat i přísné podmínky pro výběr spolupracujících osob. Svobodné a vážné 

doznání, o jehož pravdivosti není pochyb, je jednou z těchto podmínek, která navíc 

poskytuje určitou záruku věrohodnosti spolupracujících osob a jejich výpovědi.  

Pokud se týče použitelnosti výpovědi spolupracujícího obviněného v řízení proti 

jiným osobám, tato není zcela jednoznačná. Číst takovou usvědčující výpověď v řízení 

před soudem by bylo možné pouze při zachování požadavku kontradiktornosti řízení, a 

tedy pod podmínkou přítomnosti obviněných a případně jejich obhájců při výslechu 

spolupracujícího obviněného. Ani za splnění těchto podmínek by však čtení výpovědi 
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nepřicházelo v úvahu bez dalšího, ale pouze za splnění podmínek podle § 211 tr. řádu. 

Navíc v trestních řízeních ve věcech organizovaného zločinu, v nichž obviněným hrozí 

uložení vysokých trestů a výpověď spolupracujících obviněných má rozhodující váhu, je 

nezbytné, aby byl spolupracující obviněný slyšen před soudem, a sice aby mu jak soud, 

tak i obžalovaní mohli klást otázky a případně jeho výpověď zpochybňovat. Nelze 

opomenut ani skutečnost, že závazek učinit výpověď v řízení před soudem je jedním 

z předpokladů označení obviněného za spolupracujícího. Takto lze dospět k závěru, že 

výpověď spolupracujícího obviněného učiněná v přípravném řízení by byla jen stěží 

použitelná jako důkaz v řízení před soudem.  

Připomeňme si však účel výslechu obviněného podle § 178a odst. 3 tr. řádu. Tímto 

je získání informací pro rozhodnutí státního zástupce o udělení statusu spolupracujícího 

obviněného, nikoli procesní zafixování usvědčujících důkazů. Přítomnost 

spoluobviněných u tohoto výslechu není nezbytná, neboť jeho výsledkem není důkaz o 

vině, ale pouze rozhodnutí státního zástupce o dalším procesním postupu. Účast 

spoluobviněných není často ani vhodná z důvodu případného nebezpečí, které by mohlo 

z jeho výpovědi a ze spolupráce s orgány činnými v trestním řízení obviněnému 

označenému za spolupracujícího hrozit. 

Institut spolupracujícího obviněného a potažmo jeho stávající zákonná úprava 

vykazují nedostatky, které potenciál tohoto institutu oslabují. Tyto se projevují jak 

v rovině teoretické, tak i na úrovni aplikační praxe, přičemž oba pohledy jsou na sobě 

závislé a vzájemně se doplňují. Sebedokonalejší teoretický model, který není v praxi 

aplikovatelný, se míjí účelu, pro který byl vytvořen, a naopak aplikační praxe, která 

nesplňuje legitimní kritéria vytyčená teorií, není dlouhodobě udržitelná a skýtá riziko 

nesouladu se zásadami spravedlivého procesu. Při hledání cesty k zefektivnění právní 

úpravy je nezbytné zvážit oba úhly pohledu na aktuální problémy institutu 

spolupracujícího obviněného, které jsou předmětem výkladu dalších dvou podkapitol. 
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5.2.2 Institut spolupracujícího obviněného a jeho současná právní úprava 

z pohledu teorie 

Institut spolupracujícího obviněného je již od svého vzniku spojený s morálně-

právním dilematem vycházejícím z otázky legitimnosti poskytování odměny pachateli 

trestného činu výměnou za usvědčení svých spolupachatelů, které se dostává do střetu se 

zásadami legality, rovnosti a především pak se zásadou spravedlnosti. Jeho zavedením do 

právních řádů jednotlivých států došlo jak k legalizaci použití tohoto institutu, tak i k 

tacitnímu uznání jeho legitimnosti, která je zdůvodňována povahou a závažností 

organizovaného zločinu, k jehož odhalení tradiční prostředky trestního práva nestačí. 

Použití zvláštních metod vyšetřování, institut spolupracujícího obviněného 

nevyjímaje, je nutným zlem, kterého rozpor se systémem liberálních zásad je vyvažován 

vyšším cílem v podobě prevence nezávažnějších forem trestné činnosti. Jeho legitimita je 

dána uplatňováním institutu v souladu s právem, které omezuje diskreci orgánů činných 

v trestním řízení, upravuje efektivní systém kontroly nad zákonností jejich postupu a 

zajišťuje tak adekvátní procesní garance základních práv.189  

Jaké jsou limity legitimity institutu spolupracujícího obviněného? Jaké jsou a mají 

být zákonné garance jeho použití? To jsou otázky, s nimiž se teorie musí vypořádat, a to 

pečlivým vyvažováním dotčených zájmů a hodnot, při zachování všech atributů 

spravedlivého procesu. 

5.2.2.1 Otázka věrohodnosti výpovědi spolupracujícího obviněného a důkazní síla jeho 

výpovědi 

Mírnější postup vůči spolupracujícímu obviněnému je ospravedlnitelný 

očekávaným přínosem jeho spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Z pohledu 

teorie dokazování je zcela zásadní otázkou věrohodnost a důkazní síla výpovědi 

                                                           
189 ROSS, E. Jacqueline. The Place of Covert Surveillance in Democratic Societies: A Comparative Study 

of the United States and Germany. The American Journal of Comparative Law, Vol. 55, č. 3/2007, str. 501-

502. 
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spolupracujícího obviněného a garance, které jsou způsobilé eliminovat rizika s ní 

spojené tak, aby nebyly ohroženy zásady spravedlivého procesu. 

Výpověď spolupracujícího obviněného je jedním z důkazů v trestním řízení, který 

prochází procesem hodnocení, ovládaným zásadou volného hodnocení důkazů. Ve 

smyslu zásady volného hodnocení důkazů nelze výpovědi spolupracujícího obviněného 

en block přiznat větší důkazní sílu než jiným důkazům. Tato výpověď tedy také podléhá 

procesu hodnocení, v rámci kterého je posuzována její zákonnost, závažnost a pravdivost. 

Z důvodu jeho zvláštní povahy a rizika, které pro právo na obhajobu a právo na 

spravedlivý proces představuje, jsou na něj v rámci hodnocení důkazu kladeny vyšší 

nároky, než je tomu u jiných důkazů. 

První podmínkou použitelnosti výpovědi spolupracujícího obviněného je 

zákonnost důkazu. Co se týče požadavku získávání důkazu z dovoleného zdroje, tento by 

v procesu dokazování neměl činit potíže. Obtížnější je splnění podmínky procesního 

zajištění takové výpovědi zákonným způsobem. Je tomu tak paradoxně z důvodu 

lakoničnosti stávající právní úpravy. Celý proces získávání důkazů výpovědí 

spolupracujícího obviněného by měl být (přinejmenším) písemně dokumentován tak, aby 

bylo umožněno jeho hodnocení z hlediska zákonnosti. Pochybení zákonodárce lze 

spatřovat v tom, že stranou právní úpravy ponechal jednání státního zástupce se 

spolupracujícím obviněným o podmínkách přiznání tohoto procesního postavení. 

Iniciační fáze skýtá vysoké riziko výskytu nezákonností, které jsou způsobilé zmařit 

použití takto získaného usvědčujícího důkazu. Z hlediska zákonnosti je proto nezbytné, 

aby se celého procesu účastnil obhájce spolupracujícího obviněného, který představuje 

významný kontrolní prvek v neveřejném procesu vyjednávání.  

Stěžejní garanci zákonnosti představuje rovněž otevřený přístup státního zástupce, 

který je povinen poučit obviněného nejenom o jeho právech a o podstatě institutu 

spolupracujícího obviněného, jak ostatně vyžaduje zákon, ale také o rizicích tohoto 

postupu, zejména o možnosti odlišného posouzení jeho postavení soudem. V opačném 



 136  
 

případě by se mohlo jednat o důkaz nezákonný a obviněný, který od počátku nebyl na 

rizika procesního postupu upozorněn, by se v případě odlišného posouzení soudem mohl 

dovolávat porušení zákona tím, že byl v iniciační fázi uveden v omyl ohledně dalšího 

postupu. Nelze vyloučit, že by takové námitce obviněného mohla být přiznána 

oprávněnost, byť mírnější postup vůči spolupracujícímu obviněnému zcela určitě není (za 

stávající české úpravy) nárokový. Proto je nezbytné, aby proces rozhodování o přiznání 

statusu spolupracujícího obviněného, byl z hlediska zákonnosti zpětně přezkoumatelný. 

Způsob, kterým lze transparentnost procesního postupu zvýšit, je vydání písemného 

opatření či rozhodnutí, případně dohody o označení obviněného za spolupracujícího 

s uvedením dalšího konkrétního postupu vůči němu a podmínek takového postupu. 

Zvláštní pozornost v těch trestních řízeních, v nichž vystupuje spolupracující 

obviněný, je nutno věnovat zachování práva na obhajobu spoluobviněných. Těmto by 

mělo v nejširší možné míře být umožněno klást spolupracujícímu obviněnému otázky ke 

zpochybnění jeho výpovědi a k odstranění nejasností v ní, a to již ve stadiu přípravného 

řízení, alespoň prostřednictvím jejich obhájců. 

Závažnost výpovědi spolupracujícího obviněného je dalším kritériem jejího 

hodnocení. Přestože se bude tato výpověď vztahovat k důležitým okolnostem trestného 

činu, bude zejména v řízení před soudem podrobena hodnocení jednak ve vztahu 

k základním skutečnostem, zakládajícím trestný čin, jednak ve vztahu ke způsobilosti 

usnadnit odhalení trestného činu a jeho pachatelů.   

Nejproblematičtějším však zůstává hodnocení kritéria pravdivosti výpovědi 

spolupracujícího obviněného.  

Rizikům spjatým s použitelností výpovědi spolupracujícího obviněného se ve své 

monografii k problematice informátorů věnuje Steven Greer.190  Autor v ní shrnuje úskalí 

použití výpovědi spolupracujícího obviněného do šesti hlavních argumentů. Za jedno 

                                                           
190 GREER, Steven. Supergrasses: A Study in Anti-Terrorist Law Enforcement in Northern Ireland, Oxford 

University: Oxford, 1995, str. 9. 
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z hlavních rizik považuje samotnou osobu spolupracujícího obviněného jakožto 

pachatele trestného činu, jehož výpověď vykazuje obecně nižší míru důvěryhodnosti, než 

je tomu u osob na trestné činnosti nezúčastněných.  

Spolupráce obviněného s orgány činnými v trestním řízení výměnou za mírnější 

postup v řízení o jeho trestné činnosti vychází z modelu racionálního rozhodování. Dle 

výzkumu vedeného Kate A. Houstonovou je faktorem determinujícím pravdivost doznání 

podezřelého právě motivace k učinění doznání. Vychází-li doznání z vnitřního 

uvědomění si vlastní viny, tedy je-li obviněný motivován vnitřními faktory, zvyšuje se 

pravděpodobnost, že jeho doznání i výpověď jsou pravdivé. Obdobně je tomu u doznání 

založených na vnitřní kalkulaci možných výhod plynoucích z učiněného doznání. Naopak 

způsob výslechu, nátlak, obviňování, nedůvěra jsou nejčastěji uváděnými faktory 

vedoucími k nepravdivým doznáním.191 Způsob výslechu, jeho načasování, ale i jistota 

získání slibované odměny a její hodnota rovněž mají na pravdivost učiněné výpovědi 

významný vliv. 

 Spolupracující obviněný v trestním řízení neztrácí své postavení strany, proti 

které je trestní řízení vedeno. V tomto procesním postavení je však silně motivován 

relativizovat svou účast na trestné činnosti a potažmo i svou vinu, a tedy i účelově 

vytvářet či selektovat dostupné důkazy. S touto motivací souvisí i sklon spolupracujících 

obviněných k úmyslnému zaměňování rolí při páchání trestné činnosti, a sice 

vykreslování své úlohy jako nejméně důležité, a naopak zveličování významu participace 

dalších pachatelů.  

Jako další riziko autor Steven Greer identifikuje nebezpečí křivého obvinění osob, 

které s trestnou činností nemají nic společného, s cílem chránit identitu skutečných 

pachatelů a současně dosáhnout na výhody spojené se statusem spolupracujícího 

obviněného. Neméně závažná je možnost záměrného poskytnutí nepravdivých důkazů. 

                                                           
191 HOUSTON, Kate A. et al. Psychological Processes Underlying True and False Confessions. In BULL, 

Ray. Investigative Interviewing. Derby: Springer, 2012, str. 19-34. 
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Konečně zcela zásadní problém věrohodnosti spolupracujícího obviněného spočívá 

v motivaci jeho výpovědi, kterou je dosažení výhody v podobě mírnějšího trestu. 

Jistý návod, jak se s těmito riziky vypořádat, lze nalézt v judikatuře. Ústavní soud, 

který judikoval, že institut spolupracujícího obviněného je legitimním nástrojem trestního 

řízení, vyhovujícím požadavkům právního státu, ve své judikatuře zdůraznil nutnost 

podrobit jeho aplikaci přísným nárokům. Proces hodnocení věrohodnosti výpovědi 

spolupracujícího obviněného má být mimořádně pečlivý a v jeho rámci musí být 

posouzeny mj. jeho osobnostní rysy, motivace ke spolupráci s orgány činnými v trestním 

řízení a souladnost jeho výpovědi s ostatními důkazy shromážděnými ve věci (srov 

usnesení Ústavního soudu ze dne 13. března 2014, sp. zn. III. ÚS 859/13). 

V judikatuře Nejvyššího soudu192 nalezneme tři kumulativní požadavky, které 

jsou na výpověď spolupracujícího obviněného a její použitelnost kladeny. Jsou jimi 1) 

přísné hodnocení věrohodnosti výpovědi spolupracujícího obviněného, 2) ověření 

pravdivosti jeho výpovědi na podkladě jiných důkazů a 3) požadavek, aby odsuzující 

rozsudek nebyl založen výhradně na výpovědi spolupracujícího obviněného.  

Podrobněji se použitelností výpovědi spolupracujícího obviněného zabývá 

Evropský soud pro lidská práva.193 Možnost procesní použitelnosti této výpovědi váže na 

dostatečné uvážení splnění následujících podmínek:  

1) požadavek otevřeného přístupu státního zastupitelství k dohodě se spolupracujícím 

obviněným zahrnující informování o jeho postavení v trestním řízení, 

2) zajištění účasti obhajoby u výslechu spolupracujícího obviněného, včetně možnosti 

klást mu otázky,  

                                                           
192 Srov například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. dubna 2014 sp. zn. 4 Tdo 468/2014, usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 17. září 2015 sp. zn. 8 Tdo 661/2015. 
193 srov. rozhodnutí ESLP ve věci Atanasov proti Bulharsku ze dne 3. března 2009, č. stížnosti 20309/02; 

rozhodnutí ESLP ve věci Cornelis proti Nizozemí, ze dne 25. května 2004, č. stížnosti 994/03; rozhodnutí 

ESLP ve věci Lorsé proti Nizozemí, ze dne 27. ledna 2004, č. stížnosti 44484/98; rozhodnutí ESLP ve 

věci Verhoek proti Nizozemí, ze dne 27. ledna 2004, č. stížnosti 54445/00. 
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3) oznámení dohody mezi státním zástupcem a spolupracujícím obviněným soudu a 

zajištění možnosti dostatečného přezkoumání výpovědi spolupracujícího obviněného, 

4) podpoření tvrzení spolupracujícího obviněného jinými důkazy tak, aby jeho výpověď 

nebyla jediným důkazem k odsouzení.  

Z uvedeného je zřejmé, že při posuzování výpovědi spolupracujícího obviněného 

jsou na hodnocení její pravdivosti kladeny vyšší nároky. Ověření výpovědi je vhodné již 

v přípravném řízení, a to nikoli opakováním výslechů, jak tomu v praxi často u zásadních 

výslechů bývá, nýbrž důsledným a podrobným výslechem ke všem okolnostem trestné 

činnosti a jejím pachatelům a pokud možno důkladným objasněním rozporů ve výpovědi 

spolupracujícího obviněného i ve vztahu k dalším ve věci zajištěným důkazům. Orgány 

činné v trestním řízení se proto nemohou spokojit pouze s výpovědí spolupracujícího 

obviněného, ale za účelem objasnění skutkového stavu v rozsahu nezbytném pro 

rozhodnutí o vině musí vyhledávat i jiné podpůrné důkazy. 

5.2.2.2 Princip právní jistoty v postupu proti spolupracujícímu obviněnému 

Pravdivost a konzistentnost výpovědi spolupracujícího obviněného je odvislá také 

od druhu motivace k spolupráci a od míry jistoty, že slíbená odměna bude skutečně 

poskytnuta. Jakkoli je odměňování pachatelů za spolupráci z hlediska teorie 

problematické, je nesporné, že právě ono určuje efektivnost předmětného institutu v boji 

proti organizovanému zločinu. Z české podoby institutu spolupracujícího obviněného je 

více než zřejmé, že právní úprava neposkytuje spolupracujícímu obviněnému dostatečnou 

právní jistotu, ale v nejistotě o dalším osudu obviněného, kterého státní zástupce označil 

za spolupracujícího, ponechává také orgány činné v trestním řízení.  

V této rovině je účinnější například již výše zmiňovaná právní úprava ve Velké 

Británii. Za účelem inspirace ale nemusíme nutně překračovat hranice právních systémů, 

neboť již slovenská úprava, která se po kompletní rekodifikaci trestního práva v roce 

2005 vzdálila od úpravy sdílené oběma státy, představuje významný zdroj inspirace i 
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ponaučení.194 Ve vztahu k institutu spolupracujícího obviněného umožňuje různé 

alternativy procesního postupu, které ve srovnání s českou úpravou zásadním způsobem 

posilují zásadu oportunity v trestním řízení. Ve vztahu ke spolupracujícímu obviněnému 

slovenský zákonodárce upravuje tři procesní postupy.  

První z možností je přerušení trestního stíhání osoby, významnou měrou se 

podílející na objasnění některých závažných forem trestné činnosti, mezi nimi i 

organizovaného zločinu.195 Policejní orgán je s předchozím souhlasem prokurátora 

oprávněn přerušit trestní stíhání obviněného, který se na vyšetřované trestné činnosti 

nepodílel jako organizátor nebo návodce. Jedná se o procesní rozhodnutí dočasného 

charakteru, v důsledku kterého lze obviněného, jehož trestní stíhání bylo dočasně 

přerušeno, vyslechnout v procesním postavení svědka tak, aby jeho výpověď v 

neprospěch pachatelů závažné trestné činnosti nebyla procesně použitelná v případném 

trestním řízení proti němu.  

Totožného účelu lze v českém právním prostředí dosáhnout dočasným odložením 

trestního stíhání dle § 159b tr. řádu, který lze využít také ve vztahu k osobě budoucího 

spolupracujícího obviněného. Tento postup však opětovně naráží na zásadní problém 

procesních záruk, když spolupráce orgánů činných v trestním řízení s takovou osobou 

před zahájením trestního stíhání není regulovaná a dočasné odložení trestního řízení nutně 

předpokládá jeho pozdější zahájení. 

Za obdobných podmínek a za předpokladu, že zájem společnosti na objasnění 

závažné trestné činnosti nebo usvědčení jeho pachatelů převažuje nad zájmem na trestním 

stíhání spolupracujícího obviněného, je dle slovenské právní úpravy prokurátor oprávněn 

podmíněně zastavit trestní stíhání na zkušební dobu v trvání od dvou do desíti let.196 

Účelem institutu je usvědčení pachatelů za dobrovolné spolupráce obviněného, jehož 

                                                           
194 K zásadě oportunity v slovenském trestním procesu srov ZÁHORA, Jozef. Zásada oportunity a jej 

uplatňovanie v príúravnom konaní. In JELÍNEK, Jiří (ed.) Základní zásady trestního řízení – vůdčí ideje 

českého trestního procesu. Praha: Leges, 2016, str. 29-43. 
195 Srov ustanovení § 228 odst. 3 zák. č. 301/2005 Z.z., trestný poriadok. 
196 Srov ustanovení § 218 a § 219 zák. č. 301/2005 Z.z., trestný poriadok. 
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trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno. Spolupráce takového obviněného je proto ve 

smyslu ustanovení § 219 odst. 1 trestného poriadku jedinou zkoumanou podmínkou pro 

rozhodnutí o tom, zda se obviněný ve zkušební době osvědčil s účinky zastavení trestního 

stíhání. Zákon upravuje povinnost prokurátora trestní stíhání při splnění této podmínky 

zastavit. Zde nelze slovenské právní úpravě nevytknout jistou benevolentnost, a sice že 

po obviněném nepožaduje, aby upustil od páchání další trestné činnosti, když mu nabízí 

beztrestnost za závažné trestné činy.  

Nakonec je prokurátor za totožných podmínek oprávněn meritorně rozhodnout o 

zastavení trestního stíhání i bez stanovení zkušební doby.197 

Upuštění od potrestání a od vyslovení viny musí být odůvodněno výjimečnými 

okolnostmi, a tedy se bude jednat o zcela výjimečný postup. To potvrzuje také statistika 

Generálnej prokuratury,198 dle které z výše uvedených postupů bylo v roce 2014 využito 

oprávnění podmíněně zastavit trestní stíhání v celkem 13 případech, a to v řízeních od 

méně závažných až po ty nejzávažnější trestné činy (například trestný čin úkladné vraždy, 

založení, zosnování a podpory zločinecké skupiny). V letech 2011 až 2013 byly v řízení 

o trestném činu založení, zosnování a podpory zločinecké skupiny podle § 296 tr. 

zákoníku výše předestřené procesní instituty využívány následovně: 

 

Rok Počet 

stíhaných osob 

Dočasné 

odložení 

Podmíněné 

zastavení  

Zastavení Přerušení 

2011 20 0 0 3 2 

2012 50 4 0 0 4 

2013 55 3 4 2 1 

 

Řešení, které zvolil slovenský zákonodárce a jež umožňuje zastavit trestní stíhání 

spolupracujícího obviněného, sice poskytuje obviněnému jistotu, že splní-li stanovené 

podmínky spolupráce, bude odměněn v podobě beztrestnosti, má však své limity. Tento 

                                                           
197 Srov ustanovení § 215 odst. 3 zák. č. 301/2005 Z.z., trestný poriadok. 
198 Dostupné na www.genpro.gov.sk. 
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postup nepovažuji za zcela vhodný, neboť po spolupracujícím obviněném nepožaduje, 

aby ve zkušební době vedl řádný život, a tedy na obviněného nemá výchovný ani 

preventivní vliv.  

Vhodnějším řešením se jeví být podmíněné přerušení trestního stíhání 

koncipované jako obdoba úpravy navrhované novely trestního řádu ministerstva vnitra 

připravené ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti ze dne 22. listopadu 2002, č. j. 

OBP-1697/CZ-2002, kdy v rámci zkušební doby by byl sledován řádný život obviněného, 

plnění podmínek spolupráce a současně by bylo s meritorním rozhodnutím možné vyčkat 

až do pravomocného odsouzení spolupracujícím obviněným usvědčovaných pachatelů. 

Zde je nutno říci, že na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání, které končí 

rozhodnutím o tom, zda se obviněný osvědčil či nikoli, u podmíněného přerušení trestního 

stíhání by po uplynutí zkušební doby následovalo rozhodnutí ve formě usnesení o 

zastavení trestního stíhání, které by bylo napadnutelné jednak stížností poškozeného a 

obviněného a současně by podléhalo dohledové pravomoci Nejvyššího státního 

zastupitelství s možností jeho zrušení pro nezákonnost. 

Jak ukazuje probíhající legislativní vývoj, není návrh takového řešení ojedinělý. 

Nikoli v oblasti organizovaného zločinu, ale v oblasti korupční trestné činnosti, jakožto 

kategorie příbuzné a s organizovaným zločinem často spojené, byla zákonem č. 163/2016 

Sb. přijata úprava dočasného odložení trestního stíhání u pachatelů vyjmenovaných 

hospodářských trestných činů a pasivní korupce, kteří protiprávní jednání bez zbytečného 

odkladu oznámí a spolupracují s orgány činnými v trestním řízení na jejím prokázání. Po 

pravomocném ukončení věci, a pokud spolupracující osoba splní závazek spočívající v 

poskytnutí spolupráce, rozhodne státní zástupce usnesením o nestíhání podezřelého. 

Současně dochází k rozšíření dohledové pravomoci Nejvyššího státního zastupitelství 

také na možnost zrušit nezákonné rozhodnutí státního zástupce o nestíhání podezřelého. 

V opačném případě státní zástupce usnesením rozhodne o nesplnění zákonných 

podmínek, které je na základě stížnosti přezkoumatelné soudem, obdobně jako je tomu u 
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řady dalších usnesení taxativně vyjmenovaných v ustanovení § 146a tr. řádu. Soudnímu 

přezkumu podléhá toliko negativní rozhodnutí státního zástupce, nikoli rozhodnutí o 

nestíhání podezřelého, jehož přezkum je ponechán v rámci dohledových pravomocí 

soustavy státního zastupitelství. 

Konkrétní podoba procesních záruk pro osoby, které se rozhodly spolupracovat 

s orgány činnými v trestním řízení na odhalování závažné trestné činnosti, je otázkou 

trestní politiky státu, stejně tak jako vymezení toho, co ještě spadá pod ono legitimní 

„nevyhnutelné zlo“ v boji s organizovaným zločinem. Jedná se o proces vyvažování 

hodnot, který je z velké části závislý na aktuálních společenských potřebách. Na straně 

jedné výše uvedené procesní postupy poskytují vyšší jistotu a motivaci pro spolupracující 

obviněné, čímž zvyšují efektivitu boje s organizovaným zločinem, na straně druhé 

představují zásah do zásady oficiality a legality.  

Problémy spojené s možností nestíhat spolupracujícího obviněného jsou zřejmé. 

Prvním je výchovný efekt konstatování viny za spáchaný trestný čin a tím druhým, 

neméně důležitým, je nemožnost přihlížet k činu, pro který bylo trestní stíhání 

pravomocně zastaveno, při posuzování závažnosti případné budoucí trestné činnosti 

totožného obviněného. Důsledkem absence oficiální evidence zastavených trestních 

stíhání199 může předmětný postup zvýšit riziko spolupracujících obviněných recidivistů. 

 Stran uvedeného lze shrnout, že stávající právní úprava ani zdaleka nevyužívá 

potenciál institutu spolupracujícího obviněného. Jejím zásadním nedostatkem je míra 

právní nejistoty, kterou v podobě nejistého procesního postupu představuje pro 

obviněného, ale i pro policejní orgán a státního zástupce, kteří ačkoli obviněného označí 

jako spolupracujícího, je ponecháno na uvážení soudu, zda takový postup bude 

akceptovat či nikoli. Institut spolupracujícího obviněného vyžaduje zcela zásadní 

                                                           
199 Srov zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů. 
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legislativní změnu v naznačeném směru, přičemž konkrétní znění zákonné úpravy musí 

vycházet z aktuálních priorit trestní politiky státu. 

5.2.2.3 Problém beztrestnosti spolupracujícího obviněného 

Zákonodárce se za účelem efektivního boje s organizovaným zločinem snaží 

obviněné motivovat ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení systémem odměn, 

mezi nimiž je nejceněnější a nejžádanější příslib beztrestnosti. Možnost upustit od 

potrestání, ačkoli je zákonem upravena, je částí české teorie kritizována a je 

upřednostňováno uložení alespoň symbolického trestu.200 Tento názor vychází ze 

základní povinnosti vyplývající z trestněprávního vztahu, a to povinnosti státu uložit 

pachateli trestného činu spravedlivý trest a tomu odpovídající povinnost pachatele 

podrobit se takovému trestu. Rovněž Mezinárodní společnost pro trestní právo (AIDP) 

upozorňuje, že není žádoucí, aby pachatelům závažné trestné činnosti a členům 

organizovaných zločineckých skupin byla garantována úplná beztrestnost, budou-li 

spolupracovat s policií a s justičními orgány.201 

S názorem o nepřípustnosti beztrestnosti spolupracujících obviněných, byť jsem 

si vědoma váhy jeho důvodů, se neztotožňuji. Stávající právní úpravu tak, jak bylo 

podrobně rozebráno v části 5.4.4.2, považuji za zcela nevyhovující, a to zejména 

z důvodu právní nejistoty, která je s aplikací postupu proti spolupracujícímu obviněnému 

spojena. Efektivní boj s organizovaným zločinem je natolik závažným zájmem 

společnosti, že může za jistých, byť zcela výjimečných okolností, odůvodnit výjimku 

z obecné povinnosti státu trestat pachatele trestných činů. Nepochybně se musí jednat o 

postup využívaný výjimečně pouze v případech odůvodněných konkrétní závažností 

                                                           
200 LICHNOVSKÝ, Vladimír. K některým nedostatkům právní úpravy spolupracujícího obviněného. In 

JELÍNEK, Jiří (ed.). Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). 

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 2014, trestní 

sekce. Praha: Leges, 2014, str. 115 – 123. 
201 KARABEC, Zdeněk. Použití agenta proti organizovanému zločinu. Trestněprávní revue 8/2011, str. 

224-231. 
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odhalované trestné činnosti, osobou obviněného a závažnosti jeho trestné činnosti, avšak 

současně natolik efektivní, aby nebyl pouhým teoretickým institutem procesního práva, 

ale i funkčním ustanovením dobře využitelným v aplikační praxi. 

Zásadním problémem efektivnosti institutu spolupracujícího obviněného není 

otázka uložení či neuložení trestní sankce. Zájmem osob majících opakovanou zkušenost 

s trestním řízením není dosažení úplné beztrestnosti, neboť tyto osoby nejsilněji pociťují 

potřebu vyhnout se uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody, která je z hlediska 

jejich rozhodnutí spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení (vedle jiných v úvahu 

přicházejících úlev) zcela zásadní. V tomto směru je tedy nesignifikantní zda právní 

úprava zaručí spolupracujícím obviněným úplnou beztrestnost či (v možných případech) 

uložení alternativního trestu a zcela na místě jsou zde argumenty autorů volajících po 

potrestání spolupracujících obviněných. Skutečnou výzvu ale představuje poskytnutí 

jistoty obviněným, že pokud dodrží všechny podmínky dohody uzavřené se státem, 

dostanou to, co jim bylo za jejich spolupráci přislíbeno. Tuto záruku však nelze za 

stávající právní úpravy, která rozhodnutí o výši a druhu sankce svěřuje do výhradní 

pravomoci soudu, poskytnout, navíc za situace, kdy je vyloučena možnost uzavření 

dohody o vině a trestu v řízeních o zvlášť závažném trestném činu.202  

V tomto směru je nutno zdůraznit, že záruka beztrestnosti nemusí nutně znamenat 

rezignaci na výchovný a preventivní účel trestního práva. Vydá-li se český zákonodárce 

navrhovanou cestou obdoby podmíněného zastavení trestního stíhání, v úvahu 

přicházející zkušební doba může dobře nahradit trest, pokud jde o jeho účel preventivní 

a výchovný. V případě, že zkušební doba se ukáže jako nedostatečný prostředek působení 

na obviněného, lze přistoupit k uplatnění trestní sankce. Toto řešení může představovat 

jakousi zlatou střední cestu mezi názory o nepřípustnosti beztrestnosti spolupracujících 

obviněných a těch, kteří tento institut bez příslibu beztrestnosti považují za neefektivní. 

                                                           
202 Srov § 175a odst. 8 tr. řádu. 
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Možnost upuštění od potrestání spolupracujících obviněných není v evropských 

státech výjimečná. Kromě české, výše zmíněné slovenské a britské právní úpravy, s ní 

pracuje i úprava polská203 a francouzská.204  

Dle mého názoru zásadním problémem české právní úpravy není to, že umožňuje 

upustit od potrestání spolupracujícího obviněného, nýbrž způsob, jakým tuto možnost či 

dokonce povinnost formuluje. 

Otázka sankcionování spolupracujícího obviněného je upravena v trestním 

zákoníku. U osoby spolupracujícího obviněného přichází v úvahu upuštění od potrestání, 

mimořádné snížení trestu pod dolní hranici trestní sazby, případně zohlednění jeho 

spolupráce s orgány činnými v trestním řízení v rámci obecně polehčujících okolností. 

Dle § 46 odst. 2 tr. zákoníku soud upustí od potrestání pachatele označeného 

jako spolupracující obviněný, jsou-li splněny podmínky stanovené v § 178a odst. 1 a 2 tr. 

řádu a podal-li spolupracující obviněný jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem 

úplnou a pravdivou výpověď o skutečnostech, které jsou způsobilé významně přispět k 

objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou 

skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny; ustanovení § 48 odst. 1 tím 

není dotčeno. Upustit od potrestání pachatele označeného jako spolupracující obviněný 

takto nelze, jestliže jím spáchaný trestný čin je závažnější než zločin, k jehož objasnění 

přispěl, jestliže se podílel jako organizátor nebo návodce na spáchání zločinu, k jehož 

objasnění přispěl, jestliže jím způsobil úmyslně těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo 

jsou-li dány důvody pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody. Tento postup je navíc 

vázán další podmínkou nenápadně uvedenou v ustanovení § 178a odst. 2 tr. řádu, a to, že 

státní zástupce tento postup navrhne již v obžalobě. 

Ve smyslu ustanovení § 58 odst. 4 tr. zákoníku soud sníží trest odnětí svobody 

pod dolní hranici trestní sazby pachateli označenému jako spolupracující obviněný, 

                                                           
203 Replies to the questionairre Poland 
204 Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l’article 706-

63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d’exemptions ou de réductions de peines. 
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který splnil podmínky stanovené v § 178a odst. 1 trestního řádu a podal úplnou a 

pravdivou výpověď o těchto skutečnostech. Tomuto postupu na rozdíl od upuštění od 

potrestání nebrání, jestliže jím spáchaný trestný čin je závažnější než zločin, k jehož 

objasnění přispěl, jestliže se podílel jako organizátor nebo návodce na spáchání zločinu, 

k jehož objasnění přispěl, jestliže jím způsobil úmyslně těžkou újmu na zdraví nebo smrt 

nebo jsou-li dány důvody pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody. 

Nebudou-li v řízení proti spolupracujícímu obviněnému splněny podmínky pro 

upuštění od potrestání nebo pro mimořádné snížení trestu, lze k poskytnuté spolupráci 

přihlédnout v rámci obecně polehčující okolnosti podle § 41 písm. m) tr. zákoníku. 

Z formulace ustanovení § 46 odst. 2 tr. zákoníku a § 58 odst. 4 tr. zákoníku se zdá, 

že za splnění zákonných podmínek se v obou případech jedná o obligatorní postup. Dle 

zákonné formulace, pokud soud přizná obviněnému postavení spolupracujícího 

obviněného a tento splní podmínky § 46 odst. 2 tr. zákoníku měl by obligatorně upustit 

od jeho potrestání. Toliko v případech, kdy obviněný uvedené nesplní, lze přistoupit 

k postupu dle § 58 odst. 4 tr. zákoníku. Tato formulace byla zvolena z důvodu snahy 

zákonodárce o zvýšení míry garancí pro spolupracujícího obviněného. I samotný 

zákonodárce v důvodové zprávě k zákonu č. 193/2012 Sb., kterým byla tato úprava 

zavedena, poukazuje na obligatorní povahu obou výše uvedených postupů při splnění 

zákonných podmínek. 

Jsem názoru, že v případě spolupracujícího obviněného, zejména pak, pokud jde 

o upuštění od jeho potrestání, by zákonodárce ani při sebepřísnější úpravě podmínek 

neměl stanovit soudu povinnost upustit od potrestání osoby označené za spolupracujícího 

obviněného. Důvodem je potřeba zohlednění konkrétních okolností všech případů tak, 

jak je vyplývá z ustanovení § 178a odst. 2 tr. zákoníku. Upuštění od potrestání 

spolupracujícího obviněného je natolik výjimečným a problematickým institutem, že jej 

nelze aplikovat en block, ale toliko v ojedinělých případech. Široké právní pojmy, 

kterými jsou podmínky postupu proti spolupracujícímu obviněnému vymezeny, mezi 
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nimi i podmínka učinění výpovědi o skutečnostech, které jsou způsobilé významně 

přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, pak deklarovanou 

obligatornost postupu soudu významně relativizují. Nad rámec tohoto problému pak 

nelze nepoukázat na skutečnost, že procesní i hmotněprávní podmínky pro upuštění od 

potrestání nezohledňují potřeby praxe. Dle zákonné textace soud upustí od potrestání 

spolupracujícího obviněného mj. za podmínky, že státní zástupce tento postup navrhne 

již v obžalobě. Důkazní situace a postoj státního zástupce k potřebě sankcionovat 

spolupracujícího obviněného se však může v průběhu řízení před soudem změnit ve 

prospěch spolupracující osoby. Není tedy důvod, aby zákonodárce takový postup 

limitoval návrhem státního zástupce tohoto postupu v obžalobě a znemožňoval mu tento 

postup při změně důkazní situace navrhnout například v závěrečné řeči.   

Jak bylo uvedeno již výše, stávající model institutu spolupracujícího obviněného 

není z hlediska právní jistoty vyhovující. Tento nedostatek však dle mého názoru nelze 

vyvažovat obligatorností upuštění od potrestání. 

5.2.2.4 Formální přezkum postupu proti osobě označené za spolupracujícího obviněného  

Profesor Vojtěch Cepl, dne 29. 4. 2005 v rozhlasovém pořadu "Jak to vidí 

profesor Vojtěch Cepl" vysílaném na Českém rozhlasu 2 vyjádřil přesvědčení, že 

zavedení nových institutů, mezi nimi i institutu tzv. korunního svědka, je nevyhnutelností 

v boji s organizovaným zločinem, avšak může obstát pouze za současné úpravy přísných 

kontrolních mechanismů k zamezení možnosti jejich zneužití.  

Za stávajícího legislativního stavu, kdy absentuje úprava sjednávání dohody se 

spolupracujícím obviněným a institut spolupracujícího obviněného de facto představuje 

jednostranný závazek obviněného výměnou za příslib nejistého mírnějšího postupu, dle 

mého názoru naráží na zásady spravedlivého procesu. Právě lakonická právní úprava 

vytváří prostor pro libovůli a zneužití institutu v praxi. Za účelem získání potřebných 

informací mohou být orgány činné v trestním řízení motivovány přeceňovat své ve 
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skutečnosti malé možnosti ovlivnit postup soudu proti spolupracujícímu obviněnému, 

zejména pak za situace, kdy neexistuje zákonná povinnost proces sjednávání formálně 

zachytit. Právní úpravu, která upravuje žádné garance zachovávání zákonnosti a práva 

obviněného na spravedlivý proces v těchto iniciačních fázích je zcela nedostatečná. 

Za daného stavu jsou oprávněné hlasy volající po vyšší transparentnosti při 

využívání institutu spolupracujícího obviněného a po kontrole způsobu jeho používání.  

Z řad významných teoretiků trestního práva se například ozývají hlasy pro 

zavedení soudní kontroly nad procesem rozhodování o označení osoby za 

spolupracujícího obviněného.205 Stran tohoto návrhu je nutno uvést, že je veden snahou 

o zvýšení transparentnosti a jistým způsobem by mohl zvýšit také garance mírnějšího 

postupu vůči obviněnému. Naráží však na problém v podobě současné podoby českého 

trestního soudnictví, v němž je soudce rozhodující o úkonech přípravného řízení 

zpravidla odlišný od soudce v řízení před soudem (srov zejména ustanovení § 20 odst. 2 

věta druhá tr. řádu). I v případě, že by samosoudce v přípravném řízení vyslovil, že došlo 

ke splnění podmínek pro posouzení obviněného jako spolupracujícího, nebylo by toto 

rozhodnutí závazné pro jiný soud či senát rozhodující v prvním stupni, který by si otázku 

posuzoval samostatně v rámci rozhodování o trestu.  

Kontrola ze strany soudní moci by naopak byla uplatnitelná v systému 

rozhodování o zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného (případně 

podmíněného přerušení či dočasného odložení trestního stíhání), v němž by rozhodnutí 

nestíhat i rozhodnutí o nesplnění podmínek pro upuštění od trestního stíhání mohl ke 

stížnosti oprávněných subjektů přezkoumávat soud. Takové řešení by odpovídalo 

požadavku doporučení Výboru ministrů Rady Evropy o postavení prokuratury v systému 

trestního soudnictví.206  

                                                           
205 ADAMEC, Martin. Rozhovor: prof. Jiří Jelínek - Nejen o slabinách českého trestního řádu. Právní 

prostor, dostupné na www.pravniprostor.cz. 
206 Srov bod 34 doporučení Výboru ministrů RE členským státům o úloze veřejné žaloby v systému trestní 

justice R (2000)19. Dle doporučení musí mít strany zainteresované na případě, zejména poškození, možnost 
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5.2.3 Nedostatky stávající úpravy spolupracujícího obviněného z pohledu 

aplikační praxe 

Sebedokonalejší procesněprávní úprava, která neodpovídá potřebám praxe, se 

míjí svému účelu, ztrácí význam a stává se nadbytečnou. Při hodnocení právní úpravy a 

úvahách o jejím potenciálu se proto nelze obejít bez znalosti jeho fungování v aplikační 

praxi. Přestože institut spolupracujícího obviněného bývá označován za jeden 

z nejúčinnějších procesních nástrojů boje s organizovaným zločinem, v praxi je užíván 

jen zřídka. Důvodem je řada aplikačních problémů, které jeho aplikaci provázejí. 

První nedostatek současné podoby institutu spolupracujícího obviněného vyplývá 

již ze samotného názvu. Zákon počítá s označením osoby za spolupracujícího obviněného 

teprve po sdělení obvinění. Ačkoli formálně státní zástupce obviněného označuje za 

spolupracujícího až v obžalobě, dle ustanovení § 178a odst. 3 tr. řádu jej před tím 

vyslechne a poučí o právech a povinnostech osoby označené za spolupracujícího 

obviněného. Je zřejmé, že již samotná právní úprava předpokládá jistý negociační proces, 

který předchází rozhodnutí státního zástupce. Tato fáze, která zůstává stranou právní 

úpravy a řídí se pouze obecnými zásadami spravedlivého procesu, není zakončena 

žádným formálním rozhodnutím, ale pouze (pokud vůbec) džentlmenskou dohodou o 

podmínkách dalšího postupu obou zúčastněných stran, bez zákonné opory a bez 

jakýchkoli formálních garancí mírnějšího postupu.  

Možným řešením by bylo uzavření písemné dohody po vzoru dohody o vině a 

trestu, která by obsahovala prohlášení obviněného o tom, že trestný čin spáchal, označení 

skutečností, které jsou mu o organizovaném trestném činu známy, převzetí závazku po 

celé řízení o těchto podat pravdivou a úplnou výpověď a závazek státního zástupce za 

splnění domluvených podmínek označit obviněného za spolupracujícího s důsledky, 

které s tímto označením zákon spojuje. Pravidla a proces uzavírání dohody by měly být 

                                                           
vznést námitky proti rozhodnutí, které vydal státní zástupce o nezahájení trestního stíhání, o kterých je po 

případné kontrole v rámci hierarchické struktury státního zastupitelství rozhodováno buď v rámci kontroly 

soudní anebo v podobě oprávnění stran vznést soukromou žalobu. 
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upraveny zákonem tak, aby byl zajištěn jednotný postup orgánů činných v trestním řízení. 

Písemná dohoda by zajišťovala vyšší míru jistoty obviněného stran dalšího postupu 

státního zástupce, spočívající v možnosti dovolat se jeho přezkumu nadřízeným státním 

zastupitelstvím v rámci výkonu dohledu či prostřednictvím stížnosti na postup státního 

zástupce podle § 157a tr. řádu. Současně by taková úprava vedla ke snížení rizika zneužití 

institutu orgány činnými v trestním řízení, které je shledáváno v možnosti jeho využití 

k pouhému vylákání informací.  I pokud by případně došlo k porušení podmínek dohody 

ze strany orgánů činných v trestním řízení, byla by použitelnost získaných důkazů 

přezkoumatelná soudem. 

Dalším z nedostatků stávající podoby zkoumaného institutu je jeho vázanost na 

stadium po zahájení trestního stíhání. V případech, kdy pachatel jako informátor poskytne 

důležité informace pro rozkrytí zločinecké skupiny, jejímž je členem, nelze předpokládat, 

že v prvotní fázi trestního řízení bude možné proti takové osobě bezprostředně po podání 

oznámení zahájit trestní stíhání. Vázanost použitelnosti tohoto institutu na trestní stíhání 

či dokonce na moment podání obžaloby, staví spolupráci orgánů činných v trestním řízení 

s tzv. insiderem (členem zločinecké skupiny) v prvotní fázi trestního řízení mimo právně 

regulovaný rámec. Osoby podílející se na organizované trestné činnosti disponují detailní 

znalostí činnosti organizované skupiny, plánovaných trestných činů, pramenů důkazů a 

jejich umístnění. Pro orgány činné v trestním řízení představují důležitý zdroj informací 

při operativně pátrací činnosti. Stávající právní úprava neumožňuje poskytnout aktivně 

spolupracujícím osobám v přípravném řízení žádnou oficiální garanci mírnějšího 

postupu. Vedle finanční odměny a dalších drobných výhod, kterými lze odměnit 

informátora, orgány činné v trestním řízení nemají pachatelům, kteří spolupráci 

s policejním orgánem často riskují svůj život, co nabídnout. Stávající právní úprava 

v tomto směru neodpovídá potřebám praxe.  

V zahraničí je nastíněný problém řešen v podobě úpravy činnosti civilních agentů. 

Tento postup však není zcela prost problémů. Činnost civilních agentů bez speciálního 
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výcviku, která není hierarchicky řízena, skýtá nebezpečí prozrazení jejich činnosti. Další 

možností je zákonná úprava formálních příslibů nestíhatelnosti či nepoužití usvědčujících 

důkazů proti osobě spolupracující s orgány činnými v trestním řízení (viz kapitolu 5.2).  

V českém právním prostředí pak přichází v úvahu i rozšíření institutu podle 

§ 178a tr. řádu na osoby, které ještě nevystupují v trestním řízení v postavení obviněného. 

I zde se nabízí možnost uzavření dohody se spolupracující osobou o podmínkách dalšího 

postupu a garancích, které jí za splnění sjednaných podmínek budou poskytnuty. 

Dalším problematickým aspektem stávající zákonné úpravy projevujícím se 

v praxi je absence přiléhavé úpravy důvodů zániku trestní odpovědnosti či okolností 

vylučujících protiprávnost. Český zákonodárce ignoruje situace, kdy spolupracující 

osoba za účelem získání informací a jejich následného předání orgánům činným 

v trestním řízení nadále participuje na trestné činnosti zločinecké organizace, a to toliko 

v rámci spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Učiněním oznámení o 

organizované zločinecké skupině sice informátor naplní podmínky pro zánik trestnosti 

účasti na zločinecké skupině (podle § 362 tr. zákoníku), nikoli však již podmínky pro 

zánik trestní odpovědnosti za jednotlivé realizační trestné činy. Z důvodu vázanosti 

institutu agenta a podmínek jeho beztrestnosti pouze na příslušníky policie, nelze ve 

prospěch informátorům (pozdějších spolupracujících obviněných) výslovně uplatnit 

okolnost vylučující protiprávnost spočívající v plnění úkolů agenta podle § 363 tr. 

zákoníku. Protože úloha informátora je v nastíněných případech shodná s tou, kterou by 

plnil policejní agent, je vyvození trestní odpovědnosti problematické rovněž z hlediska 

souladu se zásadou rovnosti. V úvahu proto přichází aplikace ustanovení § 363 tr. 

zákoníku o beztrestnosti agenta per analogiam, která je způsobilá zaplnit zjevný 

nedostatek české právní úpravy. Diskutabilní je rovněž možnost aplikace obecných 

ustanovení o účinné lítosti podle § 33 písm. a) tr. zákoníku, která ač teoreticky na uvedené 

případy částečně dopadá, vztahuje se pouze na taxativně vyjmenované trestné činy.  
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Ve Spojených státech amerických je nutnost jisté participace spolupracujících 

osob na trestné činnosti zohledněna v právní úpravě v podobě zvláštní okolnosti 

vylučující protiprávnost – tzv. public authority defence, která zbavuje obviněné, jejichž 

činnost byla autorizována státem, trestní odpovědnosti, pokud nevybočí z povolených 

mezí.207  V Anglii, Walesu a Irsku se na dané případy vztahuje úprava okolnosti 

vylučující protiprávnost spočívající v důvodném, uváženém jednání tzv. defence of acting 

reasonably.208 Takto například osoba, která se podílí na drogové trestné činnosti s cílem 

napomoct jejímu odhalení, se může dovolat této obrany a s poukazem na opodstatněnost 

svého jednání se zbavit trestní odpovědnosti. 

Zatímco předchozí mezery právní úpravy se týkaly výlučně řízení přípravného, 

efektivita institutu spolupracujícího obviněného je nejvýrazněji limitována v řízení před 

soudem. Základní myšlenka tohoto institutu, a to spolupráce obviněného poskytovaná 

výměnou za příslib nižšího trestu nebo beztrestnosti, naráží v řízení před soudem na 

systém základních zásad trestního procesu, zejména pak na ústavněprávní zásadu 

vyjádřenou v ustanovení čl. 40 odst. 1 Listiny, a sice, že o vině a trestu za trestné činy 

rozhoduje výlučně soud. „Odměna“ pro osobu, kterou státní zástupce při splnění 

zákonných podmínek označil za spolupracujícího obviněného, v konečném důsledku 

závisí na rozhodnutí soudu. Ačkoli novelou z roku 2012 byl s cílem zvýšit efektivitu 

institutu zaveden obligatorní postup soudu vůči spolupracujícím obviněným, podmínky 

pro takový postup zůstaly nezměněny a již ony samotné poskytují velký prostor pro 

soudní diskreci, například v rámci posuzování, zda skutečnosti uvedené spolupracujícím 

obviněným jsou způsobilé značnou měrou přispět k objasnění zločinů spáchaných 

organizovaným způsobem. Posouzení splnění zákonných podmínek pro upuštění od 

potrestání či mimořádné snížení trestu podle § 46 odst. 2 tr. zákoníku a § 58 odst. 4 tr. 

zákoníku je v konečném stadiu rozhodování v kompetenci soudu. Soud v rámci 

                                                           
207 ROSS, E. Jacqueline. The Place of Covert Surveillance in Democratic Societies: A Comparative Study 

of the United States and Germany. The American Journal of Comparative Law, Vol. 55, č. 3/2007, str. 539. 
208 Srov Serious Crime Act 2007, section 50. 
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rozhodování o trestu jako předběžnou otázku posuzuje také splnění podmínek pro 

označení obviněného za spolupracujícího podle § 178a odst. 1 a odst. 2 tr. zákoníku, 

protože posouzení splnění podmínek státním zástupcem v obžalobě není a nemůže být 

pro soud závazné. 

Ke stejnému závěru dospěl rovněž Nejvyšší soud při rozhodování o dovolání 

odsouzeného, který ačkoli byl v obžalobě státním zástupcem označen za spolupracujícího 

obviněného, soudy při ukládání trestu neshledaly naplnění podmínek pro upuštění od jeho 

potrestání ani pro mimořádné snížení trestu, a to s poukazem na absenci závažných 

skutečností sloužících k odhalení trestné činnosti dalších obviněných ve výpovědi 

obviněného. Dovolání obviněného soud nepřiznal důvodnost s tím, že splnění podmínek 

pro udělení statusu spolupracujícího obviněného soud hodnotí nezávisle na státním 

zástupci, byť své odlišné rozhodnutí musí náležitě odůvodnit, což bylo ve zkoumaném 

případě splněno.209  

V souvislosti s textací ustanovení trestního zákoníku upravujících otázku 

sankcionování spolupracujících obviněných vyvstává otázka, zda je soud oprávněn 

přezkoumávat také potřebu a vhodnost označení obviněného jako spolupracujícího 

vzhledem k povaze spáchaných a odhalovaných trestných činů, k osobě obviněného a 

k okolnostem individuálního případu jakožto kumulativní podmínku pro takový postup 

podle alinei druhé § 178a odst. 1 tr. řádu. Domnívám se, že nikoli, neboť označení osoby 

za spolupracujícího obviněného je jen v pravomoci státního zástupce. Rozhodnutí o 

vhodnosti označení takové osoby za spolupracujícího obviněného tedy nepodléhá 

soudnímu přezkumu a zůstává ve výhradní diskreci státního zástupce.  

Tato skutečnost, byť vychází z logiky samotného institutu spolupracujícího 

obviněného, má i svou odvrácenou stranu. Vázanost postupu proti spolupracujícímu 

obviněnému na jeho označení státním zástupcem v obžalobě je v některých případech 

problematická, a to z hlediska věcné příslušnosti státních zastupitelství. Skutečnosti, které 

                                                           
209 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. září 2015, sp. zn. 8 Tdo 661/2015. 
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obviněný (usilující o postavení spolupracujícího) sdělí státnímu zástupci okresního 

státního zastupitelství, často založí podezření z trestného činu, který z důvodu typové 

závažnosti spadá do věcné příslušnosti krajského státního zastupitelství, a tudíž to bude 

státní zástupce vyššího stupně, nikoli státní zástupce, který do negociačního řízení 

s obviněným vstoupil, který bude formálně rozhodovat o přiznání či nepřiznání postavení 

spolupracujícího obviněného. Pokud z důvodu jiného právního názoru vyšší státní 

zastupitelství neshledá svou věcnou příslušnost (z důvodu nedostatku organizovanosti 

skupiny při hodnocení zvlášť přitěžující okolnosti nebo naplnění skutkové podstaty 

trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině), nižší státní zastupitelství je 

vázáno jeho názorem ohledně právní kvalifikace, v rámci které použití institutu 

spolupracujícího obviněného zpravidla nepřichází v úvahu. Pokud však okresní soud 

otázku posoudí odlišně a věc postoupí soudu krajskému jako věcně příslušnému, ztrácí 

obviněný možnost mírnějšího postupu jako spolupracující obviněný, neboť v obžalobě 

z důvodu zastávané mírnější kvalifikace nemohl být jako spolupracující obviněný 

označen.210 Řešením předestřené situace, která se v praxi objevila, by bylo pouze 

zpětvzetí obžaloby státním zástupcem dle § 182 tr. řádu a její znovu podání. 

Ani v situacích, kdy je splnění podmínek pro přiznání statusu spolupracujícího 

obviněného za nezměněné skutkové a důkazné situace hodnoceno soudem odlišně od 

státního zástupce, se nelze podivovat nad rozčarováním obviněných, kteří přes 

poskytnutou spolupráci neobdrží odměnu, jejíž vidina jim byla předestřena. V těchto 

případech se obvinění mohou cítit podvedeni a zcela důvodně se nabízí otázka souladu 

takového postupu s principem právní jistoty.  

Řešení se neobejde bez kompromisů. Jednou z možností je změna podoby 

institutu tak, jak bylo předpokládáno vládním návrhem z roku 2002 (srov kapitolu 5.2.1), 

který počítal s rozšířením oportunity a pravomoci státního zástupce o možnost zastavení 

                                                           
210 ŘEHÁČEK, Jan. Mlčeti zlato aneb spoluprací se státním zástupcem k přísnějšímu trestu. Trestněprávní 

revue č. 2/2016, str. 44-45. 
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trestního stíhání spolupracujícího obviněného, avšak za cenu jeho úplné beztrestnosti, 

upuštění od morálního odsouzení jeho činu v podobě odsuzujícího rozsudku a omezené 

přezkoumatelnosti zvoleného postupu. Nejednalo by se o úpravu ojedinělou, neboť se 

s obdobným institutem (tzv. imunity notice) setkáváme i v zahraničních úpravách, 

například v úpravě ve Spojeném království.   

Rozhodnutí o (podmíněném) zastavení trestního stíhání, podmíněném odložení či 

přerušení trestního stíhání by mohlo předmětný problém současné právní úpravy vyřešit. 

Taková úprava by však vyžadovala podrobnou teoretickou diskuzi, zejména stran 

obligatorních podmínek jejího použití a široký společenský konsenzus plynoucí ze 

společenské potřeby zvýšení efektivity boje s organizovanou kriminalitou. 

Jako na dalším negativní poznatek z aplikace institutu spolupracujícího 

obviněného je v analýze zpracované Nejvyšším státním zastupitelstvím pod sp. zn. 1 SL 

114/2014, poukazováno na neochotu soudů přiznávat status spolupracujícího obviněného 

osobám, které takto označil státní zástupce v obžalobě. Praxe soudů se spíše než 

k možnostem ukládání trestu spolupracujícímu obviněnému, přiklání k hodnocení 

spolupráce těchto osob v rámci obecně polehčující okolnosti podle § 41 písm. m) tr. 

zákoníku.  

Dále je nutno poukázat na skutečnost, že trestání spolupracujících obviněných je 

do jisté míry komplikováno tím, že míra snížení trestu není zákonem ani zevrubně 

upravena. V praxi to vyvolává časté situace, kdy soudy spolupracujícím obviněným 

ukládají podstatně přísnější tresty, než jsou ty navrhované státními zástupci.211 

Poslední z řady problematických aspektů trestání spolupracujících obviněných je 

postup v případech, kdy se nepodaří prokázat organizovanou povahu stíhaného zločinu, 

ačkoli obviněný, který byl původně státním zástupcem označen za spolupracujícího, 

splnil jinak všechny podmínky mírnějšího postupu. V řízeních, v nichž se v míře 

požadované zákonem nepodaří prokázat, že zločin, k jehož objasnění obviněný přispěl, 

                                                           
211 Analýza institutu spolupracujícího obviněného z pohledu státního zastupitelství, sp. zn. 1 SL 114/2014. 
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byl spáchán členem organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou či ve 

prospěch organizované zločinecké skupiny, je soud vázán ustanovením § 46 odst. 2 a § 58 

odst. 4 tr. zákoníku a pokud neshledá splnění podmínky § 178a odst. 1 písm. a) tr. řádu, 

může obviněného posuzovat pouze dle obecných zásad trestání a jeho doznání a 

spolupráci zohlednit jako polehčující okolnosti, avšak pouze v rámci obecné zákonné 

trestní sazby. Jakkoli má být zvýhodnění spolupracujícího obviněného výjimečným 

postupem, nejeví se zcela spravedlivým jeho odlišné posuzování v případech, kdy 

z důvodu okolností na něm nezávislých se v rámci uplatnění zásady in dubio pro reo 

nepodaří prokázat všechny znaky organizované či organizované zločinecké skupiny, 

které, jak bylo výše uvedeno, jsou v důsledku judikatorní praxe poměrně přísné, a tedy i 

těžko prokazatelné. 

6. Agent v boji s organizovaným zločinem 

Specifická povaha organizovaných zločineckých skupin spočívá v tom, že jejich 

činnost je ve spletitých vztazích těžce pozorovatelná a běžnými vyšetřovacími metodami 

je zachytitelná pouze při vzniku následku konkrétního (realizačního) trestného činu. 

V souvislosti s odhalováním organizovaného zločinu vystupuje do popředí jeho další, 

spíše paradoxní, vlastnost. Přestože organizovaný zločin představuje celospolečenskou 

hrozbu, z velké části se jedná o trestnou činnost bez konkrétních obětí (tzv. victimless 

crime) anebo lépe řečeno, spíše než bez obětí, je to zločin bez vědomí konkrétních obětí 

o jeho spáchání. Skutečnosti, že se nikdo necítí být trestným činem osobně dotčen, ať již 

proto, že o něm neví (rozsáhlá hospodářská trestná činnost s dopadem na státní 

ekonomiku) nebo proto, že jej nevnímá jako škodlivý (drogová trestná činnost, 

kuplířství), zvyšuje latenci takové kriminality.   

Zaměřením pozornosti orgánů činných v trestním řízení toliko na „viditelné“ dílčí 

účinky trestných činů zločineckých skupin lze jen stěží rozkrýt skutečný rozsah páchané 
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trestné činnosti a vazby mezi jednotlivými články, tak aby její pachatelé byli odhaleni. 

Ve snaze držet krok s konspiračními praktikami organizovaného zločinu, vznikla potřeba 

regulace nových metod vyšetřování, souhrnně označovaných jako skryté vyšetřování. 

V obecném smyslu se jím rozumí prostředky vyšetřování trestné činnosti, o nichž se lze 

domnívat, že jejich nasazení a aplikace zůstávají podezřelé osobě utajeny. V minulosti 

bylo utajováno nejenom užití skrytých vyšetřovacích metod v konkrétním případě, ale 

dokonce i jejich existence.212 V zájmu zachování zásady zákonnosti trestního řízení, 

jakožto jednoho ze základních pilířů práva na spravedlivý proces, jsou v současnosti již 

tyto metody regulovány nejenom zákonnými normami, ale také soudní judikaturou, která 

dohlíží na jejich aplikaci v mezích základních zásad trestního procesu. 

 Účel skrytého vyšetřování je dvojí. Předně se jedná o efektivní způsob získávání 

informací a důkazů, které by jinak za pomoci běžných metod zůstaly pravděpodobně 

nedosažitelné. Neméně významná je jeho role v prevenci kriminality, když využitím 

informací získaných v reálném čase (například za použití odposlechů telekomunikačního 

zařízení) lze zabránit připravovanému trestnému činu anebo zmírnit jeho následky či jim 

zcela předejít.  

Metody skrytého vyšetřování jsou označovány také jako proaktivní, na rozdíl od 

tzv. reaktivních metod. Reaktivní metody představují reakci na již spáchaný trestný čin, 

jsou užívány až po spáchání trestného činu, často však až poté, co bylo podáno trestní 

oznámení nebo jiný podnět nasvědčující spáchání trestného činu (standardně snímání 

otisků, výslech svědků, ohledání místa činu či těla). Proaktivní metody naopak směřují 

k zachycení trestného činu v jeho prvotních fázích, jinými slovy v aktivním vyhledávání 

trestné činnosti.  

Klasicky do metod skrytého vyšetřování řadíme odposlechy telekomunikačního 

provozu, sledování osob a věcí, předstíraný převod a použití agenta.  

                                                           
212 MUSIL, Jan. Policejní provokace v teorii, legislativě a judikatuře. Státní zastupitelství č. 3/2014, str. 10-

22. 
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Na tomto místě je nutno předestřít, že přestože všechny shora uvedené vyšetřovací 

praktiky jsou v boji s organizovaným zločinem často využívány, povaha většiny z nich 

umožňuje jejich efektivní aplikaci při odhalování širokého spektra trestné činnosti. 

Odposlechy telekomunikačního provozu, sledování osob a věcí a předstírané převody 

jsou nasazovány v různých trestních věcech, od násilné trestné činnosti jednotlivců, přes 

únosy, vydírání, majetkovou trestnou činnost, korupci či jiné trestné činy úředních osob 

až po organizovaný zločin a terorismus. Ačkoli se jedná o významné procesní prostředky 

v boji s organizovaným zločinem, z důvodu širokých možností jejich uplatnění, jim na 

tomto místě nebude věnována bližší pozornost, neboť zasluhují samostatné detailní 

pojednání, které přesahuje rozsahové možnosti této práce.  

Institut agenta je naopak specifickým nástrojem určeným téměř výhradně 

k potírání organizované kriminality. Ačkoli je pro účely této práce řazen mezi 

procesněprávní instituty, nutno již na tomto místě připomenout smíšenou povahu tohoto 

institutu, která znemožňuje jeho jednoznačné zařazení do oblasti hmotného či procesního 

práva. Podmínky a meze trestní (ne)odpovědnosti agenta jsou povahy hmotněprávní, a 

jsou proto upraveny v kodexech hmotného práva trestního. Podmínky nasazení agenta a 

řízení o povolení jeho použití v konkrétní věci, použitelnost důkazů a úprava dohledu nad 

zákonností použití agenta jsou předmětem procesně právní úpravy. Samotnou činnost 

orgánů činných v trestním řízení v souvislosti s nasazením agenta upravují podzákonné 

normy, závazné v soustavě policie a státního zastupitelství. 

Otázka přípustnosti získávání důkazů o trestné činnosti zločineckých skupin 

činností agenta a jeho beztrestnosti je kontroverzním, avšak stále aktuálním a 

znovuotevíraným tématem. Jeho naléhavost je dána probíhajícími přípravami 

rekodifikace trestního procesu, ale také měnící se a vyvíjející se judikaturou k zákonným 

mezím jeho činnosti, zejména pak k nedovoleným zásahům orgánů činných v trestním 

řízení do práva na spravedlivý proces, souhrnně označovaným jako policejní provokace.  
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6.1 Pojmové vymezení v legislativě, doktríně a judikatuře 

V obecné rovině můžeme na agenta v trestněprávním smyslu nahlížet jako na 

osobu, která zpravidla (nikoli však výhradně) pod smyšlenou identitou sbírá informace či 

důkazy o trestném činu, připravuje nebo vytváří vhodné podmínky pro jeho spáchání či 

dokonce trestný čin iniciuje, a to bez vědomí pachatelů, za účelem získání důkazů k jejich 

usvědčení orgány činnými v trestním řízení. 

Je nutno rozlišovat mezi agentem kontrolorem (agent-controlleur, agent infiltré) 

a agentem provokatérem. Agent kontrolor je spíše pozorovatelem, který se infiltruje do 

zločinecké skupiny za účelem získání důkazů o trestné činnosti a jejích pachatelích a 

s tímto cílem na trestné činnosti případně participuje dle úkolů zadaných vyššími články 

zločinecké organizace. Jistá míra participace agenta kontrolora je nezbytná za účelem 

včlenění se do kriminálního prostředí, nevyzrazení jeho skutečné identity a účelu jeho 

činnosti. Na druhé straně agent provokatér (agent-provocateur) trestné činy iniciuje, 

provokuje či navádí jiného k trestnému činu, který by jinak naváděná osoba nespáchala 

nebo spáchala jiným způsobem či v menším rozsahu a následně o nich agent informuje 

s cílem dosáhnout trestní stíhání pachatele.213 

V minulosti byl institut agenta aplikován praeter legem bez zákonného podkladu 

a regulace. Pod vlivem judikatury národních soudů i Evropského soudu pro lidská práva, 

státy postupně tuto problematiku regulují na úrovni zákonů a vytvářejí tak rámec pro 

použití agenta k získání procesně použitelných důkazu. 

Přípustnost použití institutu agenta a charakter jeho činnosti se napříč 

jednotlivými právními řády liší. Komparace přístupu jednotlivých států je ztížena tím, že 

                                                           
213 K rozlišení pojmů agent provokatér a agent kontrolor viz HERCZEG, Jiří. Systém řízené provokace 

v boji proti korupci a principy právního státu. Bulletin advokacie č. 4/2011, s. 25-31; SOTOLÁŘ, 

Alexander, PÚRY, František, WORATSCHOVÁ, Vladana. Posuzování policejní provokace. Trestněprávní 

revue č. 11/2002, str. 313-321; IVOR, Jaroslav. Agent provokatér v trestnom konaní. Státní zastupitelství 

č. 10-11/2004, str. 25; PELC, Vladimír. Problematika agenta provokatéra v trestním právu. In: Šturma, P. 

(Ed.) Konference SVOČ doktorských studentů v oboru právo a právní věda. Praha: 2012, Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, str. 45–57. 
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právní úprava je soustředěna nejen do trestních kodexů, ale v některých státech je 

předmětem speciálních zákonů. V rámci 28 států Evropské unie existují tři členské země 

(Švédsko, Polsko a Irsko), které problematiku agenta neregulují vůbec nebo jí upravují 

mimotrestními či podzákonnými normami.214 Polská úprava v zákoně o policii (ustawa z 

dnia 6 kwietnia 1990 o Policji, č. 30/1990 Sb.) se v ustanovení § 20a odst. 2 a 3 omezuje 

na konstatování, že v rámci plnění úkolů policie lze přistoupit k činnosti v utajení. Irsko 

institut agenta upravuje pouze v policejních postupech.215  

Absence zákonné úpravy je diskutabilní z hlediska souladnosti s judikaturou a 

jejími požadavky stanovenými ESLP. Evropský soud judikoval, že právní úprava institutu 

zasahujícího do základních lidských práv musí mít zákonný základ, jeho právní úprava 

musí být přístupná dotčeným osobám, a to v podobě umožňující předvídat možné 

důsledky porušení zákonných podmínek.216 

V České republice nemělo použití agenta pro účely trestního řízení žádný zákonný 

podklad, a to až do roku 1991. Od té doby legislativní úprava prošla dlouhou cestou, jejíž 

směr je určován především soudní judikaturou. 

Dle ustanovení § 158e tr. řádu se agentem rozumí příslušník Policie České 

republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů plnící úkoly uložené mu řídícím 

policejním orgánem, vystupující zpravidla se zastíráním skutečného účelu své činnosti, 

za případného zastření jeho totožnosti, například použitím legendy o jiné osobní 

existenci, který není vázán povinnostmi sborů, ke kterým přísluší, a to s výjimkou 

povinnosti zdrženlivosti při zásahu do práv a zájmů jiných osob. Pojem agenta co do 

subjektu legislativně rozšiřuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky [srov § 

                                                           
214 DI NICOLA, Andrea et al. Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 

against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, Part 

2. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, str. 267-268, dostupné na 

http://ec.europa.eu/. 
215 CAMPBELL, Liz. Organised Crime and The Law. A Comparative Analysis. Oxoford: Hart Publishing, 

2013, str. 93-94. 
216 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Malone proti Spojenému království ze dne 

2. srpna 1984, č. stížnosti 8691/79. 
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92 odst. 2 písm. a)], a to také na příslušníky zahraničních bezpečnostních sborů, pokud 

k takové činnosti policejní prezident a příslušný orgán cizího státu udělí souhlas. Úkoly 

agenta nemůže vzhledem ke znění zákonné úpravy plnit jiná osoba, a to ani občanský 

zaměstnanec ministerstva vnitra nebo Policie České republiky, voják v činné službě či 

příslušník Vězeňské služby povolaný k plnění úkolů policie. 

V minulosti měl agent v českém právním řádu legislativně širší význam, než je 

tomu v současnosti. Dle původního znění zákona regulujícího činnost Police (zák. č. 

283/1991 Sb.) byly policejní orgány při plnění svých úkolů oprávněné využívat „osoby 

jednající ve prospěch služby kriminální policie nebo služby ochrany ekonomických 

zájmů“. Novelou předmětného předpisu, zák. č. 152/1995 Sb., byla úprava použití agenta 

doplněna o ustanovení § 34b a přiblížila se tak současné podobě institutu. Nadále však 

zůstala upravena pouze v rámci policejního práva, přičemž trestní právo upravovalo 

toliko podmínky beztrestnosti agenta. Do trestního řádu byla právní úprava agenta, 

společně s úpravou dalších operativně pátracích prostředků, začleněna až s účinností od 

1. ledna 2002, a to novelou č. 265/2001 Sb. 

Použití agenta je vysoce nebezpečná metoda vyšetřování nejenom z pohledu 

zákonnosti a zachování zásady zdrženlivosti v případech, kdy dochází k zásahu do 

základních lidských práv, ale také z důvodu rizika, které tento druh vyšetřování metody 

představuje pro osobu vystupující v roli agenta. Právě posledně zmíněné je důvodem 

omezení okruhu osob, které mohou působit jako agent, na příslušníky bezpečnostních 

sborů se speciální kvalifikací. S tímto omezením se setkáváme ve většině států Evropské 

unie. Výjimkou jsou například Rakousko, Dánsko, Litva, Polsko,217 Portugalsko a 

Slovensko, kde za splnění stanovených podmínek mohou jako agenti vystupovat také 

civilisté.218 Podle ustanovení § 10 odst. 20 slovenského trestného poriadku civilního 

                                                           
217 Dle zákona o policii (ustawa z dnia 6 kwietnia 1990, o Policji, č. 30/1990 Sb.) ustanovení § 20a odst. 2 

a 3 v utajení mohou působit příslušníci policie a v odůvodněných případech také civilisté (srov též § 22 

odst. 1 zákona). 
218 DI NICOLA, Andrea et al. Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 

against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, Part 
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agenta ustanovuje prokurátor na návrh policejního orgánu pro účely odhalování a 

zjišťování korupčních trestných činů a terorismu. Může jím tedy být i jiná osoba než 

příslušník policie.219 Obdobná je situace ve Velké Británii a Skotsku, kde je za agenta 

považována jakákoliv osoba, která založí nebo udržuje vztah s jinou osobou za účelem 

získání informací skrytým způsobem, nebo za účelem umožnění přístupu k takovým 

informacím třetí osobě.220 Zde zvláštní ustanovení dokonce regulují podmínky použití 

dětí a zvlášť zranitelných osob v utajených policejních akcích. Obecně je povoleno, aby 

se civilní agent podílel na sledované trestné činnosti v mezích autorizace ze strany orgánů 

veřejné moci.221 

Obavy stran bezpečnosti osob spolupracujících s policejním orgánem jsou na 

místě, stejně tak i otázka odpovědnosti státu za případnou újmu. Na straně druhé si lze 

představit situaci, v níž zapojení policejního agenta do zločinecké skupiny nepřichází 

v úvahu z důvodu uzavřeného charakteru konkrétní skupiny, případně z důvodu 

pokročilého stadia trestného činu, který se z časového hlediska blíží dokonání. V těchto 

případech, pokud si zločinecká skupina počíná opatrně, lze za současné právní úpravy 

získat informace od informátora, který se trestné činnosti skupiny účastní, avšak zde opět 

nastává problém motivace ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Před 

zahájením trestního stíhání nelze spolupracující osobě poskytnout, s výjimkou finanční 

odměny informátora, žádné zákonné garance mírnějšího postupu či jiné výhody (srov 

kapitolu 5.2.3). Pokud by taková osoba měla odposlechové zařízení za účelem 

dokumentování trestné činnosti a jejich pachatelů, plnila by ipso facto úlohu agenta, avšak 

                                                           
2. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, str. 266, dostupné na 

http://ec.europa.eu/. 
219 Ivor uvádí, že civilním agentem může být toliko jiná bezúhonná plnoletá osoba. Srov IVOR, Jaroslav a 

kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Iura Edition, spol. s.r.o., 2006, str. 215. Zákon ani 

komentářová literatura však tyto požadavky na agenta neuvádějí. Srov. ČENTÉŠ, Jozef. Trestný poriadok. 

Vělký komentár. Bratislava: Eurokodex, 2014, 944 s. 
220 Regulation of Investigatory Powers Act 2000, section 26; pro Skotsko srov Regulation of Investigatory 

Powers (Scotland) Act 2000, section 1. 
221 McKAY Simon. Covert Policing – Law and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2011, str. 206-

207, str. 209-212; HARFIELD, Clive, HARFIELD, Karen. Covert Investigation. Third Edition. Oxford: 

Oxford University Press, 2012, str. 148-149. 
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za velice nevýhodných podmínek. Učiněním oznámení o organizované zločinecké 

skupině sice informátor naplní podmínky zániku trestnosti účasti na zločinecké skupině 

(podle § 362 tr. zákoníku), nikoli však současně podmínky pro zánik trestní odpovědnosti 

pro jednotlivé realizační trestné činy. Z důvodu vázanosti institutu agenta a podmínek 

jeho beztrestnosti pouze na příslušníky policie, nelze informátorům (pozdějším 

spolupracujícím obviněným) přímo přiznat okolnost vylučující protiprávnost spočívající 

v plnění úkolů agenta podle § 363 tr. zákoníku (v úvahu přichází aplikace tohoto 

ustanovení per analogiím). Diskutabilní je rovněž možnost aplikace obecné účinné lítosti 

podle § 33 písm. a) tr. zákoníku, která teoreticky přichází v úvahu, přičemž se však 

současně vztahuje pouze na některé trestné činy. Protože úloha informátora je 

v nastíněných případech shodná s tou, kterou by plnil policejní agent, je vyvození trestní 

odpovědnosti problematické rovněž z hlediska souladu se zásadou rovnosti. 

Skutečnost, že agent – civilista je v praxi využíván poměrně často, dobře dokládá 

judikatura i zahraniční aplikační praxe. Dle zkušeností s aplikací zákonem upraveného 

civilního agenta na Slovensku, jen v rámci trestního řízení pro korupční trestnou činnost 

počet agentů činí přibližně 60 ročně, přičemž zhruba z 80 % v postavení agentů vystupují 

osoby, které nejsou příslušníky policejního sboru.222 V České republice jsou civilisté 

využíváni zejména v souvislosti s předstíranými převody. Tato oblast není blíže právně 

upravena, zato je předmětem posuzování v rámci soudní judikatury.223 Aktuální 

judikatura správně nečiní rozdíly mezi provokativním jednáním policisty a 

provokativním jednáním civilisty instruovaným policejním orgánem. Vyloučení 

trestnosti jednání v rámci předstíraného převodu lze odůvodnit absencí vůle trestný čin 

dokonat – způsobit trestněprávně relevantní následek, přičemž orientace úmyslu pouze 

na „pokus“ trestného činu nepostačuje k vyvození trestní odpovědnosti za takové 

                                                           
222 ČENTÉŠ, Jozef. Niekoľko poznámok k použitiu agenta v slovenskom trestnom konaní. Státní 

zastupitelství č. 3/2014, str. 31-37. 
223 Srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2014, sp. zn. 6 Tdo 1018/2014, usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2014, sp. zn. 6 Tdo 1271/2014. 



 165  
 

jednání.224 Problematickým se však stává v situaci, v níž instrukce policejního orgánu 

vyústí v jednání civilisty naplňující znaky policejní provokace. 

Širší zapojení civilistů do policejních akcí, které lze s ohledem na jeho četnost 

v rámci předstíraných převodů předpokládat, v České republice nepodléhá výslovné 

zákonné regulaci a skýtá riziko rozporu tohoto postupu se základními zásadami trestního 

procesu.225 

Osobě civilního agenta bez odpovídající právní úpravy hrozí dvojí nebezpečí, a to 

jednak ze strany spolupachatelů, jednak ze strany policejních orgánů, bude-li v rámci 

spolupráce s policií zadržen při trestném činu. Transnacionalizace organizovaného 

zločinu vyvolala potřebu posílení mezinárodní justiční spolupráce mezi jednotlivými 

státy s cílem společného boje proti této závažné formě kriminality. V případech trestné 

činnosti páchané na území více států nelze vyloučit, že orgán cizího státu, který povede 

trestní stíhání, nebude mít o spolupráci jednoho z pachatelů s orgány činnými v trestním 

řízení vědomost, neboť osoby informátorů jsou často známy pouze konkrétním 

policistům. 

Současná legislativní situace je nevyhovující a mám za to, že oblast civilních 

agentů právem zasluhuje větší pozornost zákonodárce. 

Aktivní účast civilistů na policejním vyšetřování, třebaže její výslovnou úpravu 

v trestním řádu nenajdeme, se v aplikační praxi objevuje a v případě předstíraných 

převodů obstála z hlediska kritéria zákonnosti a souladu s Ústavou taktéž před Ústavním 

soudem ČR.226  

                                                           
224 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné 1. vydání. Praha: Leges, 2009, str. 275. 
225 K tomu srov rovněž KARABEC, Zdeněk. Použití agenta proti organizovanému zločinu. Trestněprávní 

revue 8/2011, str. 224-231. 
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Použití civilistů při operativně pátrací činnosti však musí být podrobeno přísnému 

testu proporcionality a mělo by být upraveno jako krajní prostředek vyšetřování, který lze 

použit pouze v odůvodněných případech. 

6.2  K problematice policejní provokace 

Demokratické státy v souvislosti s rozvojem doktríny spravedlivého procesu 

postupně přistoupily k regulaci činnosti agenta a podmínek jeho nasazení, přičemž tvorba 

a potažmo výklad norem byl podstatným způsobem ovlivněn judikaturou Evropského 

soudu pro lidská práva, jež vymezila hranici mezi přípustnou proaktivní činností policie 

v kriminálním prostředí a nepřípustnou policejní provokací.  

Míra přípustné aktivity států v kriminálních aktivitách za účelem prevence 

závažné trestné činnosti a jejího potírání je jednou z nejpalčivějších otázek spojených 

s proaktivními formami vyšetřování. Zodpovědět ji lze pouze po pečlivém vyvážení 

zájmu státu na ochraně společnosti před trestnými činy s garancemi práva na spravedlivý 

proces.  

Pojem policejní provokace není pojmem trestního práva, nepoužívá jej trestní 

zákoník při vymezení podmínek neodpovědnosti agenta za trestný čin, ani trestní řád 

v procesní úpravě použití policejního agenta. V českém právním řádu se s ním lze setkat 

pouze v ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, 

podle něhož je zjištění, že skutek, který je předmětem odsuzujícího výroku, byl 

vyprovokován, organizován nebo řízen bezpečnostními orgány, důvodem pro zrušení 

takového rozhodnutí. Policejní provokace je termínem používaným převážně judikaturou 

a naukou k vymezení nedovolené aktivity státu v bezprostřední souvislosti s pácháním 

trestné činnosti.  

Snahy o jeho obsahové vymezení můžeme pozorovat jak v nauce, tak i 

v judikatuře národních soudů a ESLP. 
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V rámci české právní teorie Musil policejní provokaci definuje šířeji než jiní čeští 

autoři, a to jako aktivní činnost policie, směřující k podněcování určité osoby ke spáchání 

konkrétního trestného činu s cílem získat usvědčující důkazy a vyvolat trestní stíhání 

podněcované osoby.227 S konkrétnější a současně užší definicí přichází Chmelík, který za 

policejní provokaci považuje záměrné aktivní podněcování nebo navádění či jiné 

iniciování trestné činnosti jiné osoby, která by jinak protiprávně nejednala.228   

Rovněž Nejvyšší soud ve sjednocujícím stanovisku sp. zn. Tpjn 301/2014 

přistupuje k definici provokace spíše restriktivně a popisuje ji jako „aktivní činnost 

policie, která směřuje k podněcování určité osoby (fyzické či právnické) ke spáchání 

konkrétního trestného činu s cílem získat usvědčující důkazy a vyvolat její trestní stíhání, 

a jejímž důsledkem je vzbuzení úmyslu spáchat trestný čin podněcovanou osobou, ačkoliv 

předtím tato osoba žádný takový úmysl neměla“. Současně svou definici doplňuje o 

iniciaci závažnějšího jednání, než podněcovaná osoba měla původně v úmyslu spáchat 

(tzv. vytváření kvalifikace), když dodává, že „policejní provokací je i taková aktivní 

činnost policie, jíž dochází k doplňování chybějících zákonných znaků základní skutkové 

podstaty určitého trestného činu, k záměrnému podstatnému navýšení rozsahu 

spáchaného činu podněcovanou osobou, či k jiným způsobem vyvolané změně právní 

kvalifikace spáchaného činu k tíži podněcované osoby, zejména pokud jde o okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby, byť by jinak tato osoba byla k spáchání činu v 

obecném smyslu rozhodnuta“. 

Uvedené lze zobecnit následovně. Policejní provokací se rozumí aktivní 

činnost státu, ať už přímá či nepřímá, směřující k rozhodnutí podněcované osoby 

spáchat trestný čin (iniciace trestného činu), kterého by se jinak nedopustila anebo 

                                                           
227 MUSIL, Jan. Policejní provokace v teorii, legislativě a judikatuře. Státní zastupitelství č. 3/2014, str. 10 

– 22. 
228 CHMELÍK, Jan a kol. Zločin bez hranic: vyšetřování terorismu a organizovaného zločinu. Praha: Linde, 

2004, str. 96.  
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spáchat jiný trestný čin, závažnějším způsobem nebo ve větším rozsahu než ten, 

k němuž byla před ingerencí státu rozhodnuta (vytváření právní kvalifikace). 

Ústavní soud v jednom ze svých rozhodnutí229 zdůraznil, že český právní řád 

možnost policejní provokace nezná a neupravuje, protože v demokratické společnosti a 

v právním státě je takový postup vyloučen jako protizákonný a protiústavní. Právě z 

uvedené argumentace vyplývá hlavní a nejčastěji uváděný důvod nepřípustnosti policejní 

provokace. Z pohledu českého ústavního práva je jím zásada enumerativnosti státních 

pretenzí, vyjádřena v čl. 2 odst. 3 Ústavy pravidlem, že státní moc slouží všem občanům 

a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které zákon stanoví. Jinými slovy, 

protože policejní provokace není jako dovolený postup upravena zákonem, je 

nepřípustná, nezákonná a v rozporu s Ústavou. 

Mám za to, že princip legální licence není důvodem nepřípustnosti policejní 

provokace jako takové, neboť se jedná pouze o prostředek zákonodárce, jak nepřípustnost 

tohoto postupu vyjádřit. Z teleologického hlediska lze skutečný důvod spatřovat 

v rozporu se zásadou spravedlnosti. Imanentní je rovněž rozpor se zásadou rovnosti, kdy 

stát, který trestá návodce trestných činů, je sám pro totožné jednání nepostižitelný. 

Nakonec zásadní důvod spatřuji ve funkci moderního právního státu zajišťovat ochranu 

společnosti před trestnými činy a jejich pachateli. Zcela v rozporu s touto funkcí a jejím 

účelem by byla státní iniciace trestné činnosti za účelem jejího potrestání, neboť takový 

postup degraduje účel trestní odpovědnosti i trestu. Pokud stát vyvolá trestnou činnost, 

aby ji mohl potrestat, míjí se trest své ochranné funkci, neboť bez jednání státu by 

k trestnému činu nedošlo. V obdobném duchu uvažuje Pelc,230 když uvádí: „pokud je 

totiž základním účelem trestního práva, který stanoví stát v právním řádu, ochrana 

společnosti před kriminalitou, bylo by nesmyslné připustit, aby jednání, které je 

                                                           
229 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. června 2000, sp. zn. III ÚS 597/99. 
230 PELC, Vladimír. Problematika agenta provokatéra v trestním právu. In: Šturma, P. (ed.) Konference 

SVOČ doktorských studentů v oboru právo a právní věda. Praha: 2012, Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, str. 45–57. 
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závažnější kriminalitou a které organizuje státní moc, mohlo sloužit k ochraně před 

kriminalitou méně závažnou“. 

6.2.1 Policejní provokace v české právní úpravě 

Závěry o nepřípustnosti policejní provokace, tak jak byla shora vymezena, 

relativizují pokusy o její uzákonění. Příkladem poslední takové snahy je návrh 

představený v rámci protikorupčního balíčku z roku 2010, který byl Parlamentem 

odmítnut.231 Alternativa k navrhovanému institutu byla do českého právního řádu 

v souvislosti s potřebou potírání korupce přijata novelou trestního řádu č. 163/2016 Sb.232 

Zákon zavádí možnost vydat rozhodnutí o nestíhání osoby, která úplatek slíbila, proto, že 

o to byla požádána, dobrovolně a bezodkladně oznámila jednání orgánům činným 

v trestním řízení a poskytla v průběhu celého řízení pravdivou a úplnou výpověď. Je 

zřejmé, že navrhovaná změna je koncipována jako motivační nástroj k oznamování 

trestných činů, který s policejní provokací nesouvisí. 

Právní řád České republiky tedy ve své současné podobě institut agenta 

provokatéra nezná. Ačkoli policejní provokace není výslovně v zákoně vyloučena, zákaz 

se dovozuje z ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy a plyne rovněž z bohaté soudní judikatury. 

Jednou z charakteristik organizovaného zločinu je jeho přerůstání do struktur 

státní moci a snaha o dosažení imunity prostřednictvím korupce. V boji proti tomuto 

druhu kriminality je významným faktorem řádné a zákonné plnění povinností policejních 

orgánů a jiných bezpečnostních složek a prevence páchaní trestné činnosti z jejich strany.  

Vně oblasti trestního práva je z hlediska předmětu zkoumání této práce zásadní 

institut zkoušky spolehlivosti, který byl do českého právního řádu zaveden zákonem 

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a následně byl převzat do ustanovení 

§ 41 zákona č. 31/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Jedná se o 

                                                           
231 Srov sněmovní tisk č. 1015 z roku 2010 (zákon o protikorupčních opatřeních). 
232 Poslanecká sněmovna, 7. volební období, sněmovní tisk č. 458  
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oprávnění příslušníka inspekce k předcházení, zamezování a odhalování protiprávního 

jednání příslušníků nebo zaměstnanců bezpečnostních sborů.  

Zkouška spolehlivosti obecně spočívá v navození situace, kterou je zkoušená 

osoba povinna řešit. Dle důvodové zprávy k zákonu by se osoba provádějící zkoušku 

neměla dopouštět protiprávní činnosti, protože sama zkouška spolehlivosti jako taková 

není okolností vylučující protiprávnost. Nicméně ze zkušeností s prováděním zkoušek 

spolehlivosti plyne, že pro jejich účinnost je nezbytné umožnit osobě zkoušku provádějící 

dostat se do interakce či jednání s příslušníkem, kterého se má zkouška týkat či jinak 

upoutat jeho pozornost. Tato interakce však může spočívat pouze v jednání jinak 

naplňující znaky přestupku či jiného správního deliktu, nikoli trestného činu, jehož 

trestnost při provádění zkoušky spolehlivosti není, na rozdíl od méně závažných deliktů, 

vyloučena.  

Průběh zkoušky je kromě standardního úředního záznamu dokumentován také 

obrazovým a zvukovým záznamem. Dojde-li v průběhu zkoušky spolehlivosti ke 

spáchání trestného činu ze strany zkoušené osoby, nabízí se otázka možnosti použití takto 

získaného materiálu jako důkazu v trestním řízení proti osobě, která se jednání dopustila 

(k tomuto srov kapitolu 6.2.3). 

6.2.2 Policejní provokace v judikatuře Ústavního a Nejvyššího soudu 

Konkrétní rozsah pojmu policejní provokace určuje soudní judikatura, zejména 

pak judikatura Ústavního a Nejvyššího soudu České republiky. Předmětem výkladu této 

části však nebudou konkrétní soudní rozhodnutí, jejichž rozboru bylo v poslední době 

v odborné literatuře věnováno dostatek pozornosti,233 nýbrž zobecnění principů 

                                                           
233 Viz například SOTOLÁŘ, Alexander, PÚRY, František, WORATSCHOVÁ, Vladana. Posuzování 

policejní provokace. Trestněprávní revue č. 11/2002, str. 313-321; HERCZEG, Jiří. Systém řízené 

provokace v boji proti korupci a principy právního státu. Bulletin advokacie č. 4/2011, str. 25-31; 

SOTOLÁŘ, Alexander, PÚRY, František. Skrytá reakce policie na již páchanou trestnou činnost. 

Trestněprávní revue č. 1/2003, str. 6. 
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vymezujících hranici mezi přípustným proaktivním jednáním policie a nedovolenou 

policejní provokací. 

Předně je však nutno zdůraznit, že přístup judikatury podléhá neustálému vývoji. 

Napříč relevantními rozhodnutími Ústavního i Nejvyššího soudu v čase je patrný trend 

jakéhosi uvolnění původně poměrně přísného měřítka. Tento lze demonstrovat na často 

citovaném rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 597/99, v němž Ústavní soud spatřoval nepřípustnou 

policejní provokaci mimo jiné v činnosti policejního orgánu, který ve spolupráci se 

svědkyní zinscenoval předání úplatku obviněnému, který měl před aktivitou policie ve 

svědkyni vyvolat dojem, že je schopen zajistit, aby tato ve vyšetřované věci nebyla vzata 

do vazby a nakonec ani trestně stíhána (když toto nebezpečí jí mělo hrozit) a poté, co měl 

naznačit, že za uvedenou aktivitu očekává od oné osoby blíže neurčenou finanční částku. 

V právní větě Ústavní soud vyslovil, že je „nepřípustným porušením čl. 39 Listiny a čl. 7 

odst. 1 Úmluvy, pakliže jednání státu (v dané věci Policie České republiky) se stává 

součástí skutkového děje, celé posloupnosti úkonů, z nichž se trestní jednání skládá (např. 

provokace či iniciování trestného činu, jeho dokonání, apod.).“ Přísnou interpretací 

vyjádřeného názoru lze dospět k závěru, že jakékoliv aktivní jednání policie v rámci děje 

vykazujícího znaky trestného činu je vyloučeno. V následné judikatuře však došlo ke 

zmírnění této přísné interpretace policejní provokace, jak ostatně potvrdilo i následné 

rozhodnutí Ústavního soudu v téže věci (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 

července 2002, sp. zn. II. ÚS 143/02). 

Judikatura Ústavního soudu234 meze nepřípustné policejní provokace formuluje 

následovně: 

1) policejní provokací je aktivní činnost policie směřující k podněcování třetí osoby 

ke spáchání trestného činu s cílem usvědčit jí z trestné činnosti,  

                                                           
234 Srov. zejména III. ÚS 597/99, II. ÚS 710/01, II.ÚS 160/02 a II.ÚS 583/05,  
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2) proaktivní metody státu jsou na místě pouze v případech, kdy je objektivně dáno 

podezření z trestného činu a toto podezření má podklad ve spisovém materiálu, 

3) policejní provokací je zejména návod jiného ke spáchání trestné činnosti či 

jakákoli forma pomoci k trestnému činu, například posilování vůle třetí osoby 

spáchat trestný čin, 

4) provokací je kvalitativně takový zásah do skutkového děje, jenž ve své 

komplexnosti tvoří trestný čin, resp. takový podíl státu na jednání osoby, jehož 

důsledkem je trestní kvalifikace tohoto jednání (tzv. vytváření právní 

kvalifikace); policejní provokací není každé ovlivnění skutkového průběhu, 

nýbrž pouze zásadní vnější ovlivnění průběhu zamýšleného podezřelým, 

5) o policejní provokaci se nejedná v případě, když jednání policistů (nutně) tvoří 

jeden z dílčích elementů celkového průběhu události, který však nelze pokládat 

za určující či podstatný prvek trestného činu, 

6) za policejní provokaci nelze považovat ani případy, kdy aktivitu ve vztahu ke 

spáchání trestného činu vyvíjí primárně podezřelý, který sám určuje způsob, 

jakým bude trestný čin spáchán, jedná aktivně a iniciativně235 

7) policejní provokací jsou takové postupy policejních orgánů, jež překračují 

únosnou míru aktivity, danou na jedné straně jejím cílem (přispět k odhalení 

pachatele trestného činu, resp. prokázání trestné činnosti) a na druhé straně – 

negativně, požadavkem, aby se policejní orgány na trestné činnosti aktivně samy 

nepodílely ve smyslu jejího iniciování, podněcování či rozvíjení. 

                                                           
235 V usnesení sp. zn. II. ÚS 583/05 Ústavní soud neshledal nezákonnost postupu policejního orgánu ve 

věci,  kdy stěžovatel jako první navázal kontakt se skrytým policistou vystupujícím pod krycím jménem 

"Manfred", požádal jej o dodávku určitého množství drogy a stanovil i další podmínky obchodu. Byl to 

také první stěžovatel, který tomuto policistovi předal částku 21.000,- švýcarských franků na zakoupení 

drogy, přičemž druhý stěžovatel se rozhovoru o dodávce drog účastnil jako překladatel. Konkrétní dodávku 

pak první stěžovatel domlouval prostřednictvím druhého stěžovatele se skrytým policistou telefonicky s 

tím, že drogu měl předat další policista vystupující pod krycím jménem "Laďa". Takto uzavřel, že je ze 

skutkových okolností zřejmé, že trestná činnost stěžovatelů nebyla vyprovokována aktivním jednáním 

policejních agentů a nenese žádné znaky mimořádného ovlivnění vnějším policejním zásahem. 
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Pokud se týče rozhodovací činnosti Nejvyšší soudu,236 tato v obecné rovině 

vychází ze shodných východisek jako Ústavní soud, avšak s tím, že Nejvyšší soud se ve 

své rozhodovací praxi opakovaně vymezil vůči původnímu striktnímu výkladu Ústavního 

soudu v nálezu sp. zn. III. ÚS 597/99 a shodně s aktuální judikaturou Ústavního soudu 

povoluje určitou formu ovlivnění pachatele trestného činu při naplňování znaků trestného 

činu policií, které nevylučuje ani přímé zapojení policie do realizace úmyslu pachatele 

trestný čin spáchat.  

6.2.3 Zkouška spolehlivosti jako důkaz v trestním řízení 

Z hlediska předmětu zkoumání této kapitoly je významná judikatura Nejvyššího 

soudu zabývající se problematikou vztahu mezi zkouškou spolehlivosti ve smyslu § 41 

zák. č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a policejní provokací, 

zejména stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu pod sp. zn. Tpjn 301/2014 (viz 

výše).  

Stran důkazů zajištěných v průběhu zkoušky spolehlivosti a jejich použitelnosti 

judikoval, že podléhají totožným požadavkům jako důkazy získané v trestním řízení, 

včetně jejich nepřípustnosti, v případě, že byly získány jednáním veřejné moci, které 

vykazuje znaky policejní provokace.  

 Důvodová zpráva k zákonu o Policii České republiky s odkazem na § 89 odst. 2 

tr. řádu zdůrazňuje, že použití výsledku zkoušky spolehlivosti v trestním řízení není 

vyloučeno a může sloužit zejména pro účely zahájení úkonů trestního řízení. Na spornost 

                                                           
236 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. srpna 2002, sp. zn. 7 Tdo 461/2002, Usnesení 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. února 2003, sp. zn. 5 Tdo 1366/2003, Usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 20. května 2004, 6 Tdo 458/2004, usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 

24. srpna 2005, sp. zn. 5 Tdo 1005/2005, usnesení Nejvyššího sudu ze dne 30. října 2014, sp. zn.  6 Tdo 

1018/2014. 
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použití záznamů jako usvědčujícího důkazu v trestním řízení je v odborné literatuře 

opakovaně poukazováno.237 

Argumentem proti použitelnosti výsledků zkoušky spolehlivosti v trestním řízení 

je účel zkoušky, která není primárně určena k získávání důkazů pro trestní řízení, nýbrž 

pro řízení správní či disciplinární. Tomuto účelu odpovídají i procesní záruky zachování 

základních práv zkoušené osoby, do kterých je v průběhu zkoušky spolehlivosti 

zasahováno. Provedení zkoušky spolehlivosti a pořízení záznamů o ní není vázáno 

rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení, které by garantovalo její zákonnost, tak 

jak je tomu v trestním řízení. Nejvíce se zkouška spolehlivosti blíží institutu 

předstíraného převodu dle § 158c tr. řádu a použití agenta podle § 158e tr. řádu. 

Předstíraný převod je přitom vázán na povolení státního zástupce, stejně tak i pořizování 

zvukových a obrazových záznamů o něm. Použití agenta povoluje vrchní soud na návrh 

státního zástupce vrchního státního zastupitelství, kdy záznamy je agent následně 

oprávněn pořizovat bez dalšího povolení. Záznamy o těchto úkonech je pak možné použit 

pouze za splnění zákonných podmínek upravených trestním řádem. Absence obdobných 

procesních záruk v zákoně o GIBS proto vzbuzuje pochyby z hlediska požadavku na 

zachování práva na spravedlivý proces v případě použití výsledků zkoušky spolehlivosti 

v trestním řízení proti zkoušené osobě.  

Je nesporné, že povinnosti příslušníků bezpečnostních sborů a jejich společenský 

význam odůvodňují vyšší míru zásahu do jejich základních práv, zejména při kontrole 

dodržování pracovních postupů, a to za účelem rozhodnutí o jejich dalším setrvání 

v bezpečnostním sboru. Může však postavení zkoušených osob odůvodňovat rovněž nižší 

míru záruk a ochrany v trestním řízení, a tím i použitelnost záznamů nesplňujících 

požadavky trestního řádu v trestním řízení? Takový výklad je samozřejmě nepřípustný, 

neboť zakládá nerovnost konkrétní skupiny osob před zákonem z důvodu jejich povolání. 

                                                           
237 HERCZEG, Jiří. Systém řízené provokace v boji proti korupci a principy právního státu. Bulletin 

advokacie č. 4/2011, str. 25; STŘÍŽ, Igor. Zkouška spolehlivosti jako důkaz v trestním řízení. Státní 

zastupitelství č. 3/2014, str. 23-27. 
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Užití výsledků zkoušky spolehlivosti v trestním řízení zpochybňuje také Nejvyšší 

státní zastupitelství ve svém vyjádření k sjednocujícímu stanovisku Nejvyššího soudu.238 

Vychází přitom z tvrzení, že jednání při zkoušce spolehlivosti je vždy záměrně 

vyprovokované, vybočující z běžného života jako umělý jev iniciovaný policií, a tedy v 

zásadě vždy představuje provokaci potenciálního pachatele. Se závěrem o tom, že 

zkouška spolehlivosti vždy představuje nedovolenou policejní provokaci z hlediska 

trestního práva, se však nelze zcela ztotožnit. I zkoušky spolehlivosti totiž mohou za 

určitých okolností splňovat kritéria přípustné aktivity orgánů veřejné moci při odhalování 

trestné činnosti tak, jak je vymezuje judikatura. 

S argumenty proti použitelnosti výsledků zkoušky spolehlivosti v trestním řízení 

se pokusil vypořádat Nejvyšší soud v již zmiňovaném sjednocujícím stanovisku. Podle 

něj zákonně provedenou zkoušku spolehlivosti nelze označit za policejní provokaci, když 

její zákonná úprava neumožňuje trestný čin iniciovat a z hlediska jeho účelu, zákon 

přinejmenším implicitně požaduje (stejně jako judikatura Ústavního soudu ve vztahu k 

rozhodování o realizaci předstíraného převodu nebo použití agenta podle trestního řádu) 

jako klíčový předpoklad legální zkoušky spolehlivosti existenci určitého konkrétního 

podezření, že zkoušená osoba se protiprávního jednání zamýšlí dříve (zamezení) či 

později (předcházení) dopustit, anebo se ho již dopustila (odhalování). Při zachování 

těchto dvou požadavků lze dle Nejvyššího soudu výsledky zkoušky spolehlivosti použít 

jako důkaz v trestním řízení ve smyslu § 89 odst. 2 tr. řádu. 

Ačkoli se se závěry i s argumentací Nejvyššího soudu ohledně nemožnosti 

ztotožňovat zkoušku spolehlivosti s nepřípustnou policejní provokací ztotožňuji, mám za 

to, že závěr o použitelnosti jejích výsledků v trestním řízení není zcela jasně názorově 

podložen. 

                                                           
238 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 301/2014. 
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Na rozdíl od Nejvyššího soudu a státního zastupitelství spatřuji problém 

použitelnosti zkoušky spolehlivosti v rozdílném účelu mimotrestních a trestních norem. 

Trestní řád jakožto procesně právní úprava postupu orgánů státní moci v případech, kdy 

existuje podezření, že došlo či dochází k páchání trestné činnosti, je speciální povahy ve 

vztahu k ostatním procesním předpisům. Speciální povaha trestního řádu současně 

nevylučuje použití důkazů zákonně zajištěných podle jiného právního předpisu pro účely 

trestního řízení. Aby důkaz mohl být zajištěn zákonně ve smyslu jiných předpisů, musí 

respektovat jednak účel zákona a jednak procesní podmínky i postup stanovený 

předmětným zákonem. 

 Nejvyšší soud ve vztahu k použitelnosti záznamů ze zkoušky spolehlivosti 

vyžaduje, aby jí předcházelo důvodné podezření z protiprávní činnosti. Na tomto místě je 

však nutno zdůraznit, že v souladu s primárním účelem zkoušky spolehlivosti, lze tuto 

pro účely trestního řízení připustit pouze pokud v době její realizace existovalo podezření 

z protiprávní činnosti, která nenese znaky trestného činu. Jakmile vznikne konkrétní 

podezření, že příslušník bezpečnostního sboru se může dopouštět trestné činnosti, nelze 

zkoušku spolehlivosti zákonně vykonat tak, aby bylo použitelná v trestním řízení, neboť 

by se jednalo o postup obcházející speciální právní úpravu obsaženou v trestním řádu. 

Dojde-li v takové situaci k provedení zkoušky spolehlivosti, ačkoli jsou již dány 

podmínky pro postup dle trestního řádu, jsou její výsledky použitelné, nikoli však jako 

důkaz, nýbrž pouze jako operativní poznatek, na základě kterého lze následně zahájit 

úkony trestního řízení a trestnou činnost (nikoli však tu, která vzešla ze zkoušky 

spolehlivosti) prověřovat za pomoci nástrojů trestního práva procesního. 

Je proto na škodu věci, že Nejvyšší soud nevyslovil rovněž stanovisko k potřebné 

míře podezření a jeho povaze, které spoluurčují zákonnost a potažmo použitelnost 

výsledků zkoušky spolehlivosti v trestním řízení proti zkoušené osobě.  
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6.2.4 Problematika (ne)policejní provokace 

Osobitá povaha organizovaného zločinu ve srovnání s jinými druhy kriminality 

vyžaduje specifické metody vyšetřování, mezi které patří také využití civilistů z řad členů 

zločineckých skupin či potenciálních poškozených v rámci policejních akcí. České trestní 

právo činnost civilistů v tomto smyslu výslovně nereguluje, na rozdíl od některých 

zahraničních právních úprav. Nicméně judikaturou je činnost civilistů v rámci 

předstíraných převodů tolerována. Na tomto místě je vhodné předestřít, že zahraniční 

právní úpravy, které institut civilních agentů upravují, je staví do procesní role agentů i 

v případě potřeby samotné realizace předstíraného převodu, neboť již tato je považována 

za náplň činnosti agenta.239 

Stran spolupráce civilistů s policejními orgány nabývá na významu otázka 

policejní provokace, a to zejména v případech, kdy právní úprava této problematiky 

v českém právním řádu zcela absentuje.  

Je nezbytné rozlišit dvě situace. Tou první je aktivita civilisty v rámci skutkového 

děje dle instrukcí policejního orgánu a pod jeho řízením, od níž je třeba odlišit činnost 

soukromého agenta jednajícího tzv. na vlastní pěst v úmyslu získat usvědčující důkazy, a 

to bez vědomí orgánů činných v trestním řízení. 

V prvně popsané situaci soukromá osoba jedná jako prodloužená ruka policejního 

orgánu s cílem odhalit trestný čin a usvědčit jeho pachatele. Zde, byť pouze 

prostřednictvím třetí osoby odlišné od policejního orgánu, dochází k ingerenci státní moci 

do některých prvků skutkového průběhu trestného činu. Jedná se tedy o proaktivní činnost 

policejního orgánu prostřednictvím civilní osoby. Pokud civilista jedná v mezích dohody 

s orgánem veřejné moci, je zcela legitimní podřídit takové jednání stejným pravidlům a 

požadavkům, jaké se vztahují na operativní činnosti policie, včetně nepřípustnosti 

                                                           
239 K tomu srov DI NICOLA, Andrea et al. Study on paving the way for future policy initiatives in the field 

of fight against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised 

crime, Part 2.  Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, str. 266-267, dostupné na 

http://ec.europa.eu/;  nález Ústavného súdu SR ze dne 9. března 2011, sp. zn.  I. ÚS 129/2010. 

http://ec.europa.eu/
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policejní provokace. Proto je i v těchto případech zapovězeno jednání naplňující znaky 

policejní provokace, a to s totožnými důsledky. Ačkoli se judikatura výslovně 

problematikou účasti civilistů nezabývala, v rámci rozhodovací činnosti mlčky připustila 

důkazy získané za účasti civilistů např. v rámci předstíraných převodů, a to za podmínky, 

že jejich jednání nenaplnilo znaky policejní provokace.240 

Ve Spojeném království, kde je použití civilních agentů obecně přípustné 

v mezích autorizace ze strany orgánů veřejné moci, je v souvislosti s policejní provokací 

diskutována i použitelnost doznání podezřelého osobě s ní vykonávající vazbu či trest 

(tzv. cell confessions). Toto je použitelné formou výpovědi svědka, avšak s výjimkou 

případů, kdy vězeň jednal jako civilní agent a současně podezřelého k doznání 

vyprovokoval.241  

Odlišně je nutno přistupovat k otázce přípustnosti soukromé provokace bez účasti 

státu. Jednání osoby, která svým aktivním jednáním iniciuje či podněcuje spáchání 

trestného činu jinou osobou, byť s úmyslem usvědčit ji z trestného činu, umožňuje dle 

konkrétního skutkového stavu vyvození trestní odpovědnosti pro návod či pomoc 

k trestnému činu. Na důkazy touto osobou zajištěné a následně předložené policejnímu 

orgánu však nelze aplikovat pravidlo o nepřípustnosti důkazů získaných provokativním 

jednáním. Naopak se zde uplatní zásada, že jako důkaz může sloužit vše, co je způsobilé 

přispět k objasnění trestného činu (§ 89 odst. 2 věta první tr. řádu) a důkaz získaný 

soukromou provokací bude v trestním řízení obecně přípustný.242  

                                                           
240  Srov například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2006, sp. zn. 6 Tdo 1622/2005, usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 16. října 2013, sp. zn. 5 Tdo 971/2013, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 

října 2014, sp. zn. 6 Tdo 1018/2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2014, sp. zn. 6 Tdo 

1271/2014. 
241 McKAY Simon. Covert Policing – Law and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2011, str. 214-

220. 
242 Shodně srov PÚRY, František, KOUŘIL, Ivo. Úvahy nad provokací, a to nejen policejní. Státní 

zastupitelství č. 3/2014, str. 17-22. 
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6.2.5 K důsledkům policejní provokace 

Aktivita státní moci spočívající v podstatném ovlivnění úmyslu potenciálního 

pachatele spáchat trestný čin, jeho rozsahu či způsobu provedení, který se měl stát či stal 

předmětem trestního stíhání, je považovaná za nepřípustnou. Porušení zákazu policejní 

provokace má proto dalekosáhlé důsledky pro trestní řízení.243 

Tím prvním je absolutní neúčinnost důkazů získaných v důsledku provokativního 

jednání státní moci a potažmo také všech důkazů opatřených na jejich základě. Policejní 

provokace zakládá neodstranitelnou vadu důkazu, který již nelze znovu provést, a proto 

může vést až ke zmaření účelu celého trestního řízení. Zákonný podklad pro závěr o 

nepřípustnosti těchto důkazů, vedle ústavní zásady enumerativnosti státních pretenzí, lze 

nalézt v ustanovení § 89 odst. 3 tr. řádu upravujícím nepřípustnost donucením získaných 

důkazů. 

Na nemožnost vyvození trestní odpovědnosti za jednání, které bylo 

vyprovokováno, jakožto další z důsledků policejní provokace, poukázal Kratochvíl.244 Ve 

světle ustanovení trestního zákona z roku 1961 shledával důvod v chybějící materiální 

stránce vyprovokovaného jednání, které ve skutečnosti není způsobilé zasáhnout objekt 

trestněprávní ochrany, když tento je ve skutečnosti zasahován provokatérem. Vyslovený 

názor je aktuální i po nabytí účinnosti trestního zákoníku a změně pojetí trestného činu 

z původně materiálně-formálního na formální chápání trestného činu s hmotněprávním 

korektivem v podobě subsidiarity trestní represe. Ačkoli vyprovokované jednání naplňuje 

formální znaky trestného činu, vyvození trestní odpovědnosti osoby jednající v důsledku 

provokace lze vyloučit, v souladu s Kratochvílovou argumentací, poukazem na chybějící 

společenskou škodlivost takového jednání (§ 12 odst. 2 tr. zákoníku). 

                                                           
243 Srov též COUFALOVÁ, Bronislava. Policejní provokace v podmínkách právního řádu České republiky 

a USA; Justičná revue, 68, 2016, č. 6-7, str. 796 – 804. 
244 KRATOCHVÍL, Vladimír. Policejní provokace „trestního činu“ z pohledu trestního práva a ústavně 

právního. Trestní právo, č. 10/2001, str. 2-9. 
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Mám za to, že k uvedené problematice nelze z hlediska trestního práva hmotného 

přistoupit jinak. Možnost vyloučení trestní odpovědnosti v rámci zákonem neupravené 

okolnosti vylučující protiprávnost v tomto případě nemůže přicházet v úvahu. Samotná 

nezákonná provokace totiž nečiní z protiprávního jednání, jednání dovolené a nemůže 

vyloučit uplatnění veškerých sankčních důsledků, včetně těch pracovněprávních (např. 

v důsledku selhání u zkoušky spolehlivosti).  

Třetím důsledkem aktivity policejního orgánu ve skutkovém průběhu trestného 

činu je její vliv na právní kvalifikaci jednání podezřelého, a to ve vztahu k vývojovému 

stadiu trestného činu. U materiálních (výsledečných) trestných činů, k jejichž dokonání 

se vyžaduje účinek, je ve prospěch pachatele nutné zohlednit, že jednal v pozitivním 

skutkovém omylu, který vylučuje postih za dokonaný trestný čin, a jeho jednání lze tedy 

posoudit toliko jako pokus trestného činu.  

Policejní provokace výhradně stran okolností podmiňujících použití vyšší trestní 

sazby nevylučuje trestní odpovědnost za jednání předcházející nedovolené ingerenci 

státu. Proto lze pachatele postihnout za dokonaný trestný čin přijetí úplatku, pokud sám 

úplatek v nespecifikované výši žádal, nikoli však již za jeho přijetí ve výši stanovené 

policejním orgánem, které by zakládalo znaky kvalifikované skutkové podstaty.  

6.2.6 Policejní provokace v zahraničních úpravách a aplikační praxi 

Problematika policejní provokace je aktuálním problémem napříč právními 

systémy. Přístup jednotlivých právních úprav k institutu agenta se liší, avšak bližším 

pohledem na názory zahraniční doktríny a judikatury lze vypozorovat, že standardy 

použití policejní provokace jsou podobné.  

Na rozdíl od české právní úpravy činí na Slovensku institut protikorupčního 

agenta výjimku z jinak zakázané policejní provokace. Dle ustanovení § 117 odst. 2 věty 

druhé trestného poriadku agent nesmí iniciativně navádět ke spáchání trestného činu, 

s výjimkou případů korupce veřejného činitele nebo zahraničního veřejného činitele a za 
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současného splnění podmínky, že zjištěné skutečnosti nasvědčují, že by pachatel spáchal 

takový trestný čin i bez použití agenta. Věcná působnost institutu je tedy poměrně úzká a 

vztahuje se toliko na korupční trestné činy veřejných činitelů. Pokud se však týče poslední 

z taxativně stanovených obligatorních podmínek, tato již na první pohled vzbuzuje 

pochyby. Její splnění si lze dobře představit u aktivní korupce veřejných činitelů, kteří již 

o úplatek požádali. K předání úplatku však není potřeba účasti agenta, neboť zde lze 

postupovat ve smyslu ustanovení o předstíraném převodu. Proto je zřejmé, že zamýšlený 

účel slovenské právní úpravy je širší a jeho podstata spočívá v pravé iniciaci trestného 

činu.  

Stran podezření, že by k trestnému činu došlo i bez účasti agenta, nelze 

nenamítnout, že v případech, kdy úmysl potenciálního pachatele nebyl ani zčásti 

realizován, lze jen stěží dovodit, že by trestný čin spáchal bez přičinění agenta. Jako 

příklad může posloužit polepšený veřejný činitel, který je známý tím, že za výkon své 

pravomoci žádal úplatky. V důsledku narození dcery se však od tohoto jednání rozhodne 

upustit. Po opakovaném naléhání agenta se nakonec rozhodne úplatek přijmout, ačkoli by 

se činu, nebýt činnosti agenta, nedopustil. V případech, kdy úmysl pachatele nebyl ani 

částečně projeven navenek, nelze prokázat, že jej před spácháním trestného činu 

z iniciativy agenta skutečně měl. Neméně významný je i charakter korupčních trestných 

činů jakožto předčasně dokonaných, kdy, byť i slovní či posunkový projev úmyslu trestný 

čin realizovat, může naplnit znaky dokonaného trestného činu. Domněnky o existenci 

úmyslu na základě podezření z korupční činnosti z minulosti naráží na zásadu presumpce 

neviny.   

Institut agenta provokatéra opakovaně posuzoval Ústavný súd Slovenskej 

republiky, mimo jiné i v nálezu sp. zn.  I. ÚS 129/2010 ve věci stěžovatele – odsouzeného 

pro skutek spočívající v tom, že jako obhájce v trestní věci nabídl obhájkyni 

spoluobviněného úplatek za to, že obviněný bude vypovídat ve prospěch jeho klienta. 

Nabídku úplatku obhájkyně přijala, avšak až v postavení agenta. Ústavný súd v rámci 
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posuzování ústavní stížnosti odmítl námitku stěžovatele o nepoužitelnosti důkazu 

získaného agentem a současně v souladu s argumentací Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky judikoval, že není v rozporu se zákonem, aby advokát (i v postavení obhájce 

ve stejné věci) byl ustanoven jako agent. Zde je rozhodnutí Ústavného súdu shodné 

s judikaturou českých soudů, neboť v konkrétním případě nedošlo k iniciaci trestného 

činu. 

Výjimkou z celosvětového trendu jsou v souvislosti s možnostmi využití policejní 

provokace Spojené státy americké. V tomto směru si zasluhuje pozornosti specifický 

institut, tzv. sting operations.  

Sting operace spočívají v aktivním úsilí veřejné moci, spočívajícím v povzbuzení 

trestné činnosti s cílem potrestat spáchané trestné činy. Rozlišují se dva základní typy 

těchto praktik. První záleží v předstírání trestněprávního jednání, například zájmu o 

nákup narkotik nebo v nabízení dětské pornografie či (obdobně jako ve slovenské právní 

úpravě) v nabídnutí úplatku veřejnému činiteli, přičemž ten, kdo agentovi drogu prodá, 

zakoupí dětskou pornografii nebo přijme úplatek, bude pro toto jednání trestně stíhán. Do 

tohoto typu spadá také činnost tajného agenta, který se infiltruje do zločinecké či 

teroristické skupiny a jako komplic pomáhá ostatním naplánovat trestný čin (padělání 

peněz, bankovní loupež), při jehož realizaci jsou pachatelé zadrženi. V rámci druhého 

typu tzv. sting operací agent působí jako návnada, potenciální oběť potenciálního 

pachatele například tím, že se v noci prochází sám ve vyloučené oblasti a čeká útok, nebo 

předstírá spánek s bankovkou trčící z kalhot, aby mohl zadržet kohokoli, kdo se pokusí 

bankovku odcizit.245  

Sting operace samy o sobě neznačí, že dle amerického práva je policejní 

provokace přípustná. Její důsledky se však liší od právních důsledků s ní spojovaných 

v kontinentálním systému práva. Důkazy získané při policejní akci jsou obecně procesně 

                                                           
245 HAY, Bruce. Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment, Missouri Law Review No 

387/2005, str. 387-431. 
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použitelné. Zda bude za trestný čin vyvozena odpovědnost, závisí na povaze policejní 

akce a sklonech obviněného k trestné činnosti. 

Trestní odpovědnosti se osoba, vůči které byla sting operace namířena, může 

zbavit poukazem na doktrínu nazvanou entrapment (volně přeloženo „chycení do pasti“). 

Tato doktrína není upravena na úrovni federálního ústavního práva, a proto podléhá 

vnitrostátní právní úpravě. Dle konkrétní právní úpravy umožňuje, aby se osoba vyvinila, 

za splnění objektivní nebo subjektivní podmínky, případně v převážné části států za 

splnění obou podmínek. Při posuzování objektivního kritéria soud zkoumá, zda je použitá 

policejní praktika způsobilá svést k trestnému činu i jinak bezúhonné osoby. Kritériem 

hodnocení je objektivní měřítko v podobě chování průměrného rozumného člověka. 

Subjektivní test odpovědnosti za trestný čin naopak záleží v posuzování sklonů konkrétní 

osoby, jejíž trestní odpovědnost je posuzována, k páchání trestné činnosti, konkrétně 

jejího stavu mysli před policejní operací. Pokud by obviněný nebyl připraven a rozhodnut 

obdobný trestný čin spáchat před působením agenta, nelze jej činit trestně odpovědným 

za vyprovokované jednání. 

Problém policejní provokace je tedy aktuální i na americkém kontinentu, kde, jak 

naznačuje Nejvyšší soud, se i nadále hledá hranice mezi pastí na nic netušícího nevinného 

a předem determinovaného kriminálníka určující přípustnost provokativních jednání 

policie.246 

V rámci úvah o zahraničních přístupech k policejní provokaci a jejich formách 

není bez zajímavosti poměrně nový způsob získávání důkazů v závažných odložených 

případech uplatňovaný v Kanadě (tzv. kanadská technika neboli Mr. Big technique). Její 

podstatou není provokace trestněprávního jednání, nýbrž provokace doznání podezřelého 

ze závažného trestného činu. Tato policejní metoda vznikla v Kanadě, kde byla užívána 

již v 19. století. Její moderní verze se v trestním řízení objevuje od roku 1990, přičemž 

do roku 2008 byla použita ve více než 350 policejních akcích a zajistila tak doznání a 

                                                           
246 Ibid 
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usvědčení pachatelů ve stovkách případů. Tato technika však stejně jako předchozí 

zmiňované naráží na problém policejní provokace a meze její přípustnosti.  

Kanadský Nejvyšší soud opakovaně, například ve věci R. v Hart,247 poukázal na 

úskalí této techniky, spočívající v lživých doznáních s cílem zajistit si lepší pozici či 

respekt v rámci zločinecké organizace. Současně judikoval, že lstí dosažené doznání není 

použitelným důkazem a upozornil na riziko v podobě porušení práva na spravedlivý 

proces. 

Případ Nelsona Harta, z něhož tento judikát vzešel, spočíval v podezření, že se 

obviněný Hart dopustil vraždy svých dvou dcer, zemřelých v důsledku utonutí v roce 

2002. Ačkoli policie měla od počátku podezření, že smrt byla násilná a Nelson Hart byl 

hlavním podezřelým, v rámci vyšetřování se orgány činné v trestním řízení dostaly 

do důkazní nouze. Za účelem usvědčení obviněného policie využila jeho zlé sociální 

situace, v níž se podezřelý nacházel, a několik let po smrti jeho dcer utajení agenti v rámci 

akce Mr. Big nabídli Hartovi práci pro „organizovanou skupinu“ tvořenou agenty 

v utajení. Hart se stal členem „skupiny“, v rámci které plnil dílčí úkoly (za které mu byla 

poskytnuta odměna přesahující celkem 15 000 dolarů), byl vysílán na pracovní cesty do 

drahých hotelů a restaurací, vše na účet organizace, pro kterou si myslel, že pracuje. 

V průběhu akce se Hart spřátelil s utajenými agenty a začal se jim svěřovat, mimo jiné 

také s vraždou svých dcer. Celá policejní akce vyvrcholila zinscenováním pracovního 

pohovoru s vedoucím článkem celé organizace (Mr. Big), který se jej na smrt dcer 

dotazoval. Hart nejdříve odmítl, že by měl na jejich smrti vinu, následně se však doznal, 

agentům v utajení ukázal místo činu a detailně popsal způsob, jak se činu dopustil. Jeho 

doznání bylo zachyceno na video nahrávacím zařízení a záznam byl v řízení před soudem 

přehrán jako důkaz. Poté, co byl Hart odsouzen, odvolací soud rozsudek zrušil a nařídil 

                                                           
247 R. v. HART, 2014, sp. zn. 2014 SCC 52, dostupné na https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-

csc/en/item/14301/index.do. 
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nové jednání s tím, že jako důkaz vyloučil doznání před Mr. Big a následné doznání 

tajným agentům na místě činu.    

Nejvyšší soud následně, aniž by judikoval nepřípustnost Mr. Big techniky 

v obecném smyslu, vyslovil nepřípustnost všech doznání Harta z následujících důvodů:  

1) usvědčující síla doznání (s ohledem na její nedůvěryhodnost) nepřevyšovala 

riziko nespravedlnosti, které hrozilo v podobě nespravedlivého odsouzení, 

2) doznání bylo vynuceno zneužitím situace – změnou finanční situace, jejímž 

udržením mohl být podezřelý motivován ke lživému doznání,  

3) doznání neustálo test pravdivosti,  

4) došlo k naplnění podmínek pro uplatnění obhajoby doktrínou „entrapment“.  

V důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu prokuratura stáhla obvinění vůči Hartovi 

z důvodu nedostatku důkazů. 

6.3 Řízení o povolení použití agenta 

Použití agenta je vždy spojeno s rizikem pro osobu, která v roli agenta vstupuje 

do skutkového děje trestného činu a vysokými nároky na zákonnost agentem získaných 

důkazů. Neméně významným faktorem při zvažování nasazení konkrétních prostředků 

skrytého vyšetřování je jejich náročnost. Použití agenta je náročným operativně pátracím 

prostředkem, a to po personální, administrativní i finanční stránce. Profesionální agenti 

musí projít náročným výběrem a výcvikem. Jejich činnost je často spojena s potřebou 

vytvoření legendy, jejíž součástí může být fingování vysokého životního stylu, který 

v případě déle trvajících operací, může být poměrně finančně náročný. Zvažování 

předpokládaného rizika i finanční náročnosti ve srovnání s rozsahem a závažností 

vyšetřované trestné činnosti je nutně součástí rozhodování orgánů činných v trestním 

řízení o jeho nasazení v konkrétním případě. 
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Český trestní řad použití agenta umožňuje pouze v případě podezření ze závažné 

trestné činnosti, a to obecně u zločinů s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody od 

osmi let a dále u taxativně vymezených trestných činů, včetně podezření z páchání 

trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině. Omezení možnosti použití 

tohoto institutu na vybrané trestné činy dle druhu či typové závažnosti je obvyklé i v 

jiných evropských zemích. 

Způsob vymezení použití agenta v trestním řádu (vázanost na vybrané závažné 

trestné činy, vytvoření legendy, získání povolení k hospodářské činnosti) vytváří dojem, 

že agent je užíván pouze při rozsáhlých akcích, kde je zpravidla nutné využít všechny 

možnosti k zastření jeho identity dle § 158e odst. 2 tr. řádu, avšak nutně tomu tak být 

nemusí. Poměrně úzkému chápání činnosti agenta odpovídá i způsob a proces 

rozhodování o povolení jeho použití a způsob dohledu nad zákonností a potřebou jeho 

další činnosti.  

Dle trestního řádu je povolení použití agenta ve výlučné pravomoci vrchního 

soudu, jehož rozhodování je podmíněno podáním návrhu ze strany státního zástupce 

působícího u vrchního státního zastupitelství, a to bez ohledu na věcnou příslušnost soudu 

či státního zastupitelství k rozhodování ve věci. Státní zástupce vrchního státního 

zastupitelství je oprávněn podat soudu návrh na povolení agenta, a to jak ve věcech 

spadajících do věcné příslušnosti okresních a krajských státních zastupitelství, tak i ve 

věcech, kdy k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti je příslušné vrchní státní 

zastupitelství.248 Ve věcech, u nichž výkon dozoru nad zákonností v konkrétní věci 

nespadá do působnosti vrchního státního zastupitelství, tak činí na základě podnětu ze 

strany dozorového státního zástupce nižšího státního zastupitelství v jeho místní 

                                                           
248 K věcné příslušnosti vrchního státního zastupitelství viz § 15 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 

23/19944 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a 

podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli. 
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působnosti. Návrh na povolení agenta v těchto případech ale podává až po projednání 

s policejním orgánem.249  

Vrchní soud o povolení rozhoduje formou opatření, proti kterému není opravný 

prostředek přípustný. Na řádný výkon činnosti agenta a její zákonnost dohlíží státní 

zástupce vrchního státního zastupitelství, který je rovněž příslušný ke všem úkonům, jež 

v souvislosti s činností agenta statní zástupce dle trestního řádu vykonává, a tedy podává 

návrh na prodloužení povolení, vyžaduje zprávy o činnosti agenta a dává pokyn 

k ukončení jeho činnosti. 

Objeví-li se potřeba použití agenta až v řízení před soudem, je k rozhodnutí o 

povolení stejně tak, jako i k dalším úkonům týkajících se agenta, příslušný soud, který ve 

věci rozhoduje. 

Obdobná úprava se použije i v případě agenta, který je příslušníkem cizího 

bezpečnostního sboru, kdy je však vždy potřeba získání přechozího souhlasu cizího státu 

cestou mezinárodní právní pomoci. 

Nastíněný postup je oproti jeho obdobě v jiných evropských zemích, co se týče 

řízení přípravného, časově i organizačně náročný a neumožňuje bezprostřední reakci na 

operativně vzniklou situaci. Dohled nad činností agenta v přípravném řízení státním 

zástupcem, který ve věci nevykonává dozor, se jeví nevhodný, když právě dozorový státní 

zástupce má největší znalost věci a potřeby další činnosti agenta.  

Podoba poměrně přísné české úpravy řízení o povolení použití agenta je mezi 

evropskými státy spíše výjimkou. Sousední Slovensko, které až do roku 2005 používalo 

totožný kodex trestního práva, doplněný o vlastní novelizace, vychází z jednoduššího 

procesu rozhodování.250 Shodně s českou úpravou je rozhodování o povolení použití 

agenta svěřeno soudu, avšak místně a věcně příslušnému k rozhodování o věci samé, a to 

na návrh dozorového prokurátora. Slovenská úprava, na rozdíl od svého českého 

                                                           
249 K tomu viz čl. 19 odst. 1 pokynu obecné povahy Nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, o trestním řízení. 
250 Srov ustanovení § 117 zák. č. 301/2005 Z. z., trestný poriadok. 
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protějšku, počítá i s případy, které nesnesou odkladu, a umožňuje použít agenta po 

předchozím ústním příkazu prokurátora, který podléhá schválení soudu ve lhůtě do 72 

hodin od jeho vydání, jinak pozbývá platnosti. Tento postup se však nepoužije v případě 

protikorupčního agenta (viz kapitolu 6.2.6), o jehož činnosti může vždy rozhodnout pouze 

soud. 

I ve Spolkové republice Německo je rozhodování o použití agenta jednodušší než 

v českém trestním řízení.251 Nasazení agenta tam povoluje úřad státního zastupitelství a 

v případech, kdy nelze bez odkladu takový souhlas zajistit, lze agenta nasadit bez 

takového souhlasu s tím, že ve lhůtě 72 hodin je nezbytné souhlas získat, jinak musí agent 

svou činnost ukončit. Pouze v řízení před soudem a v případech, kdy agent při své 

činnosti vstupuje do prostor, které nejsou veřejně přístupné, se vyžaduje předchozí 

souhlas soudu, v naléhavých případech však postačí souhlas státního zastupitelství, který 

ve lhůtě do 72 hodin vyžaduje autorizaci soudu. 

Ani v angloamerickém právu není nasazení agenta při vyšetřování trestných činů 

podmíněno vydáním soudního rozhodnutí. Ve Spojeném království použití agenta 

povoluje příslušník policie nebo vládní agentury, jehož příslušnost k rozhodování je 

upravena v kodexech pro praxi a podrobnosti pak v interních aktech jednotlivých 

bezpečnostních složek. Ve Skotsku tuto pravomoc vykonává příslušník Skotské vládní 

agentury pro zločin a drogy (Scottish Crime and Drug Enforcement Agency) a ve zbytku 

Spojeného království s výjimkou Irska, seniorní manažer Agentury pro závažný 

organizovaný zločin (Serious Organised Crime Agency). Výjimkou je toliko Irsko, které 

nemá zvláštní zákonnou úpravu rozhodování o použití agenta.252 Obdobně jako v české 

úpravě ani zde není ke sledování osob a věcí vyžadovaná další autorizace, avšak pouze 

                                                           
251 K procesně právní úpravě agenta v německém trestním řízení viz § 110a – 110c německého trestního 

pořádku. 
252 CAMPBELL, Liz. Organised Crime And The Law. A Comparative Analysis. Hart Publishing: Oxford, 

Portland, Oregon, 2013, str. 92-93. 
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v případě, že zařízení určené k pořizování záznamů je užíváno toliko v přítomnosti 

činného agenta.  

Co se týče použití institutu agenta ve Spojených státech amerických, tento nespadá 

pod úpravu čtvrtého dodatku americké ústavy a rovněž tedy obecně nevyžaduje soudní 

povolení.253 

V porovnání se zahraničními úpravami je proces povolování agenta v České 

republice poměrně formalistický, když vyžaduje jednak činnost vyššího státního 

zastupitelství, které na jeho činnost dohlíží, ačkoli nevykonává dozor nad zákonností 

vedeného trestního řízení, jednak soudní autorizaci soudu. Nedostatek je i absentující 

právní úprava případů, které vyžadují bezodkladné nasazení agenta, s nímž nelze 

vyčkávat do vydání rozhodnutí soudu.    

7. Ochrana svědků jako nástroj boje s organizovaným 

zločinem 

Organizovaný zločin ve svých nejrůznějších formách představuje bezpečnostní 

hrozbu, kterou se jednotlivé státy i společenství států, v rámci spolupráce na základě 

uzavřených multilaterálních či bilaterálních mezinárodních smluv, snaží potlačovat. 

Stávající možnosti právních řádů v odhalování a potlačování organizovaného zločinu jsou 

omezené, a přestože dochází k jejich posilování, z hlediska efektivity se stále jeví jako 

nedostatečné. Jednou z výzev v rámci boje s organizovaným zločinem na trestněprávní 

úrovni je získávání informací a důkazů pro trestní řízení od svědků a obětí trestných činů. 

Práva obětí a svědků stála až do 20. století stranou zájmu vnitrostátního i 

mezinárodního práva. Zvláště v posledních desetiletích dochází k posilování jejich práv, 

                                                           
253 Ibid., str. 92-93. 
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kterým se státy snaží dostát své povinnosti vyplývající ze zodpovědnosti za to, že 

spáchání trestného činu nedokázaly předejít.  

Na mezinárodní úrovni je závazek států chránit práva obětí upraven Úmluvou 

Organizace spojených národů proti nadnárodnímu zločinu (čl. 24 a 25) a Úmluvou 

Organizace spojených národů proti korupci, které stanoví povinnost členských států 

přijmout opatření k ochraně svědků v trestním řízení a jejich rodinných příslušníků před 

hrozbou a zastrašováním. 

Ochrana svědků je i předmětem vícestranných regionálních dohod. Příkladem je 

Smlouva o spolupráci v oblasti ochrany svědků, kterou ve dnech 24. května a 25. května 

2012 podepsali ministři vnitra Salzburského fóra, upravující spolupráci specializovaných 

útvarů ochrany svědků jednotlivých signatářských států.  

Harmonizující a právně nezávazná mezistátní úprava byla přijata rovněž na půdě 

Rady Evropy, a to v podobě doporučení Výboru ministrů Rec(2005)9 členským státům o 

ochraně svědků a osob spolupracujících s justicí ze dne 20. dubna 2005. Doporučení 

upravuje principy ochrany svědků v souvislosti s trestním řízením a zásady programů pro 

ochranu svědků a spolupracujících osob. 

Jedním z nejvýznamnějších a v pořadí prvním závazným evropským dokumentem 

obsahujícím konkrétnější podobu ochrany svědků a obětí trestných činů je rámcové 

rozhodnutí Rady (2001/220/SVV) ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním 

řízení. Jeho význam se v českém právu v plné míře projevil až v roce 2004, kdy došlo 

k jeho částečné transpozici, a to novelou trestního řádu zákonem č. 283/2004 Sb. Pod 

vlivem tohoto rámcového rozhodnutí došlo k významnému posílení práv poškozených 

v trestním řízení a tento trend vedl až k přijetí zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných 

činů, a potažmo k rozpoznání oběti nikoli pouze jako účastníka trestního řízení, ale také 

jako subjektu pomoci ze strany státu. 

Rámcové rozhodnutí v roce 2012 nahradila směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, 
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podporu a ochranu obětí trestného činu, s termínem transpozice do vnitrostátní právní 

úpravy členských států do 16. listopadu 2015 (dále pouze jako „směrnice o právech 

obětí“). V souvislosti s povinností uvést vnitrostátní právní úpravu do souladu se směrnicí 

byla připravena novela zákona o obětech trestných činů,254 který, přestože byl přijat až 

po schválení směrnice, její požadavky zcela nezohlednil.255 

V rámci práv obětí trestných činů lze rozlišit 1) práva směřující k vytvoření 

podmínek pro to, aby se oběti vyrovnaly s trestným činem a s jeho následky neboli práva 

oběti jako subjektu pomoci ze strany státu a 2) procesní práva k zajištění ochrany 

v souvislosti s trestním řízením, která vychází z uvědomění si významu těchto osob pro 

dosažení účelu trestního řízení.  

Následující podkapitoly budou zaměřeny na druhý zmíněný okruh práv obětí, 

majících bezprostřední význam v rámci řízení o trestných činech, které spadají pod pojem 

organizovaný zločin. Tyto budou pracovně rozděleny na procesní ochranu svědků 

v trestním řízení a oblast programů ochrany svědků dle zvláštních právních předpisů. 

7.1 Právní prostředky ochrany soukromí obětí a svědků 

Jedním ze základních prostředků ochrany obětí v souvislosti s probíhajícím 

trestním řízením a účasti v něm je utajení osobních údajů či identity osob.  

Důležitost ochrany soukromí obětí a svědků tkví v potřebě zajištění ohleduplného 

a co nejméně stigmatizujícího přístupu k osobám, které se, nezávisle na své vůli, staly 

dotčenými trestným činem a od nichž je následně požadováno, aby přes pocity strachu 

podaly o trestném činu svědectví. Zvýšená ochrana jejich soukromí je v tomto směru 

zcela legitimní a mnohdy i nezbytná k dosažení účelu trestního řízení. Svědci mající 

strach z možné msty ze strany pachatelů jsou často méně ochotni spolupracovat s orgány 

                                                           
254 Srov Sněmovní tisk č. 658 ze dne 24. listopadu 2015, 7. volební období. 
255 K tomu srov komentář JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. 

doplněné a rozšířené vydání. Praha: Leges, 2014. 
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činnými v trestním řízení, neboť vlastní bezpečnost a bezpečnost blízkých upřednostňují 

před dostižením a potrestáním pachatelů. V boji se závažnou trestnou činností je 

vytvoření fungujícího systému opatření k ochraně svědků jedním z hlavních priorit na 

cestě k odhalení, usvědčení a spravedlivému potrestání pachatelů organizovaných forem 

trestné činnosti. 

Dosah právních prostředků ochrany soukromí v trestním řízení je širší, než se na 

první pohled může jevit. Obecně lze říci, že tyto nástroje působí v několika směrech, a to:  

- ve vztahu k obviněnému jako prostředek prevence opakované viktimizace,  

- vůči dalším účastníkům trestního řízení, kteří v trestním řízení uplatňují svá 

práva, 

- ve vztahu k veřejným sdělovacím prostředkům, neboť zveřejněním údajů o oběti 

či svědkovi trestného činu by mohlo dojít ke zmaření účelu trestního řízení, 

ohrožení takové osoby, či vzniku sekundární viktimizace z důvodu reakce okolí, 

- vůči oběti či svědku jakožto předmětu ochrany, a to ve smyslu vytváření 

podmínek pro znovunabytí pocitu bezpečí. 

Princip ochrany obětí a svědků v souvislosti s trestním řízením se nezbytně 

dostává do střetu s právem obviněného na spravedlivý proces, zejména s právem být 

seznámen se všemi skutečnostmi, které jsou mu kladeny za vinu a bránit se proti nim 

v kontradiktorním, veřejném a ústním řízení, při zachování práva na vyslýchání svědků. 

Vždy je proto při zohlednění okolností konkrétního případu nutno oba principy vzájemně 

vyvažovat, a to za použití testu proporcionality. 

Všechny nástroje směrující k ochraně soukromí ohrožených svědků lze 

odstupňovat dle míry či pocitu anonymity, kterou poskytují. Jejich použití závisí na 

konkrétním postavení oběti a z něj plynoucího potenciálního rizika a je odvislé také od 

subjektivních přání jejich adresáta a jeho potřeb. 
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Základním prostředkem ochrany soukromí obětí v trestním řízení je zákaz 

zveřejňování údajů umožňujících zjištění jejich totožnosti. V České republice 

podléhá ochrana osobních údajů regulaci v zákoně č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních 

údajů. Při poskytování informací v trestním řízení mají orgány činné v trestním řízení dle 

§ 8a tr. řádu zvláštní povinnost dbát ochrany osobních údajů a soukromí poškozených, 

obětí, svědků a jiných osob na řízení zúčastněných. Povinnost zachovávat mlčenlivost je 

co do subjektů rozšířena ustanovením § 8b odst. 1 tr. řádu i na další osoby, kterým byly 

takové informace v rámci trestního řízení poskytnuty. Poučí se proto o povinnosti 

zachovávat mlčenlivost, jejíž porušení zakládá odpovědnost za přestupek (v případě 

právnických osob za správní delikt) dle zákona o ochraně osobních údajů. V rámci 

členských zemí Evropské unie se lze setkat i s přísnějším postihem porušení mlčenlivosti. 

Kupříkladu dle francouzské právní úpravy je zveřejnění chráněných informací trestným 

činem.256 

Poškozeným trestnými činy uvedenými v taxativním výčtu ustanovení § 8b odst. 

2 tr. řádu je poskytována zvýšená ochrana soukromí, která platí erga omnes, bez ohledu 

na to, jak se informované subjekty s chráněnou informací seznámily. Vesměs se jedná o 

oběti trestných činů, u nichž je vyšší riziko vzniku sekundární viktimizace, a to z důvodu 

povahy chráněného subjektu (osoby mladší 18 let) nebo z důvodu povahy spáchaného 

trestného činu (trestné činy zasahující sexuální či intimní oblast obětí). 

 Tento druh ochrany údajů obětí před širší veřejností je při zajišťování jejich 

bezpečnosti v souvislosti s trestním řízením nezbytný. Dosah české právní úpravy však 

do značné míry limituje výčet trestných činů uvedených ve výčtu tohoto ustanovení. 

Nedostatky lze spatřovat ve vymezení trestných činů, když ve výčtu absentují některé 

závažné trestné činy, včetně trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině. 

                                                           
256 DI NICOLA, Andrea et al. Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 

against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, Part 

2.  Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, str. 273, dostupné na 

http://ec.europa.eu/. 
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Z hlediska předmětu ochrany se zákaz zveřejnění informací vztahuje toliko na osoby 

poškozené, nikoli však také na svědky trestných činů, a to ani těch nejzávažnějších. Pokud 

se tedy na veřejnost, například prostřednictvím tisku, odkazujícího na chráněný zdroj, 

dostane informace umožňující zjistit totožnost svědka trestného činu účasti na zločinném 

spolčení, nelze její zveřejnění sankcionovat, i když může závažným způsobem ohrozit 

bezpečnost svědka, a tím i samotný účel trestního řízení, neboť nespadá pod zákaz dle 

§ 8b odst. 1 ani odst. 2 tr. řádu. Ochranu svědků lze samozřejmě v obdobných případech 

zajistit i jinými prostředky, například využitím institutu utajeného svědka, zajištěním 

zvláštní ochrany, výslechem z oddělené místnosti či za pomoci videokonferenčního 

zařízení. Tyto prostředky jsou ale současně spojeny s výraznějším zásahem do práva 

obviněného na obhajobu. Je proto žádoucí, aby i v případech, kdy nejsou splněny 

podmínky pro přísnější ochranu, případně tato selže, bylo soukromí svědků v závažných 

věcech chráněno pod hrozbou sankce, v případě svědků závažných trestných činů či 

utajených svědků i hrozbou odpovědnosti za trestný čin. 

Trestní řád dále umožňuje chránit osobní údaje, jakými jsou bydliště, doručovací 

adresa, zaměstnavatel a informace o osobních, rodinných a majetkových poměrech 

svědků a poškozených tak, že tyto údaje povoluje vést odděleně od trestního spisu [srov. 

§ 55 odst. 1 písm. c) tr. řádu]. Tento postup je vázán na žádost chráněné osoby a jeho 

účelem je ochrana soukromí před obviněným a jinými osobami, kterým náleží právo 

nahlížet do trestního spisu. Ochrana ani zde není absolutní, neboť ji lze prolomit 

v případech, v nichž zasahuje do práva obviněného na obhajobu. Dovolá-li se obviněný 

nebo obhájce jeho jménem poskytnutí údaje, který je z hlediska práva na obhajobu 

zásadní, tento údaj se mu sdělí a učiní se o tom záznam v protokolu s tím, že údaje jsou i 

nadále vedeny odděleně od spisu.  

Požádá-li poškozený nebo svědek o tento druh ochrany osobních údajů z důvodu 

bezpečnosti, do budoucna by bylo vhodné zakotvit povinnost orgánů činných v trestním 

řízení oznámit sdělení chráněného údaje osobě, o jejíž údaj se jedná, aby v případě 
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hrozícího nebezpečí ze strany obviněného mohla učinit opatření ke své ochraně. Toto lze 

docílit jednoduchou novelizací ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) tr. řádu, případně 

zvýšením garancí správnosti postupu policejního orgánu při sdělování chráněných údajů 

formou předchozího souhlasu státního zástupce. 

Nejdůležitějším osobním údajem je jméno a příjmení. Se znalostí jména lze 

v době elektronizace dat lehce vyhledat bližší informace o jeho nositeli, včetně adresy 

bydliště, zaměstnavatele a rodinných příslušníků. Svědkovi, kterému v souvislosti s jeho 

svědectvím hrozí nebezpečí, trestní řád poskytuje ochranu v podobě možnosti podepsat 

protokol pod smyšleným jménem. V ustanovení § 55 odst. 2 tr. řádu je tento postup 

upraven v rámci institutu utajeného svědka, jehož podoba a totožnost se utajují. 

Třebaže je o možnosti utajení totožnosti a podoby svědka v literatuře pojednáváno 

obvykle ve vzájemných souvislostech jako o prostředcích uplatňovaných vždy současně, 

mám za to, že pro současné použití obou forem ochrany není vždy dán důvod. Výklad 

ustanovení § 55 odst. 2 tr. řádu nelze omezit jen na uplatnění jazykových výkladových 

metod. Je nezbytné zohlednit i účel normy v rámci metody teleologického výkladu. 

Účelem předmětného ustanovení je poskytnutí ochrany ve výjimečných případech, kdy 

svědku hrozí závažná újma, a to i za cenu zásahu do práva obviněného na obhajobu. Zásah 

do základního ústavního práva na spravedlivý proces však musí splňovat kritérium 

subsidiarity (tj. ochranu svědka nelze zajistit mírnějším prostředkem) a přiměřenosti (tj. 

míra zásahu odpovídá důležitosti a ohrožení zájmů svědka). Právě z důvodu zásady 

subsidiarity zásahů do práv obviněného, postačí-li toliko utajení totožnosti či utajení 

podoby, není nutné využít oba prostředky ochrany současně. Takové případy si lze dobře 

představit například u cizince, který byl nahodilým svědkem trestné činnosti. Zde není 

důvod ukrývat jeho podobu, pokud je pachatelům známá, avšak naopak je vhodné, aby 

takový svědek v řízení vystupoval pod smyšleným jménem, což mu zaručí ochranu a 

současně výrazně nezasahuje do práva na obhajobu, protože jméno svědka je v takovém 

případě z hlediska práva na obhajobu bezpředmětné. Příkladem situace, ve které se nabízí 
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utajení podoby osoby bez potřeby utajení jejího jména, je, když je jméno svědka 

pachatelům známo, nikdy jej však osobně neviděli, například osobu bílého koně – 

disponenta jednoho z bankovních účtů užívaných pachateli při legalizaci prostředků 

z trestné činnosti. 

Nejzazším prostředkem procesní ochrany svědka je institut utajeného svědka, 

jehož totožnost a podoba se v trestním řízení utajuje. Vysoká míra ochrany však současně 

představuje nebezpečí v podobě zásahu do práva obviněného slyšet svědky.  

7.2 Právo obviněného slyšet svědky 

Trestní řízení může představovat značný zásah do základních lidských práv osob, 

které mají proti obviněnému svědčit. Povinnost svědka podat o trestném činu úplnou a 

pravdivou výpověď se v těchto případech dostává do konfliktu s jeho právem na život, 

zákazem nelidského a krutého zacházení či s právem na ochranu soukromého života, 

které jsou zakotveny jak na ústavní, tak i na mezinárodní úrovni (srov čl. 2, čl. 3 a čl. 8 

EÚLP). Utajení totožnosti a podoby svědka v trestním řízení je způsobilé ochránit práva 

svědků, skýtá však značná rizika v souvislosti s garancemi spravedlivého procesu, 

zejména práva obviněného na osobní slyšení svědků. 

Právo slyšet svědky je součástí práva obviněného na obhajobu, které je na 

ústavněprávní úrovni obviněnému garantováno čl. 40 odst. 1 Listiny. Konkretizováno je 

v úpravě dokazování v trestním řádu. Své místo má i na úrovni mezinárodní ochrany 

lidských práv, konkrétně v čl. 6 odst. 3 písm. d) EÚLP a čl. 14 odst. 3 písm. e) 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.257 

                                                           
257 Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má mít tyto minimální záruky: má mu být dána možnost, aby 

provedl výslech nebo dal provést výslech svědků proti sobě a aby měl možnost účasti a výslechu svědků 

svědčících v jeho prospěch za stejných podmínek jako u svědků svědčících proti němu. 
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Právo obviněného vyslýchat svědky není jedním právem. Jedná se o kombinaci 

samostatných vzájemně souvisejících práv, z nichž žádné není absolutní, neboť všechny 

jeho složky mají své limity.258  

Složkami práva obviněného slyšet svědky jsou: 

i) právo znát identitu osob, které jej usvědčují,  

ii) právo být osobně přítomen výslechů svědků, 

iii) právo klást svědkům otázky. 

Právo obviněného znát identitu osob svědčících o jeho vině má své kořeny v právu 

římském.259 Zmínku o něm nalezneme už v Novém zákoně, v knize Skutky, v části 

pojednávající o procesu s Pavlem,260 který byl postaven před soud jako vůdce sekty 

nazaretských. V řízení před císařem Festusem, když vrchní kněží a židovští starší žádali 

Pavlovo odsouzení, císař jim odpověděl: „… Římané nemají ve zvyku odsoudit člověka, 

aniž by obžalovaný stanul svým žalobcům tváří v tvář a dostal možnost hájit se proti jejich 

obvinění.“ Účelem této zásady v římském právu bylo pravdivé zjištění skutkového stavu 

a prevence křivých obvinění. Ten, kdo obvinění vznášel, byl povinen usvědčující 

výpověď podepsat s účinky odpovědnosti, pokud by se jeho výpověď ukázala být 

nepravdivá.  

Právo obviněného poznat totožnost svědků svědčících v jeho neprospěch má 

v současnosti širší význam. Tento lze spatřovat nejenom v poskytnutí možnosti vyslýchat 

svědky a zpochybnit jejich věrohodnost, ale představuje rovněž garanci zachování práva 

na spravedlivý proces, když zásah do tohoto práva, například v podobě použití 

anonymních svědků, zvyšuje riziko zneužití práva ze strany orgánů veřejné moci.  

                                                           
258 DENNIS, Ian. The Right to Confront Witnesses: Meanings, Myths and Human Rights. Criminal Law 

Review, No 4/2010, str. 255-274. 
259 HERRMANN, Frank R., SPEER, Brownlow M. Facing the Accuser: Ancient and Medieval Precursors 

of the Confrontation Clause. Virginia Journal of International Law, No 34/1994, str. 481-552. 
260 Bible. Nový zákon, Skutky apošttolů 25:16. 
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V římském právu ten, kdo vznášel obvinění, nesl současně důkazní břemeno a měl 

povinnost účastnit se procesu a navrhovat důkazy.261 S právem znát identitu svědků, 

svědčících v neprospěch obviněného tak souvisí právo obviněného být osobně přítomen 

jejich výslechu, jehož počátky jako trestní normy sahají až do Paulových spisů Sententiae, 

datovaných do 3. století n.l. Původně se toto pravidlo vztahovalo pouze na žalobce, neboť 

svědecké výpovědi byly přípustné jak v písemné formě, tak formou přímého výslechu 

svědka. Až v období císaře Hadriana se začala vyžadovat osobní přítomnost svědků u 

soudu, která jako právní norma našla své místo v Justiniánových Novelách.262 

Ve středověku došlo na určitou dobu k úpadku zásad založených římským právem 

ve prospěch božích soudů a iracionálních důkazů. Počínaje 12. stoletím bylo právo 

obviněného na přítomnost u výslechu svědků výrazně omezeno, a to na právo být 

přítomen svědecké přísaze (tzn. právo znát totožnost svědků) s tím, že následný výslech 

se odehrával neveřejně pouze před soudcem a obviněný měl toliko možnost pokládat 

svědku otázky prostřednictvím soudce.263 

Právo být přítomen výslechu svědků má význam z hlediska hodnocení pravdivosti 

a závažnosti důkazu získaného výslechem svědka, které má obviněný možnost 

zpochybňovat. Přiznání tohoto práva je odrazem zásady obžalovací, jež vyjadřuje 

autonomní postavení obviněného jako strany trestního řízení, nezávislého na postavení 

jiných subjektů. Lze v něm rozpoznat také jistý etický rozměr, a to morální povinnost 

svědka postavit se tváří v tvář osobě, kterou usvědčuje z trestného činu.264 

Poslední složkou práva vyslýchat svědky je právo pokládat jim otázky umožňující 

obviněnému v plném rozsahu uplatňovat svoji obhajobu. Spíše než o osobní právo 

obviněného se však jedná o institucionální právo obhajoby.265 Nelze jej redukovat na 

                                                           
261 HERRMANN, Frank R., SPEER, Brownlow M., op. cit., str. 483-484. 
262Ibid., str. 484-491. 
263 Ibid., str. 522-537. 
264 DENNIS, Ian. The Right to Confront Witnesses: Meanings, Myths and Human Rights. Criminal Law 

Review, No 4/2010, str. 264. 
265Ibid., str. 265. 
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právo osobně vyslýchat svědky a být přítomen jejich výpovědi, jedná se spíše o právo 

položit otázku, která má být svědkem zodpovězena. 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, právo obviněného na slyšení svědků prošlo 

dlouhým vývojem, a v jeho současné podobě je výstižně formulováno v EÚLP jako právo 

obviněného vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a 

výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě, zahrnující 

všechny tři výše uvedené dílčí prvky. Ani toto právo obviněného, byť je významným 

prvkem práva na obhajobu, není bezmezné. Na jeho limity výstižně upozornil Andrew 

Ashworth jednoduchou otázkou: „Jak může být tento princip zachován při střetu se 

skutečným strachem svědků závažného zločinu?“ 266 Jedná se o konflikt práv obviněného 

v trestním řízení a ochrany zájmů poškozeného neboli střet práva na spravedlivý proces 

a základních práv svědků, na které Ashworth poukazuje a zdůrazňuje tak potřebu 

správného vyvážení těchto hodnot, aby vzájemně obstály na vahách spravedlnosti. 

7.3 Utajený svědek 

Trestní řízení může představovat značný zásah do základních lidských práv osoby, 

proti které se řízení vede, ale rovněž těch osob, které mají proti obviněnému svědčit. 

Povinnost svědka podat o trestném činu úplnou a pravdivou výpověď se v těchto 

případech dostává do konfliktu s jeho právem na život, zákazem nelidského a krutého 

zacházení či s právem na ochranu soukromého života. Utajení totožnosti a podoby svědka 

v trestním řízení je způsobilé ochránit práva svědků, skýtá však značná rizika 

v souvislosti s garancemi spravedlivého procesu, zejména pak práva na verifikaci 

pravdivosti svědecké výpovědi a věrohodnosti svědků. 

Právo obviněného slyšet svědky a právo na nedotknutelnost osoby svědků se 

v trestním řízení dostávají do kolize a nelze se tedy vyhnout vymezení podmínek, za 

                                                           
266 ASHWORTH, Andrew. Human rights: article 6(3)(d) and (1) - right to confront witnesses, and right to 

a fair trial. Criminal Law Review. No 5/2009, str. 355.  



 200  
 

kterých lze jedno právo omezit ve prospěch druhého tak, aby trestní proces jako celek 

splňoval přísné kritérium spravedlnosti.  

Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 4/94 ze dne 12.10.1994 podrobil tyto hodnoty 

testu proporcionality. Z hlediska kritéria vhodnosti je utajení totožnosti svědka dobře 

způsobilé zaručit ochranu svědků v trestním řízení. Druhou rovinou testu proporcionality 

je kritérium potřebnosti spočívající v porovnávání legislativního prostředku omezujícího 

základní právo, resp. svobodu s jinými opatřeními umožňujícími dosáhnout stejného cíle, 

avšak nezasahujícími do základních práv a svobod. Jeho naplnění je při využití institutu 

utajeného svědka problematické, když existuje řada jiných prostředků, jak v trestním 

řízení zajistit ochranu svědků. Třetím krokem v testu proporcionality je porovnání 

závažnosti kolidujících hodnot dle jejich umístnění v hodnotovém systému. V rámci 

tohoto posuzování řada argumentů vyznívá ve prospěch ochrany nedotknutelnosti svědků 

proti právu obviněného, jsou jimi zejména argument empirický (nárůst organizované 

kriminality a s tím spojených případů ohrožování svědků), systémový (narušení 

akceschopnosti justice v důsledku ohrožování svědků) a argument hodnotový (ochrana 

života a majetku svědků). Naopak kontextový argument představující negativní dopady 

omezení základního práva svědčí ve prospěch ústavních práv obviněného, když 

nadužívání institutu utajeného svědka je způsobilé ohrozit řádnost a spravedlnost 

trestního procesu.  

Konkrétní rizika použití institutu utajeného svědka v trestním řízení lze spatřovat 

v rozšíření zásady neveřejnosti oproti veřejnosti trestního řízení, v omezení práva 

obviněného zpochybnit výpověď svědka, snížení důvěry a možnosti kontroly ze strany 

veřejnosti a v nebezpečí dalšího omezování práva na spravedlivý proces.267 Největší 

obavy však vyvolává otázka slučitelnosti institutu utajeného svědka s právem obviněného 

vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch 

                                                           
267 DOAK, Jonathan, HUXLEY-BINNS, Rebecca. Anonymous Witness in England and Wales: Charting a 

Course from Strasbourg. Journal of Criminal Law. Vol 73, No 6/2009, str. 509. 
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za stejných podmínek jako svědků proti sobě ve smyslu čl. 6 odst. 3 písm. d) EÚLP a čl. 

14 odst. 3 písm. e) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. 

Vyhodnocení provedeného testu proporcionality odůvodňuje závěr o přípustnosti 

zásahu do práva obviněného v podobě utajení totožnosti svědka, avšak s ohledem na 

rizika, která toto omezení skýtá, je nutno jejich dosah minimalizovat.  

Podmínky, za nichž lze zájem svědků upřednostnit před právem obviněného, 

v českém právním prostředí jen částečně upravují právní normy. Ustanovení § 55 odst. 2 

tr. řádu a § 209 tr. řádu stanoví tři podmínky pro utajení totožnosti svědka téměř shodně 

pro obě stadia řízení. 

Zákonné podmínky pro utajení totožnosti a podoby svědka jsou následující: 

1) existence hrozby vzniku újmy na zdraví nebo vážného porušení základních práv 

(dle § 209 tr. řádu rovněž hrozba smrti či jiné vážné nebezpečí) v souvislosti 

s podáním svědecké výpovědi, 

2) existence konkrétních skutečností, z nichž lze na reálnost hrozby usuzovat,  

3) nemožnost zajistit ochranu svědka jiným spolehlivým způsobem (zásada 

subsidiarity). 

Již na tomto místě je nutno předestřít, že tato lakonická úprava institutu, který se 

dotýká ústavně garantovaných práv obviněného, je zcela nedostatečná a judikatura je zde 

nucena suplovat činnost zákonodárce. Za této situace jsou kladeny zvýšené nároky na 

stranu obžaloby stran zajištění zákonnosti procesu, obhajoby stran způsobu vedení 

obhajoby a soudu při hodnocení přípustnosti jednotlivých důkazů, vyžadující od 

zúčastněných osob znalost rozsáhlé a aktuální judikatury vnitrostátních soudů i 

Evropského soudu pro lidská práva. Ostatně na nedostatečnou konkrétnost právní úpravy 

bezprostředně po jejím přijetí poukázal i Ústavní soud.268 

                                                           
268 Nález Ústavního soudu ze dne 3. března 1999, sp. zn. III. ÚS 210/98. 
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Konkrétní důsledky utajení totožnosti svědka na řízení jako celek a opatření 

k vyvážení zásahu do práva obviněného lze tedy nalézt v judikatuře, která značným 

způsobem zpřísňuje podmínky přípustnosti těchto důkazů ve srovnání s jejich zákonným 

vymezením. 

7.3.1 Utajený svědek v judikatuře ESLP 

Evropský soud pro lidská práva ve své judikatuře konstantně zdůrazňuje nutnost 

respektovat práva obviněného na slyšení svědků269 za jeho účasti ve veřejném řízení při 

zachování principu kontradiktornosti, které je součástí práva na spravedlivý proces ve 

smyslu ustanovení čl. 6 EÚLP. 

Ani práva obviněného, která v trestním řízení požívají zvláštní ochrany, nejsou 

bezmezná. Právo obviněného účastnit se výslechu svědka a klást mu otázky nevylučuje 

použitelnost výpovědi svědka, které obviněný nebyl přítomen, pokud mu k účasti byla 

poskytnuta možnost a on ji nevyužil. Přípustnost použití protokolu o výpovědi svědka je 

tedy vázána na podmínku zachování práva obviněného v podobě poskytnutí možnosti 

účastnit se výslechu. Z tohoto obecného pravidla soud připouští jisté výjimky, které jsou 

ospravedlnitelné za podmínky, že soud vynaložil rozumnou míru úsilí k zajištění účasti 

svědka ve veřejném projednání věci a dále za podmínky, že se nejedná o jediný nebo 

rozhodující důkaz o vině obviněného. 

Problematiku použitelnosti výpovědi utajeného svědka nelze zaměňovat s otázkou 

použitelnosti výpovědi nepřítomného svědka. Obojí však obdobným způsobem stranu 

obhajoby znevýhodňuje oproti straně obžaloby a podléhá vyšším nárokům na zachování 

práva obviněného na spravedlivý proces. Judikaturu ESLP týkající se obou problémů lze 

proto použít mutatis mutandis. Obojí musí respektovat právo obviněného na výslech 

                                                           
269 V této souvislosti je nutno upozornit na autonomní terminologii úmluvy, která pod pojem svědka 

zahrnuje spoluobviněné, oběti, ale také znalce. K tomu srov European Court of Human Rights. Guide on 

Article 6 – Right to a Fair Trial, dostupné na 

http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf. 
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svědků v jeho přítomnosti, jehož nezbytnou složkou není právo znát identitu svědků, ale 

právo otestovat pravdivost a spolehlivost jejich výpovědí.  

Ve shodě s vymezením pojmu utajeného svědka v kapitole 7.3 je v evropské 

judikatuře pozornost věnována pouze případům výpovědí osob s utajenou identitou. Ani 

ESLP právo obviněného ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. d) EÚLP nechápe natolik široce, že 

by garantovalo právo obviněného být při výslechu svědka přítomen tváří v tvář. Ostatně 

toto plyne již ze samotné formulace předmětného ustanovení. Samotné utajení či 

maskování podoby svědka tedy nespadá do problematiky utajeného svědka ani dle 

judikatury ESLP. 

Zpočátku ESLP nebyl použití institutu utajeného svědka příliš nakloněn. 

V rozsudku Windisch proti Rakousku270 dokonce výslovně uvedl, že: „nevylučuje, aby 

v přípravném řízení bylo vycházeno z důkazů, jakými jsou výpovědi anonymních svědků. 

Avšak následné použití těchto výpovědí před soudem je odlišnou otázkou. Právo na 

spravedlivý výkon soudní moci zastává prominentní místo v demokratické společnosti a 

jako takové nemůže být obětováno.“271  

ESLP postupně přiznal místo i ochraně fundamentálních práv svědků, jako důkaz 

připustil anonymní výpovědi utajených svědků a formuloval podmínky přípustnosti jejich 

výpovědí s přihlédnutím k základním garancím práva obviněného dle čl. 6 EÚLP. 

Hlavním argumentem pro tento postup byla nutnost vyvážení práv svědků na život a 

bezpečí a zájmů obviněného v trestním řízení. Zajímavostí je, že povinnost států zohlednit 

zájmy svědků není žádným způsobem upravena v čl. 6 EÚLP a je proto nutno ji 

dovozovat z jiných obecných hmotněprávních ustanovení. 

Evropský soud jakožto soudní instance, jejímž úkolem je stanovit mantinely 

základních lidských práv pro 46 členských států Rady Evropy, je ve své judikatuře značně 

konzervativní a rezervovaný a ve snaze vyhnout se vytváření konkrétních pravidel 

                                                           
270 Rozsudek Windisch proti Rakousku rozsudek z 27. 9. 1990, stížnost č. 12489/86 
271 Je však dlužno předestřít, že v předmětné posuzované věci se jednalo o případ použití výslechů utajených 

svědkům, kterým obviněný neměl možnost být přítomen, a to ani v přípravném řízení. 
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nahrazujících normotvorbu členských států, pouze zevrubně a obecně formuluje principy, 

kterými by se jednotlivé státy měly řídit. Ve vztahu k použitelnosti výpovědí anonymních 

svědků lze formulovat tři zásady z hlediska její slučitelnosti s právem obviněného na 

spravedlivý proces:  

1) utajení svědka je nutné a omluvitelné potřebou ochrany jeho zájmů,  

2) jsou přijata opatření, garantující zachování práva na spravedlivý proces,  

3) výpověď utajeného svědka není jediným ani rozhodným důkazem o vině 

obviněného. 

7.3.1.1 Výpověď utajeného svědka jako důkaz ultima ratio  

Výpověď utajeného svědka je jako důkaz v trestním řízení možné připustit pouze 

výjimečně a v odůvodněných případech. Z judikatury ESLP v případech, v nichž byla 

přípustnost použitelnosti výslechů utajených svědků posuzována, je zřejmé, že soud jí 

hodnotí vždy primárně z hlediska důvodů pro utajení totožnosti svědka a klade důraz na 

odůvodnění zvoleného postupu orgány činnými v trestním řízení, zejména pak soudem 

v rámci odůvodnění odsuzujícího rozsudku. 

Důvodnost utajení svědka je dána reálným nebezpečím, které svědku hrozí 

v souvislosti s podáním svědecké výpovědi. Dle judikatury ESLP je důvodnost utajení 

dána subjektivně podloženou obavou svědka, která má podklad v objektivně zjištěných 

skutečnostech. Ve věci Doorson proti Nizozemí soud konstatoval, že není nezbytné, aby 

svědku již bylo v souvislosti s podáním jeho výpovědi vyhrožováno. Ostatně taková 

podmínka by popírala i samotný smysl a účel utajení totožnosti svědka. Pro utajení svědka 

postačí subjektivní pocit ohrožení, který má racionální podklad (plynoucí i z minulé 

zkušenosti), pokud důvodnost jeho obavy není objektivně vyloučena.272 K utajení 

                                                           
272 V rozsudku ve věci Doorson proti Nizozemí ze dne 26. března 1996, stížnost č. 20524/92, v § 71, soud 

shledal jako dostatečný důvod pro utajení identity uživatelů drog z důvodu jejich obavy, vyplývající 

z vyhrožování v souvislosti s podáním svědecké výpovědi v jiné věci a poznatku, že svědci jsou 

v obdobných případech vystavováni násilí a vyhrůžkám ze strany obviněných.  
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totožnosti svědka lze přistoupit toliko v případech, kdy nepostačuje přijetí jiných opatření 

k jeho ochraně nebo tato by nebyla dostatečně způsobilá k ochraně svědka. Samotná 

povaha trestného činu jako jediný důvod pro utajení svědka neobstojí.273 

ESLP klade značný důraz na zdůvodnění rozhodnutí pro utajení totožnosti svědka 

z hlediska nutnosti takového postupu a jeho důvodnosti vzhledem k osobě svědka a 

okolnostem konkrétního případu.274 Vnitrostátní orgány by tedy měly důvody utajení 

totožnosti svědka vždy promítnout do svých rozhodnutí i do úvah o přípustnosti 

provedených důkazů. Výpověď utajeného svědka představuje značný zásah do práva 

obviněného na obhajobu a jako takový by měl být tento postup náležitě zvážen a 

odůvodněn. 

Pro oblast českého práva a aplikační praxe plynou z judikatury ESLP tři zásadní 

implikace stran použití výpovědi utajeného svědka v trestním řízení. První je požadavek 

zavedení opatření k zajištění, že utajení svědka je důvodné a ospravedlnitelné 

konkrétními okolnostmi případu. Z hlediska judikatury ESLP se jedná o natolik závažný 

požadavek, že důvody pro utajení svědka musí být následně přezkoumatelné, a tedy i 

řádně vyjádřené v rozhodnutí či opatření o utajení svědka. Snaha o minimalizaci zásahů 

do procesních práv obviněného je důvodem třetího požadavku, kterým je požadavek 

přezkumu trvání důvodů utajení v průběhu celého řízení. Pokud tyto byly dány v době 

rozhodnutí o utajení, ale později odpadly, může výpověď utajeného svědka zasáhnout do 

práva obviněného natolik, že by proces mohl být (v závislosti na konkrétní důkazní 

situaci) shledán nespravedlivým jako celek.  

                                                           
273 Rozsudek ESLP ve věci Robert Mink Kok proti Nizozemí ze dne 20. července 2000, stížnost č. 43149/98. 
274 Evropský soud pro lidská práva se nespokojil s utajením svědka v případě, kdy se svědek dovolával 

agresivní povahy spoluobviněného a skutečnosti, že trestný čin, o němž měl podávat svědectví, byl spáchán 

ze msty, od původní výpovědi do konání hlavního líčení uplynula doba několika let a rozhodující soud svůj 

postup blíže v rozsudku nezdůvodnil. Srov rozsudek ESLP ve věci Visser proti Nizozemí ze dne 14. února 

2002, stížnost č. 26668/95; rozsudek ESLP ve věci Dzevdet DZELILI proti Německu ze dne 29. září 2009, 

stížnost č. 15065/05. 
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7.3.1.2 Opatření vyvažující omezení práva obviněného na obhajobu  

V řízeních, kde proti obviněnému svědčí utajený svědek či svědci, je nezbytné 

postupovat tak, aby byl zásah do práva obviněného minimalizován. Nemožnost 

obviněného vyslýchat utajeného svědka přímo a pozorovat jeho reakce a zejména jeho 

omezená možnost vyvrátit věrohodnost takového svědka, jehož totožnost zůstává straně 

obhajoby skryta, má být ve světle evropské judikatury kompenzována přijetím opatření 

k zajištění práva na spravedlivý proces. Ačkoliv se v judikatuře ESLP lze opakovaně 

setkat se zdůrazněním potřeby přijetí těchto opatření, není výslovně upřesněno, jaká 

konkrétní opatření jsou způsobilá vyvážit omezení práva obviněného. 

Z judikatury k problematice utajených svědků275 lze dovodit, že tato opatření 

zahrnují povinnost soudce seznámit se s identitou utajeného svědka, podrobný a pečlivý 

výslech utajeného svědka za účelem posouzení jeho věrohodnosti, zdůvodnění 

pravdivosti, věrohodnosti a závažnosti skutečností jím uváděných, zajištění možnosti, 

aby obviněný alespoň nepřímo mohl být výslechu přítomen (například za pomoci 

audiovizuální techniky) a poskytnutí možnosti přímo či prostřednictvím soudce klást 

svědkovi otázky.   

V rozhodnutí ve věci Kok proti Nizozemí soud vyjádřil názor, že míra a podoba 

těchto kompenzačních opatření bude záležet na významu daného důkazu pro rozhodnutí 

o vině obviněného. Výpovědí méně významného svědka budou práva obviněného 

narušena v menší míře než u svědka klíčového.  

ESLP vychází z premisy, že proces je stran jeho spravedlnosti nutno posuzovat 

jako celek. Přestože jsou tento argument ESLP a jeho rozhodovací praxe, která musí 

respektovat zvláštnosti jednotlivých právních úprav v jeho jurisdikci, pochopitelné, 

z hlediska vnitrostátní praxe nejsou bezvýhradně aplikovatelné. Přípustnost výslechu 

                                                           
275 Rozsudek ESLP ve věci Doorson proti Nizozemí ze dne  26. března 1996, stížnost č. 20524/92 (konkrétně 

§ 72); rozsudek ESLP ve věci Van Mechelen a další proti Nizozemí ze dne 23. dubna 1997, stížnost č. 

21363/93 (konkrétně § 54); rozsudek ESLP ve věci Haas proti Německu ze dne 8. dubna 2004, stížnost č. 

11057/02. 
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utajeného svědka musí totiž na vnitrostátní úrovni ve všech případech podléhat shodným 

kritériím bez ohledu na závažnost důkazu pro meritorní rozhodnutí soudu. Pouze za 

splnění těchto kritérií je výpověď přípustná a může být použita jako podklad pro 

rozhodnutí o vině. Důvodem vyšší obezřetnosti u klíčových svědků je skutečnost, že 

důkaz získaný jejich výslechem má podstatný význam a takový důkaz nelze nahradit ani 

vyvážit jinými důkazy. Jsou-li při jeho provádění porušena práva obviněného na 

obhajobu, stává se neúčinným a důkazní řízení tím může být zmařeno. U méně závažných 

výpovědí není jejich neúčinnost zpravidla spojena s tak závažným důsledkem pro důkazní 

řízení, když rozhodné skutečnosti je možné prokázat jinými důkazy. Z uvedeného je 

zřejmé, že kritéria přípustnosti svědecké výpovědi jako důkazu a následek jejich porušení 

v podobě neúčinnosti je vždy stejný, liší se pouze důsledek nepoužitelnosti důkazu, jehož 

závažnost je přímo úměrná důležitosti důkazu. 

Pro důkazní řízení lze vyvodit následující závěry ohledně opatření k vyvážení 

zásahů do práva na obhajobu v podobě výpovědi utajeného svědka. 

i) soud je povinen se seznámit se skutečnou identitou utajeného svědka 

Tato podmínka je nezbytná pro úplné hodnocení věrohodnosti svědka. Soud by 

tedy v průběhu řízení měl znát totožnost i podobu osoby, která svědeckou výpověď 

podává, aby měl možnost vyhodnotit její vztah k osobě obviněného i k předmětu řízení. 

ii) soudce by měl být výslechu utajeného svědka vždy přímo přítomen276 

Problematická je otázka přípustnosti čtení svědecké výpovědi utajeného svědka 

z přípravného řízení. Ve věci Birutis a další proti Lotyšsku soud shledal nepřípustné 

porušení práv obviněného v použití výpovědí utajených svědků z přípravného řízení – 

spoluvězňů osob podezřelých ze vzpoury vězňů. Opakovaně však ve své judikatuře 

                                                           
276 V rozsudku ve věci Kostovski proti Nizozemí ze dne 20. listopadu 1989, stížnost č. 11454/85, ESLP 

formuloval další podmínky použitelnosti výpovědi utajeného svědka, a to výslech svědka, jehož totožnost 

byla utajena, soudcem, kterému je identita svědka známá, aby tak v rámci osobního výslechu mohl plně 

zhodnotit spolehlivost tohoto svědka a relevanci důvodu pro jeho utajení. 
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připomenul, že spravedlivý proces je vždy potřeba hodnotit jako celek. V daném případě 

obviněným nebylo umožněno tyto svědky vyslechnout, soudce nezkoumal způsob 

výslechu utajených svědků a jejich výpověď nakonec posloužila jako rozhodující důkaz 

pro vyslovení viny obviněných.  

Sám zdůraznil, že článek 6 EÚLP žádným způsobem negarantuje obviněnému právo 

na přítomnost svědka v řízení před soudem.277 Ve smyslu evropské judikatury tedy není 

důkaz získaný výpovědí nepřítomného svědka a priori vyloučen. Předpokladem 

použitelnosti protokolu o výslechu utajeného svědka však je ověření způsobu výslechu 

svědka a podmínky, za nichž byl prováděn (zpravidla výslechem osob, které byly 

výslechu přítomny). Tento postup by měl soud náležitě zdůvodnit a současně přijmout i 

další opatření k ochraně práv obviněného. Možnost čtení písemného protokolu místo 

výslechu utajeného svědka ESLP hodnotí zejména, nikoli však výjimečně, dle závažnosti 

takového důkazu pro důkazní řízení. 

iii) věrohodnost utajeného svědka a pravdivost jeho výpovědi musí být podrobena 

pečlivému zkoumání a hodnocení278 

iv) hodnocení věrohodnosti svědka by mělo být součástí odůvodnění rozsudku 

v) obviněný má právo pokládat svědku otázky, a to přímo nebo prostřednictvím 

soudce 

Právu obviněného vyslýchat svědky odpovídá povinnost orgánů činných 

v trestním řízení poskytnout obhajobě možnost alespoň jednou v průběhu řízení položit 

svědku otázky. Otázky obhajoby však mohou podléhat schválení soudce, aby v důsledku 

nevhodné formulace nebo otázky nedošlo k vyzrazení totožnosti utajeného svědka. 

V případě, že obviněný či jeho obhájce tuto možnost nevyužijí, lze výpověď svědka 

                                                           
277 Srov rozsudek ESLP ve věci Krasniki proti České republice ze dne 28. února 2006, stížnost č. 51277/99. 
278 V rozsudku ESLP ve věci Birutis a další proti Lotyšsku ze dne 28. března 2002, stížnost č. 47698/99, 

bylo soudem judikováno, že čtení výpovědi  utajených svědků, které byly zachyceny v přípravném řízení, 

za situace, kdy obviněný ani soud neměl možnost tyto svědky vyslechnout a soud se současně ani nezabýval 

způsobem a podmínkami výslechu těchto svědků v přípravném řízení, nemůže z hlediska práva na 

obhajobu obstát. 
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získanou v souladu se zákonem použít jako usvědčující důkaz, bez nutnosti jej znovu 

opakovat. Obecně však platí, že výpověď takového svědka by měla být provedena 

v hlavním líčení. Dle judikatury ESLP ale není porušením práva na obhajobu, je-li čtena 

výpověď z přípravného řízení, pokud obviněnému bylo umožněno, aby se jí účastnil.  

vi) povinnost zajistit co nejširší účast obviněného na výslechu utajeného 

svědka 

Tuto účast lze zajistit především za pomoci audiovizuální techniky s modifikací 

hlasu tak, aby obviněný měl možnost se seznámit s reakcemi svědka na položenou otázku. 

Naopak pouhé přečtení písemně zachycené výpovědi, jíž obviněný neměl možnost být 

přítomen, byť s poskytnutím možnosti položit svědku otázky, by nemusela být 

dostatečným opatřením k zajištění práva na obhajobu. Zde je ale nutno rozlišovat mezi 

právem na osobní slyšení svědka, které není výslovně v EÚLP zakotveno a opatřeními, 

která mají vyvážit omezení obviněného při výkonu práva na obhajobu. 

7.3.1.3 Pravidlo jediného a rozhodujícího důkazu – stále neuzavřený problém?  

Výpověď utajeného svědka nezakládá porušení práva na spravedlivý proces, 

pakliže takový důkaz není jediným nebo rozhodujícím důkazem pro odsouzení. Tuto 

obecnou premisu ESLP zastává od momentu, kdy připustil, že institut utajeného svědka 

je za určitých podmínek slučitelný s právem obviněného na obhajobu. Vůbec poprvé ji 

formuloval v rozsudku ve věci Kostovski proti Nizozemí, kde nepřipustil výpověď dvou 

utajených svědků jako jediný důkaz o vině obviněného. Slobodan Kostovski byl společně 

s dalšími dvěma spoluobviněnými uznán vinným z loupežného přepadení banky. Jediným 

důkazem o jeho vině byly výpovědi dvou utajených svědků, první v podobě policejního 

výslechu, druhá za přítomnosti soudce, přičemž soudce neznal identitu utajeného svědka. 

Obviněnému sice ve druhém případě bylo umožněno položit svědku otázky v písemné 

formě, tyto však z velké části nebyly připuštěny z důvodu ochrany identity svědka.  
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V rozsudku Doorson proti Nizozemí ESLP neshledal porušení práva na 

spravedlivý proces v trestním řízení proti obchodníkovi s drogami, v němž soud vyslechl 

dva utajené svědky, jejichž totožnost mu byla známa a obhájci umožnil klást jim otázky, 

a to s odůvodněním, že vina obviněného nebyla v rozhodné míře založena výpověďmi 

těchto svědků. V rozsudku Visser proti Holandsku a Krasniki proti České republice 

naopak soud vyslovil porušení práva na spravedlivý proces z důvodu zásadního významu 

výpovědi svědků, jejichž totožnost byla utajena, na rozhodnutí soudu o vině obviněného. 

Potud se judikatura Evropského soudu pro lidská práva jeví býti konstantní 

s pevně vymezenými mantinely, vyjádřenými premisou, že na výpovědi utajeného svědka 

nelze za žádných okolností výhradně či v podstatné míře postavit vinu obviněného. 

Narazila však na judikatorní praxi ve Velké Británii, kde stran hodnocení přípustnosti 

výpovědi utajeného svědka není rozhodující váha takové výpovědi z hlediska důkazní 

situace, ale její spolehlivost. Tato názorová rozdílnost se projevila ve dvou 

zásadních případech, které považuji za důležitý milník v pohledu na přípustnost svědecké 

výpovědi a přípustné míry zásahu do práva obviněného slyšet svědky.  

V prvním případě se jednalo o obviněného Imada Al-Khawaja, který byl ve Velké 

Británii uznán vinným ze sexuálních útoků na dvě pacientky, z nichž jedna zemřela poté, 

co v přípravném řízení podala svědeckou výpověď bez účasti obviněného a v řízení před 

soudem tak musela být její výpověď čtena. Důkazní situace ve věci byla doplněna 

výpověďmi jejích dvou známých, kterým se s útokem svěřila a dalších osob svědčících o 

nevhodném chování obviněného. Na podkladě těchto důkazů byl obviněný uznán vinným 

v plném rozsahu.  

Druhý případ se týkal obviněného Ali Tahery, který čelil obvinění ze skutku 

spočívajícího v pobodání poškozeného, ke kterému došlo za přítomnosti několika osob. 

V rámci důkazního řízení poškozený nebyl schopen říci, kdo jej pobodal, avšak 

obviněného za pachatele označil svědek události, který z důvodu příslušnosti ke stejné 

komunitě a učiněných výhrůžek odmítl před soudem vypovídat. Své obavy sdělil přímo 
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soudci v oddělené místnosti a tento následně přečetl jeho písemnou výpověď 

z přípravného řízení. Zejména na podkladě této výpovědi byl Tahery shledán vinným 

žalovaným skutkem.  

V obou případech anglické soudy čtení těchto výslechů jako rozhodující důkaz 

připustili v souladu se svou ustálenou judikaturou,279 dle které čtení stěžejných 

písemných svědeckých výpovědí osob, jejichž výslechu neměl obviněný možnost být 

přítomen, nemusí znamenat porušení práva na spravedlivý proces, pokud byla přijata 

opatření způsobilá k vyvážení znevýhodněného postavení obviněného při provádění 

takového důkazu, zejména formou opatření k ověření věrohodnosti svědka a pravdivosti 

jeho výpovědi. Případy Al-Khawaja a Tahery, v nichž se britské soudy výslovně 

odchýlily od doktríny výlučného a rozhodujícího důkazu vytvořené ESLP s poukazem na 

nemožnost její automatické aplikace a ustálenou judikatorní praxi svých vnitrostátních 

soudů, byly na základě stížností obviněných v roce 2012 předloženy velkému senátu 

ESLP k posouzení souladnosti postupu anglických soudů s právem na spravedlivý 

proces. Hlavním argumentem pro postup britských soudů v rozporu s pravidlem jediného 

a rozhodujícího důkazu byl praktický význam ESLP zastávaného názoru, který a priori 

k výslechům nepřítomných svědků přistupoval jako k nevěrohodným důkazům, a to bez 

ohledu na konkrétní okolnosti případu. Rozsudek velkého senátu překvapivě ustoupil 

tlaku Velké Británie a pravidlo, na kterém po léta setrvával, do jisté míry relativizoval.  

Soud zopakoval, že z hlediska zachování práva na spravedlivý proces je zásadní 

existence legitimního důvodu přípustnosti výslechu svědka, kterému nebyl obviněný 

přítomen. Výslovně stanovil, že splnění této podmínky je en bloc dáno u svědka, který 

zemřel a u svědka, kterého nelze slyšet z důvodu obav odůvodněných výhrůžkami ze 

strany pachatele či osob jednajících v jeho prospěch. Složitější je otázka přípustnosti 

                                                           
279 Srov R. v. Sellick and Sellick a R. v. Horncastle and others, v nichž došlo k odsouzení obviněných na 

základě čtených věrohodných výpovědí svědků; srov též R. v. Davis, kterým byl obviněný odsouzen na 

základě svědecké výpovědi tří utajených svědků s tím, že je nutno s opatrností přistupovat k premise, že 

obecná pravidla stanovena ESLP obsahují absolutně platné bez možnosti jakékoli výjimky. 
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výpovědi nepřítomného svědka z důvodu strachu, který není založen učiněnými 

výhrůžkami. Zde je ve smyslu předmětného rozhodnutí vždy nutno zkoumat existenci 

objektivních důvodů pro obavy svědka a důkazů o jejich existenci. 

Použít takový důkaz lze toliko v krajních případech, v nichž nelze právo 

obviněného slyšet svědky zajistit jiným způsobem. Zde Evropský soud vůbec poprvé 

judikoval, že takovým mírnějším postupem je i použití institutu utajeného svědka, 

který má před čtením písemné výpovědi svědka přednost. Zároveň uvedl, že 

z hlediska práva obviněného slyšet svědky není stěžejní, aby obviněný znal jejich 

identitu, nýbrž to, aby měl možnost jejich výslechem testovat věrohodnost podané 

výpovědi. 

Precedentní význam rozsudku ve věci Al-Khawaja a Tahery proti Velké 

Británii280 je však širší a je dán novou, méně striktní, formulací pravidla jediného a 

rozhodujícího důkazu. Evropský soud pro lidská práva, popírajíc absolutní povahu jím 

formulované normy, judikoval, že použití výpovědi svědka, které obviněný neměl 

možnost být přítomen, jako jediného či rozhodujícího důkazu automaticky 

nezakládá porušení práva na spravedlivý proces. Jeho souladnost s úmluvou pak závisí 

na povaze přijatých opatření k vyvážení znevýhodnění obviněného, který neměl možnost 

svědka vyslechnout. V posuzovaném případě soud hodnotil procesní záruky anglického 

práva,281 které v tomto směru shledal dostatečnými. 

Předestřený vývoj evropské judikatury naznačuje, že problematika utajených 

svědků v kontextu práva na spravedlivý proces je stále otevřeným problémem. Závažnost 

tohoto problému tkví ve skutečnosti, že se v něm střetávají tři různé zájmy, a to zájem 

                                                           
280 Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Al-Khawaja a Tahery proti Spojenému království ze dne 15. 

prosince 2011, stížnost č. 26766/05 a č. 22228/06. 
281 Dle § 114 odst. 1 písm. d) Criminal Justice Act 2003 může soud připustit tento důkaz, pokud shledá, že 

je v zájmu spravedlnosti, aby byl zohledněn. Soud při řešení této otázky musí zohlednit následující: jaká je 

důkazní hodnota připouštěného důkazu, zda k dokazované skutečnosti či důkaznímu prostředku existují 

další důkazy, význam připouštěného důkazu z hlediska celého případu, podmínky, za nichž byla výpověď 

získána, spolehlivost zdroje důkazu, spolehlivost výpovědi svědka, skutečnost, zda je možné svědka 

opětovně vyslechnout v přítomnosti obviněného a pokud nikoli, pak důvody nemožnosti takového postupu, 

míra znevýhodnění obviněného při testování důkazu a míru ohrožení práv obviněného. 
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společnosti na spravedlivém potrestání pachatele, právo obviněného na spravedlivý 

proces a nakonec zájmy svědků, kteří mohou být účastí v trestním řízení ohroženi. Pouze 

za podmínky spravedlivého vyvážení všech těchto zájmů lze použití utajeného svědka 

považovat za spravedlivé.  

Evropský soud pro lidská práva, ačkoli sám opakovaně zdůrazňuje, že jeho 

úkolem není regulovat jednotlivé instituty práva a tím zasahovat do vnitrostátní 

normotvorby, svou judikaturou stanoví meze jejich přípustnosti, které mají významné 

implikace do vnitrostátního práva a právní praxe. Bohužel je nutno konstatovat, že 

rozšíření přípustnosti výslechu utajených svědků jako usvědčujícího důkazu doposud 

není českou judikatorní praxí nikterak zohledňováno a výtku v tomto směru zasluhuje i 

zákonodárce, který zcela rezignoval na jakoukoli legislativní úpravu podmínek jeho 

použitelnosti.  

Poslední zmiňované rozhodnutí ESLP by mělo českému zákonodárci sloužit jako 

návod ke změně právní úpravy ve vztahu k utajeným svědkům a čtení písemných 

výpovědí nepřítomných svědků, neboť stávající právní úprava neposkytuje dostatečné 

zákonné garance minimalizace zásahů do práva obviněného na verifikaci výpovědi 

svědků. Nedostatek právní úpravy lze sice vyvážit judikaturou vyšších soudů, která však 

prozatím nezvedla pomyslně hozenou rukavici v podobě širší možnosti uplatnění institutu 

utajeného svědka podmíněnou přísně stanovenými zákonnými podmínkami. 

7.3.2 Judikatura Ústavního a Nejvyššího soudu 

V duchu starší judikatury Evropského soudu pro lidská práva vyznívá 

rozhodovací praxe Ústavního a potažmo i Nejvyššího soudu k otázce utajených svědků. 

Ústavní soud se ústavněprávními limity úpravy institutu utajeného svědka zabýval 

již v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/94, v němž se vyjádřil k ústavní konformnosti zákonné 

formulace podmínek utajení podoby a totožnosti svědka dle § 55 odst. 2 tr. řádu a § 209 

tr. řádu. Rozpor shledal v chybějících opatřeních minimalizujících zásah do práva 
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obviněného na obhajobu, když posuzovaná úprava umožnovala utajit totožnost svědka, 

jemuž nebo osobě jemu blízké z podaného svědectví hrozí újma na zdraví, smrt nebo jiné 

vážné nebezpečí, anebo o svědka, jehož totožnost musí zůstat ze závažných důvodů 

utajena. Zákonodárce v reakci na předmětný nález zúžil podmínky použití institutu 

utajeného svědka tak, že jej navázal na existenci konkrétních okolností nasvědčujících 

existenci nebezpečí.  

Ústavními limity samotné použitelnosti institutu utajeného svědka v trestním 

řízení se pak Ústavní soud zabýval v nálezu III. ÚS 210/98. Zajímavostí je, že na rozdíl 

od ESLP ve věci Doorson proti Nizozemí, neshledal porušení práva obviněného v tom, 

že jedinými usvědčujícími důkazy ve věci byly výpovědi dvou utajených svědků – 

zákazníků drogového dealera, neboť obhájci i obviněnému bylo umožněno, aby 

verifikovali jejich výpověď. Za rozhodující kritéria ústavnosti institutu výslechu 

anonymního svědka, dle názoru Ústavního soudu, nutno považovat jednak dodržení 

zásady subsidiarity (výslech svědka pod utajením má své místo toliko tehdy, nelze-li 

ochranu svědka spolehlivě zajistit jinak), jednak nezbytnost minimalizace omezení práv 

obhajoby, k němuž při provedení důkazu svědkem pod utajením dochází. S formujícím 

se pravidlem jediného a rozhodujícího důkazu (po rozhodnutích ve věci Doorson a 

Kostovski proti Nizozemí) se vypořádal konstatováním, že se nejedná o konstantní 

judikaturu. 

Pod vlivem judikatury Evropského soudu pro lidská práva, avšak v rozporu 

s předchozím zmiňovaným nálezem v obdobné věci později judikoval, že vinu 

obviněného nelze založit výlučně či v rozhodující míře na důkazech získaných výslechem 

svědků pod utajením.282 

                                                           
282 Nález ÚS ze dne 9. února 2006, sp. zn. III. ÚS 499/04. 
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Změna přístupu ESLP v rozhodnutí Al-Khawaya a Tahory proti Velké Británii 

doposud v ústavní judikatuře nenašla odezvu a Ústavní soud i nadále aplikuje pravidlo 

jediného a výlučného důkazu.283 

Nejvyšší soud se ve své judikatuře zabývá především naplněním zákonných 

podmínek tak, jak jsou uvedeny v ustanovení § 55 odst. 2 tr. řádu. Tyto podmínky ve své 

rozhodovací praxi zpřesňuje, avšak nedotváří. 

7.3.3 Policista jako utajený svědek 

Zvláštní pozornost v rámci pojednání o institutu utajeného svědka zasluhuje 

problematika svědeckých výpovědí policistů pod utajenou totožností. V souvislosti 

s přípustností výpovědí policistů, jejichž totožnost je utajena, vyvstávají nové otázky, 

které jsou dány postavením policejních orgánů ve struktuře výkonné moci státu.  

Vrátíme-li se k výše provedenému testu proporcionality v rámci vyvažování práva 

obviněného verifikovat výpověď svědka na straně jedné a ochrany svědků na straně 

druhé, je nutno zvlášť zohlednit specifické postavení policistů jako svědků. V rámci 

kontextového argumentu v neprospěch přípustnosti takového postupu vyznívá 

skutečnost, že policisté jsou složkou státní moci, která je napojena na stranu obžaloby 

v rámci výkonu dozorových pravomocí v přípravném řízení. Omezením práva 

obviněného v podobě utajení jejich podoby a totožnosti v postavení svědků se zvyšuje 

prostor pro zneužití tohoto institutu ze strany státní moci a dochází k narušení rovnosti 

zbraní ve prospěch strany obžaloby.  Nepřehlédnutelná je rovněž povaha jejich povolání, 

která z důvodu častého kontaktu s trestnou činností zahrnuje i povinnost vypovídat v 

postavení svědka, zejména v situacích, kdy je policista stěžejním svědkem trestného činu. 

Na straně druhé povaha povolání policistů odůvodňuje potřebu širší ochrany jejich 

identity a bezpečí, neboť již jejich povolání je jedním z kriminogenních faktorů, který 

zvyšuje riziko, že se oni či osoby jim blízké stanou oběťmi trestného činu. Ve smyslu 

                                                           
283 Sorv například usnesení ÚS ze dne 21. dubna 2015, sp. zn. I.ÚS 1871/14. 
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hodnotového argumentu ve prospěch utajení jejich totožnosti v trestním řízení vyznívá 

potřeba neohrozit jejich další fungování v policejních složkách, a to především u 

policejních příslušníků zúčastněných na úkonech skrytého vyšetřování. V důsledku 

vyzrazení jejich totožnosti by hrozilo nebezpečí jim i jejich rodinám i výkonu jejich 

povolání, neboť jejich účast v utajených akcích by se stala riskantní.  Nelze opomenout 

ani skutečnost, že osoby účastnící se úkonů skrytého vyšetřování, například v postavení 

policejního agenta, osoby realizující předstíraný převod či zajišťující skryté sledování 

osob, procházejí náročným a nákladným výcvikem a z důvodu svých zkušeností a praxe 

jsou těžce nahraditelné.284 

Z uvedených důvodů jednotlivé státy umožňují utajit identitu příslušníka 

policejního orgánu.  

Dle § 102a tr. řádu osoba činná v policejním orgánu vystupující v trestním řízení 

v postavení agenta nebo provádějící předstíraný převod a osoba bezprostředně se na 

takových úkonech podílející, která má být v trestním řízení vyslechnuta jako svědek, ex 

lege z titulu své účasti na úkonech skrytého vyšetřování, požívá postavení utajeného 

svědka.285 Toliko ve výjimečných případech, jimiž se rozumí typově zvlášť závažné a 

organizované trestné činy, pokud by neutajeným výslechem byla důkazní situace zcela 

nedostatečná, lze přistoupit k výslechu těchto osob i bez utajení jejich podoby a 

totožnosti. Tento postup je však vázán přísnými podmínkami a to, že prozrazením 

totožnosti nebude ohrožen život, zdraví či další působení svědka. O výjimečnosti tohoto 

postupu svědčí i jeho vázanost na návrh státního zástupce, který si předem musí vyžádat 

stanovisko ředitele útvaru, k němuž svědek náleží. Byť toto stanovisko není pro státního 

                                                           
284 Například u osob provádějící kontaktní utajené sledování zájmových osob se doba potřebného výcviku 

pohybuje v řádech let, přičemž plnohodnotným členem týmu se stává přibližně po pěti letech praxe. 
285 Již před přijetím ustanovení § 102a tr. řádu novelou trestního řadu č. 274/2008 Sb. se totožnost policisty 

provádějícího předstíraný převod v praxi dle § 55 odst. 2 tr. řádu utajovala, jak se ostatně uvádí ve 

sjednocujícím stanovisku Nejvyšší státní zástupkyně ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních 

předpisů k možnosti utajit osobní identitu policisty provádějícího předstíraný převod a k použitelnosti 

záznamu o předstíraném převodu jako důkazu, sp. zn. SL 722/2002 (Sbírka výkladových stanovisek 

nejvyššího státního zastupitelství 12/2002). 
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zástupce formálně závazné, zásadně bude respektováno. Konečné slovo v otázce způsobu 

provedení výslechu policistu a jeho utajení má soud, který návrhu státního zástupce 

nemusí vyhovět, ačkoli lze předpokládat, že návrh bude podán toliko ve výjimečných 

případech neumožňujících odlišný postup. 

Přísnější právní úpravu nalezneme v slovenském trestním procesu,286 avšak toliko 

ve vztahu k agentovi. Na tomto místě je opět nutno upozornit na širší význam pojmu 

agenta ve slovenské úpravě, který zahrnuje jak policejního, tak i civilního agenta.287 Nad 

rámec české úpravy slovenský zákonodárce výslovně uvedl, že agent má být slyšen 

zpravidla v přípravném řízení prokurátorem a jenom ve výjimečných případech jej lze 

předvolat k hlavnímu líčení, avšak pod podmínkou ochrany jeho totožnosti. Slovenská 

úprava tedy výslovně nepřipouští ukončení utajení policejního agenta, na rozdíl od agenta 

civilního, jehož totožnost lze odtajnit, a to toliko po jeho předchozím souhlasu. 

V Nizozemí po přijetí novely k ochraně svědků trestní řád rozlišuje tři kategorie 

svědků, kterým lze poskytnout ochranu v podobě jejich utajení. Právní úprava je zde 

poznamenána judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, který opakovaně shledal 

v postupu vnitrostátních soudů porušení článku 6 odst. 3 písm. d) EÚLP. Například ve 

věci Van Mechelen a další proti Nizozemí se ESLP přímo vyjádřil k podmínkám 

přípustnosti výslechu policisty jako utajeného svědka a jejím mezím. V trestním řízení 

proti obviněným, kteří byli uznáni vinnými pokusem trestného činu vraždy a loupeže, 

soud vycházel především z výpovědí policistů v postavení utajených svědků, kteří byli 

přímými svědky jednání obviněných. ESLP konstatoval, že vnitrostátní soudy 

nepřípustným způsobem porušily právo obviněného, když bez dalších indicií, že svědkům 

hrozí újma, tímto přiznaly postavení utajených svědků a obviněnému současně 

znemožnily sledovat jejich bezprostřední reakce, když všechny výslechy probíhaly 

                                                           
286 Srov ustanovení § 117 odst. 10, odst. 11 zák. č. 301/2005, tr. poriadok. 
287 Srov ustanovení § 10 odst. 20 zák. č. 301/2005, tr. poriadok. 
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prostřednictvím videokonferenčního zařízení. Pouze na okraj soud konstatoval, že tento 

postup byl i v rozporu s pravidlem jediného a rozhodujícího důkazu.  

 Po zmíněné novelizaci kodexu trestního procesu v roce 1994 lze v nizozemské 

úpravě rozlišit tři skupiny svědků. Jednu ze skupin tvoří osoby, kterým v souvislosti 

s podáním svědecké výpovědi hrozí újma v zaměstnání. Do ní spadají převážně, nikoli 

však výlučně, policisté, kteří s obviněným přišli do kontaktu v rámci úkonů skrytého 

vyšetřování. Těmto zákon přiznává limitovanou anonymitu ve smyslu utajení jejich 

totožnosti (za použití maskování či zabránění očního kontaktu s obviněným), avšak s tím, 

že jsou povinni dostavit se k soudu a obviněný má možnost je přímo vyslýchat. Policisté 

tak požívají menší míry ochrany než ohroženi svědci, kteří tvoří druhou kategorii 

utajených svědků. Jejich výslech probíhá mimo hlavní líčení v nepřítomnosti obviněného, 

kterému je pouze umožněno, aby svědku písemně či prostřednictvím videokonferenčního 

zařízení položil otázky a tato výpověď je následně použita v řízení před soudem. Třetí 

skupinou jsou anonymní informátoři, kterým lze přiznat postavení utajených svědků 

v různém rozsahu. 

Výslech policistů pod utajenou identitou je přípustným důkazem v trestním řízení. 

Z důvodu zvláštního postavení příslušníků policejních orgánů je míra zásahu do práva 

obviněného na obhajobu vyšší, než je tomu u ostatních utajených svědků. Použití 

výpovědi policistů pod utajenou identitou proto musí podléhat přísnějším pravidlům a 

znevýhodnění obviněného musí být současně vyváženo přiměřenými opatřeními 

k ochraně jeho práv. 

7.3.3.1 Utajení totožnosti a podoby policisty pouze ve výjimečných případech 

Z titulu svého zaměstnání musí policisté snášet vyšší míru rizika než řadoví 

občané, kteří se stali náhodnými svědky trestného činu. Ani tato vyšší míra rizika však 

neznamená, že nedosahují na ochranu v případech, kdy jim v souvislosti se svědeckou 

výpovědí hrozí nebezpečí. V tomto směru je nutné rozlišovat policisty, kteří pracují 
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v utajení (agenty, osoby realizující předstírané převody a sledování osob), a ostatní 

policisty v činné službě. U první skupiny je z důvodu utajení identity v rámci jejich 

povolání vhodné poskytovat zvýšenou ochranu automaticky. V opačném případě by 

hrozila paralyzace státu při vyšetřování trestných činů, neboť podání výpovědi pod 

skutečnou identitou by tyto osoby zpravidla vyloučilo z práce v utajení.  

U druhé skupiny je při rozhodování o poskytnutí ochrany dle § 55 odst. 2 tr. řádu 

potřeba důsledně zvažovat naplnění zákonných podmínek a důvodnost takového postupu. 

Obecně lze říci, že postup dle § 55 odst. 2 tr. řádu bude legitimní při vyšší míře hrozícího 

nebezpečí, a to pokud nelze ochranu svědka a osob jemu blízkých zajistit jiným vhodným 

způsobem. 

7.3.3.2 Respektování práva obviněného vyslýchat svědky 

S ohledem na míru zásahu do práv obviněného, která je spojena s výpovědí 

utajeného svědka – policisty, je nezbytné přijmout opatření k vyvážení tohoto zásahu.  

Slovy Ústavního soudu České republiky v „demokratickém právním státě, v němž 

jsou si všichni lidé rovni, nelze obecně bez dalšího přikládat vyšší váhu výpovědím 

policistů jako příslušníkům mocenských složek oproti výpovědím jednotlivců, vůči nimž 

jsou policejní či jiné státní pravomoci vykonávány“.288 Je proto nezbytné obviněnému 

umožnit, aby verifikoval pravdivost výpovědi policisty v postavení utajeného svědka, 

přičemž pečlivé hodnocení pravdivosti a spolehlivosti svědka při zohlednění tvrzení 

obviněného tvoří nezbytnou součást důkazních úvah soudu rozhodujícího o otázce viny 

a trestu. 

Přinejmenším obhájci obviněného by proto měla být umožněna přímá účast na 

výslechu utajeného svědka při zachování jeho utajení (například za pomoci maskování 

převlekem či kuklou). Toliko v případech, v nichž nelze ze závažných důvodů přímý 

výslech uskutečnit, lze využít videokonferenční zařízení a obviněnému umožnit, aby byl 

                                                           
288 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 520/2016, bod 35. 
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v reálném čase výslechu přítomen a mohl jej svými dotazy doplnit. Pokud je výpověď 

policisty jenom doplňkovým důkazem, nelze vyloučit ani možnost čtení jeho výpovědi 

z přípravného řízení, avšak dle úpravy v trestním řádu by toto přicházelo v úvahu 

zpravidla pouze se souhlasem obviněného či při splnění zákonných podmínek dle § 211 

tr. řádu. 

7.3.3.3 Nepřípustnost výpovědi policisty v postavení utajeného svědka jako jediného 

důkazu o vině 

Na zásadě, že vinu nelze postavit toliko či převážně na výpovědi utajeného 

svědka, která byla ve vztahu k obecným svědkům modifikována, je nutno u svědků – 

policistů bezvýhradně trvat. Důvodem je riziko, které vzniká z hlediska práva na 

spravedlivý proces, když státní moc v postavení soudu a žalobce posuzuje vinu 

obviněného na podkladě jediného důkazu – výpovědi policisty o skutečnostech, které 

vnímal při výkonu veřejné moci. Hrozba zneužití práva je zde natolik významná, že shora 

vymezené pravidlo je zde bezvýhradně nutno respektovat. Dlužno však dodat, že ve 

většině případů budou rozhodné skutečnosti zachyceny rovněž na obrazových, 

zvukových či jiných záznamech z operativních úkonů či služebních zákroků, které mohou 

předmětnou výpověď důkazně doplnit. 

7.3.4 Implikace judikatury ESLP do vnitrostátního práva – návrhy de lege ferenda 

V rámci své rozsáhlé judikatury k problematice utajených svědků v trestním 

řízení Evropský soud pro lidská práva stanovil lidskoprávní meze aplikace tohoto 

institutu, jejichž překročení zakládá porušení práva obviněného na spravedlivý proces, 

konkrétně práva na obhajobu a v něm obsaženého práva slyšet svědky za účelem 

verifikace jejich výpovědi. 

Dle čl. 4 odst. 2 Listiny meze základních práv, mezi které patří i právo obviněného 

ve smyslu čl. 40 odst. 3 Listiny, lze upravit pouze zákonem.  
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Závažnost institutu utajeného svědka nemá pouze ústavněprávní rovinu, nýbrž její 

dosah je patrný i v rovině trestně procesní. V trestně procesním smyslu se institut 

utajeného svědka dostává do kolize se základními zásadami trestního procesu, konkrétně 

se zásadou veřejnosti, rovnosti stran a zbraní, zásadou bezprostřednosti a principem 

kontradiktornosti trestního procesu.  

Důsledky uplatnění institutu utajeného svědka pro právo obviněného na obhajobu 

a jeho kolize s některými základními zásadami trestního procesu zakládají potřebu přijetí 

konkrétní právní úpravy podmínek přípustnosti a použitelnosti výslechu utajeného svědka 

a opatření k vyvážení postavení obviněného v trestním řízení, v němž je usvědčující 

důkaz získáván výslechem utajeného svědka. Je nutno konstatovat, že česká právní 

úprava ani jeden z vytyčených požadavků nesplňuje. 

Původně byl institut utajeného svědka do trestního řádu zaveden zák. č. 292/1993 

Sb. Původní znění však bylo nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. US 4/94 zrušeno 

z důvodu jeho obecnosti289 a nahrazeno novým zněním § 55 odst. 2 tr. zákoníku novelou 

č. 152/1995 Sb. Tato právní úprava byla posléze dvakrát novelizována,290 avšak 

novelizace se nedotkla podmínek pro utajení podoby a totožnosti svědka. 

Stávající úprava institutu utajeného svědka je soustředěna do celkem čtyř 

stručných ustanovení. Ustanovení § 55 odst. 2 a § 209 odst. 1 a odst. 2 tr. řádu a 

ustanovení § 102a tr. řádu upravují podmínky pro utajení totožnosti a podoby svědka a 

velice zevrubně i způsob provedení důkazu výpovědí utajeného svědka tak, aby jeho 

totožnost nebyla vyzrazena. Postup při rozhodování o utajení svědka není regulován a je 

toliko naznačen v ustanovení § 55 odst. 2 tr. řádu ve spojení s ustanovením § 101a tr. 

řádu.  

                                                           
289 K tomuto blíže srov výklad v kapitole 7.3.2. 
290 zák. č. 265/2001 Sb., zák. č. 274/2008 Sb. 
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Rozhodnutí o utajení svědka dle stávající právní úpravy nevyžaduje zvláštní 

formu. K poskytnutí postavení utajeného svědka postačí, když po zvážení splnění 

zákonných podmínek příslušný orgán učiní konkrétní opatření k utajení jeho identity. 

V přípravném řízení je o utajení totožnosti svědka příslušný rozhodovat policejní 

orgán, případně státní zástupce v rámci svých dozorových pravomocí (dle § 174 odst. 2 

písm. a) tr. řádu). Z konstrukce právní úpravy je tedy zřejmé, že prvotní rozhodnutí o 

utajení svědka je obecně svěřeno policejnímu orgánu. O utajení se nesepisuje žádné 

rozhodnutí, policejní orgán za splnění zákonných podmínek se svědkem sepíše protokol 

již pod smyšleným jménem.  

Z ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) pokynu obecné povahy nejvyššího státního 

zástupce č. 8/2009 plyne, že důvody vedoucí svědka k žádosti o utajení jeho identity je 

potřeba sepsat v úředním záznamu o jeho vysvětlení. Potřeba utajení svědka bude 

zpravidla zřejmá již při prvním kontaktu policejního orgánu s ohroženým svědkem. 

Mohou však nastat i situace, kdy vhodnost takového postupu vyjde najevo až v průběhu 

výslechu svědka za přítomnosti obhájce či jiných osob. V těchto případech lze, je-li to 

účelné, totožnost svědka utajit i dodatečně s tím, že se přítomné osoby poučí o povinnosti 

uchovávat danou informaci v tajnosti, přičemž je možné totožnost svědka utajit i jen vůči 

některým ze spoluobviněných. Skutečná totožnost svědka musí být písemně 

zaznamenána a vede se jako utajovaná skutečnost odděleně od spisu, aby se s ní mohly 

orgány činné v trestním řízení seznámit. V řízení před soudem pak rozhodnutí o utajení 

svědka náleží předsedovi senátu, který tak činí rovněž neformálně, a to přijetím 

konkrétních opatření k utajení identity a podoby svědka.  

Co se týče opravných prostředků proti rozhodnutí příslušného orgánu, že 

postavení utajeného svědka konkrétní osobě i přes její žádost neposkytne, s ohledem na 

jeho neformální povahu, trestní řád s opravným prostředkem stricto sensu nepočítá. Ve 

fázi přípravného řízení rozhodnutí policejního orgánu podléhá jisté formě přezkumu ze 

strany státního zástupce. V případě, že policejní orgán neshledá podmínky pro postup dle 
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§ 55 odst. 2 tr. řádu, z úřední povinnosti předloží spis státnímu zástupci k přezkoumání 

správnosti jeho postupu. Proti rozhodnutí státního zástupce opět není opravný prostředek 

přípustný, avšak přezkumu zákonnosti jeho postupu se lze dovolat podnětem k výkonu 

vnějšího dohledu vykonávaným bezprostředně vyšším státním zastupitelstvím. Proti 

shodnému rozhodnutí předsedy senátu pak trestní řád nepočítá se žádnou formou 

přezkumu. Rovněž tak není upraven postup, kterým by se svědek mohl bránit proti 

rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení o ukončení utajení jeho totožnosti. 

Ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva i ve srovnání s 

vnitrostátními právními úpravami jiných států, kde má institut utajeného svědka delší 

tradici, a v nichž se již projevila ingerence evropské judikatury, je stávající česká právní 

úprava zcela nevyhovující, co do podmínek utajení a přípustnosti svědecké výpovědi 

utajeného svědka a opatření k ochraně práv obviněného.  Shodné lze uvést i o slovenské 

právní úpravě. I z důvodů shora rozvedených vyžaduje institut utajeného svědka 

podrobnější právní úpravu.  

Z hlediska stávající právní úpravy lze vymezit následující čtyři problematické 

oblasti. 

i) Orgán rozhodující o utajení svědka 

S ohledem na závažnost zásahu do práva obviněného na obhajobu, který institut 

utajeného svědka představuje, mám za to, že rozhodování o utajení svědka by mělo být 

v přípravném řízení svěřeno do výlučné pravomoci státního zástupe a v řízení před 

soudem pak shodně se stávající úpravou předsedovi senátu. Navrhovanou změnou by byla 

poskytnuta vyšší garance zákonnosti postupu podle § 55 odst. 2 tr. řádu. Již ve stadiu 

vyšetřování má obviněný sám či prostřednictvím svého obhájce právo účastnit se 

výslechu svědků a doplňovat jejich výslech. V případě výslechu svědka s utajenou 

totožností je postavení obviněného značně ztíženo a možnost verifikovat svědeckou 

výpověď omezena. Již zde, nepředjímaje postup v hlavním líčení, je obviněný omezován 

ve svých právech a rozhodnutí o postupu, kterým k zásahu dochází, by proto mělo být 
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svěřeno státnímu zástupci. Tento by rozhodoval z úřední moci či z podnětu policejního 

orgánu nebo k návrhu svědka i obviněného (k tomu viz níže).  

Navržená změna logicky odpovídá postavení státního zástupce v přípravném 

řízení jakožto garanta zákonnosti trestního řízení. Součástí dozorových povinností je 

průběžné ověřování, zda podmínky pro utajení totožnosti svědka nadále trvají, případně 

zda nevyvstala potřeba přijetí dalších opatření k jeho ochraně. Vždy tak činí před 

podáním obžaloby, v níž je povinen uvést důvody trvání potřeby utajení totožnosti 

svědka. Státní zástupce rovněž vyhodnocuje důkazní situaci a je schopen posoudit, zda 

výpověď utajeného svědka obstojí jako důkaz o vině obviněného a za jakých podmínek a 

zda k ochraně svědka nepostačí jiné opatření, k jehož přijetí mu náleží přinejmenším 

návrhové oprávnění.  

V neposlední řadě je tento postup i v zájmu zachování důvěry svědků v justiční 

systém, neboť v případě, že policejní orgán rozhodne o přiznání postavení utajeného 

svědka, avšak státní zástupce neshledá naplnění zákonných podmínek dle § 55 odst. 2 tr. 

řádu a od utajení svědka upustí, může dojít ke ztrátě důvěry svědka v orgány činné 

v trestním řízení a k následným obstrukcím v trestním řízení.291  

K závěru o vhodnosti zavedení výlučné pravomoci státního zástupce k rozhodnutí 

o utajení svědka v přípravném řízení lze dospět též za pomoci komparace s cizími 

právními úpravami. Slovenská právní úprava, která má českému protějšku nejblíže, 

podmiňuje utajení totožnosti svědka souhlasem (k podnětu policejního orgánu) 

prokurátora (v přípravném řízení) a souhlasem předsedy senátu (v řízení před soudem).292 

V Nizozemí o utajení totožnosti svědka rozhoduje v přípravném řízení vyšetřující 

soudce, a to k návrhu státního zástupce, obhajoby, svědka či z moci úřední. Vyšetřující 

soudce o utajení totožnosti rozhodne až po slyšení argumentů zúčastněných osob. Státní 

zástupce je oprávněn svědku přislíbit, že bude vyslýchán v postavení ohroženého svědka 

                                                           
291 Shodně viz Pavel Vantuch: K ochraně svědků v praxi, [Bulletin advokacie 10/1994, s. 19] 
292 Srov § 136 tr. poriadku, zejména odst. 3 předmětného ustanovení. 
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a za tímto účelem podat proti zamítavému rozhodnutí vyšetřujícího soudce opravný 

prostředek.293 Ve Velké Británii o utajení totožnosti svědka rovněž rozhoduje výhradně 

soudce.294 

 Je tedy zřejmé, že i ve srovnávaných právních řádech je pravomoc rozhodovat o 

utajení podoby a totožnosti svědka v souladu s navrhovanou změnou trestního řádu 

svěřena toliko státnímu zástupci nebo soudci. 

 

ii) Postup při rozhodování o utajení svědka 

Rozhodnutí o přiznání postavení utajeného svědka by mělo být možné jak na 

návrh, tak z úřední moci rozhodujícího orgánu činného v trestním řízení. Přestože je 

v našem právním prostředí vnímání institutu utajeného svědka spojeno výhradně se 

„svědky obžaloby“, v zahraničních právních úpravách je návrhové oprávnění přiznáváno 

i straně obhajoby. Tento přístup je v souladu se zásadou rovnosti zbraní, protože obžalobě 

i obhajobě poskytuje stejnou možnost dosáhnout utajení totožnosti jimi navrhovaného 

svědka. Lze si představit situaci, kdy jeden z obviněných navrhne slyšení svědka, který 

svědčí sice v jeho prospěch, ale usvědčuje další spoluobviněné, z jejichž reakce má 

obavy. Protože se jedná o osvobozující důkaz, měl by mít i obviněný právo navrhnout 

jeho výslech v postavení utajeného svědka. Současná lakonická právní úprava tento 

postup sice nevylučuje, avšak obviněnému poskytuje možnost dát k tomuto postupu 

pouze podnět, nikoli návrh, který by zakládal povinnost příslušného orgánu o návrhu 

rozhodnout. Návrhové oprávnění je z povahy věci přiznáváno především svědkům, kteří 

z důvodu obavy žádají o utajení své totožnosti.  

                                                           
293 Srov BEIJER, A., Van HOORN, A.M. Report on Anonymous Witnesses in the Netherlands, str.536-

539 dostupné na <dspace.library.uu.nl>; viz § 226, § 226a a § 226b stávajícího nizozemského trestního 

řádu (Wetboek van Strafvordering ze dne 15. ledna 1921 ve znění pozdějších předpisů) 
294 Srov Coroners and Justice Act 2009, § 88 odst. 2. 
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Formalizace iniciační fáze procesu rozhodování o aplikaci institutu utajeného 

svědka podmiňuje změnu postupu při rozhodování, formu a náležitosti takového 

rozhodnutí. 

Rozhodnutí o utajení svědka by měl v každém případě předcházet jeho výslech ze 

strany státního zástupce či předsedy senátu (ve stadiu řízení před soudem), a to jak 

k okolnostem, které jsou mu k věci známy, tak k důvodům zakládajícím obavu z podání 

svědecké výpovědi. Záznam o tomto výslechu by následně byl součástí utajené 

dokumentace vedené odděleně od spisu.  

Zákon by měl stanovit rovněž zákonné náležitosti samotného rozhodnutí o utajení 

totožnosti svědka. Forma rozhodnutí není rozhodující. V úvahu přichází rozhodnutí 

formou opatření či příkazu (jak je tomu ve Velké Británii). Podstatné z hlediska 

judikatury ESLP je uvedení důvodů, pro které byla ochrana poskytnuta, nedostatečnost 

jiného mírnějšího opatření k zajištění ochrany svědka a hodnocení věrohodnosti svědka. 

Odůvodnění takového rozhodnutí by však mělo podléhat utajení a obviněnému by měl 

byt zpřístupněn toliko výrok rozhodnutí. 

Rozsáhlou a detailní úpravu podmínek a procesu rozhodování obsahuje již 

zmiňovaná anglická a nizozemská právní úprava. 

Dle anglické právní úpravy (§ 87 až 89 Coroners and Justice Act 2009) musí být 

pro vydání příkazu k utajení totožnosti splněny tři kumulativní podmínky. První 

podmínkou je, že přijetí tohoto opatření je nezbytné k ochraně svědka či osoby jemu 

blízké před hrozícím nebezpečím či hrozbou vážné majetkové škody (a současně existují 

důvodné obavy, že taková újma skutečně hrozí) anebo k ochraně veřejného zájmu či osob 

jednajících ve veřejném zájmu. Existence záruk spravedlivého procesu v případě utajení 

totožnosti svědka je druhou zákonnou podmínkou utajení svědka. Třetí obligatorní 

podmínkou je, že ochrana náleží svědkovi, jehož výpověď je v zájmu spravedlnosti a 

odepření ochrany by mělo za následek odepření podání svědecké výpovědi či vznik 

závažné újmy. Ze zákona má soud při svém rozhodování povinnost zvažovat: 
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- zájem obviněného znát totožnost svědka, 

- důkazní váhu svědecké výpovědi, 

- zda se může jednat o jediný či rozhodující důkaz, 

- zda lze ověřit věrohodnost takového svědka bez prozrazení jeho totožnosti, 

- zda existuje důvod domnívat se, že osoba svědka je nevěrohodná nebo jeho 

výpověď je nevěrohodná z důvodu vztahu k obviněnému či věci samotné, 

- zda by bylo účelné přijmout mírnější opatření než je utajení totožnosti svědka. 

O vydání příkazu k utajení totožnosti však soudce rozhodne teprve po slyšení 

argumentů dotčených osob. Toto procesní pravidlo je z hlediska jeho realizace 

problematické. Ve většině případů bude iniciátorem řízení o přiznání anonymity státní 

zástupce, jehož pozice je zřejmá. Pozice obhajoby je naopak ztížena, neboť všechny 

relevantní informace jí zůstávají utajeny a jen stěží může formulovat relevantní 

protiargumenty. 

Obdobně formálně postup rozhodování o utajení totožnosti svědka upravuje 

nizozemské právo. Rozhodnutí činí vyšetřující soudce na návrh oprávněných osob či 

z úřední moci teprve po slyšení stran. Vyšetřující soudce přizná svědku postavení 

utajeného svědka pouze za splnění dvou kumulativních podmínek, a to že se jedná o 

svědka majícího důvodné obavy o zdraví či život v souvislosti s podáním svědecké 

výpovědi (a bez utajení totožnosti by odmítl vypovídat) a za druhé řízení, ve kterém má 

být slyšen jako svědek, je vedeno pro trestný čin vyšší typové závažnosti. Soudce přitom 

musí zvážit, zda výpověď tohoto svědka bude ve věci jediným či rozhodujícím důkazem, 

neboť v tom případě by k ní nemohlo být přihlíženo jako k usvědčujícímu důkazu. 

Rozhodnutí vyšetřujícího soudce musí být odůvodněno, protože podléhá 

opravnému prostředku. Odůvodnění však musí být formulováno tak, aby nebyla totožnost 

svědka vyzrazena.   

Poté, co vyšetřující soudce rozhodne o utajení totožnosti svědka, vyslechne jej bez 

přítomnosti dalších osob a obhájci a státnímu zástupci dá možnost položit svědku jeho 
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prostřednictvím otázky. Protokol o jeho výpovědi se toliko přečte v řízení před soudem. 

Rozhodující soudce nemá možnost svědka bezprostředně vyslechnout a je vázán 

hodnocením jeho věrohodnosti ze strany vyšetřujícího soudce, který může být 

v následujícím řízení slyšen k průběhu výslechu utajeného svědka. Pokud však obviněný 

požádá o slyšení svědka, je nutno jej v řízení před soudem vyslechnout. 

Předestřenou právní úpravu lze použít jako zdroj inspirace pro změnu stávající 

české právní úpravy, avšak teprve po jejím kritickém zhodnocení. Takto vysoce 

formalizovaný proces, třebaže navozuje dojem garance spravedlnosti, je ve skutečnosti 

problematický, a to ve vztahu ke slyšení stran k otázce utajení svědka, tak i formálního 

odůvodnění rozhodnutí. Strany se totiž nemohou kvalifikovaně vyjádřit k potřebě utajení 

svědka, jehož totožnost neznají. Odůvodnění rozhodnutí o utajení svědka nesmí 

obsahovat žádné informace, které by vedly k odhalení totožnosti svědka. Podmínka, že 

institut utajeného svědka lze použít toliko v řízení o typově závažnějších trestných činech 

dle mého názoru zakládá nerovnost mezi svědky z důvodu právního hodnocení skutku a 

současně otevírá problém účinnosti takové výpovědi v případech, kdy v průběhu řízení 

dojde ke zmírnění kvalifikace. Rovněž pravidlo o nemožnosti použít tuto výpověď jako 

rozhodující důkaz se jeví být příliš přísná ve světle aktuální judikatury ESLP. 

Pro českou právní úpravu lze navrhnout následující materiální podmínky utajení 

totožnosti svědka: 

- existence důvodné obavy o život, zdraví či bezpečí v souvislosti s podáním 

svědecké výpovědi či hrozba újmy veřejnému zájmu a osob jej prosazujícím, 

- existence skutečností nasvědčujících reálnosti takové obavy (či už v konkrétním 

případě nebo na podkladě zkušeností z obdobných případů), 

- subsidiarita ve vztahu k mírnějším opatřením, 

- použití institutu toliko v případech, kdy svědek i jeho výpověď se jeví být 

věrohodnými. 
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Při zvažování aplikace institutu utajeného svědka by měl zákon stanovit kritéria, 

kterými se orgán při svém rozhodnutí o utajení svědka musí zabývat, přičemž tyto by 

měly být součástí důkazních úvah v rozhodnutí o věci. V otázce jejich rozsahu lze odkázat 

na britskou právní úpravu (k tomuto viz výše). 

Pokud se týče procesních požadavků, měla by česká právní úprava zohledňovat 

následující: 

- požadavek, aby rozhodnutí obsahovalo, byť utajené, zdůvodnění utajení svědka, aby 

bylo dalšími orgány činnými v trestním řízení přezkoumatelné (dostojí se tak 

požadavku ESLP), 

- zavedení návrhového oprávnění obviněného k postupu dle § 55 odst. 2 a § 209 tr. 

řádu, 

- zavedení přezkumu rozhodnutí o utajení svědka nezávislým orgánem. 

Příliš formální postup skýtá nebezpečí stran požadavku na rychlost trestního 

řízení, je proto vhodné vyvážit právní úpravu tak, aby byla operativní, avšak současně 

skýtala ochranu práv obviněného v trestním řízení.  

Stran provádění důkazů výslechem utajeného svědka lze rovněž doporučit, aby do 

trestního řádu bylo výslovně zakotveno ustanovení o nepřípustnosti otázek směřujících 

k vyzrazení totožnosti utajeného svědka.  

 

iii) Opravné prostředky proti rozhodnutí o utajení svědka 

Přípustnost opravných prostředků proti rozhodnutí o utajení totožnosti svědka na 

straně jedné zvyšuje záruky správnosti a zákonnosti rozhodnutí, na straně druhé skýtá 

riziko prodlužování trestního řízení z důvodu nutnosti vyčkat rozhodnutí o opravném 

prostředku. Je proto nezbytné opravné řízení konstruovat tak, aby pokud možno mělo co 

nejmenší vliv na rychlost celého řízení. 

Již výše jsem naznačila vhodnost zavedení návrhového oprávnění obviněného 

k postupu dle § 55 odst. 2 tr. řádu. Právě s ohledem na práva obviněného a v zájmu 
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zachování rovnosti zbraní je, v návaznosti na navrhovanou změnu, nezbytné umožnit 

jemu i svědkovi, aby se mohli domoci přezkumu, zejména pak v případě negativního 

rozhodnutí. Dle navrhované zákonné konstrukce, pokud státní zástupce, jehož zájmy jsou 

v řízení před soudem v rozporu se zájmy obhajoby, rozhoduje v prvním stupni, měl by to 

být nezávislý soudce, kdo rozhoduje o případném opravném prostředku. Jako 

protiargument předestřeného návrhu lze uvést, že obviněný může s návrhem slyšení 

svědka vyčkat až do stadia řízení před soudem, avšak to by jej omezovalo ve výkonu práv 

na obhajobu ve stadiu přípravného řízení. Shodné právo by mělo být v přípravném řízení 

přiznáno i svědku, který žádá o utajení své totožnosti.  

 

iv) Opatření k ochraně práv obviněného 

V řízeních, kde hrozí omezení práv obviněného na obhajobu a ztížení jeho 

postavení, je nutno přijmout zvýšená opatření k zajištění zákonnosti trestního řízení 

sloužících k tomu, aby práva obhajoby mohla být uplatněna v nejširší přípustné míře 

s ohledem na zájmy svědků. 

Toto lze zajistit zpřesněním procesních pravidel upravujících výslech svědka. 

Primárně by měl výslech probíhat tak, aby se jej mohla obhajoba alespoň nepřímo účastnit 

(například prostřednictvím videokonferenčního zařízení) v reálném čase. Práva 

obviněného nejsou bezmezná a končí tam, kde začíná zájem na ochraně života, zdraví a 

bezpečí ohrožených svědků. Došlo-li ze strany obviněného k nátlaku na svědky, nelze 

připustit, aby měl v trestním řízení prospěch ze svého protiprávního jednání a je proto 

nezbytné zajistit vhodnou ochranu ohroženým svědkům, i na úkor jeho práv. 

V této souvislosti je palčivým problémem praxe obecných soudů, které ačkoli 

disponují protokolem o výslechu utajeného svědka, kterému byl obviněný v přípravném 

řízení přítomen, předvolávají svědka k hlavnímu líčení, aby svou svědeckou výpověď 

zopakoval i před soudem. Důvodem je ustanovení § 211 odst. 1 až odst. 4 tr. řádu, které 

dostatečným způsobem neupravuje možnost číst protokol o výslechu svědka pořízený ve 
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stadiu vyšetřování, který byl vyslechnut za účasti obhájce či obviněného. Ustanovení 

§ 211 odst. 2 písm. b) tr. řádu totiž pamatuje toliko na čtení protokolu o neodkladném či 

neopakovatelném úkonu. Toto ustanovení však naráží na dikci ustanovení § 164 odst. 4 

tr. řádu, dle kterého lze-li takový výslech opakovat, je nutno tak učinit, aby byla 

obviněnému poskytnuta možnost se jej účastnit. Děje se tak sepsáním protokolu o 

výslechu svědka postupem dle § 164 odst. 1 tr. řádu při poskytnutí možnosti obhajoby 

účastnit se výslechu. Tento protokol však, pokud nenastanou zvláštní okolnosti (smrti či 

nedosažitelnost svědka či změna jeho výpovědi), lze v řízení před soudem číst opět toliko 

za podmínek § 211 odst. 1 tr. řádu, tedy za souhlasu státního zástupce a obžalovaného, 

je-li přítomen.  

Stávající právní úprava tedy neumožňuje realizovat požadavek čl. 20 písm. b) 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se 

zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, aby počet 

výslechů obětí byl omezen na minimum a aby tyto výslechy byly prováděny pouze tehdy, 

pokud je to naprosto nezbytné pro účely řízení o trestném činu. 

V případě, že byla obhajobě poskytnuta možnost účastnit se výslechu, svědek i 

svědecká výpověď se jeví být věrohodná a svědek byl slyšen na protokol po zahájení 

trestního stíhání dle § 164 odst. 1 tr. řádu, není důvod, aby byl takový výslech v řízení 

před soudem opakován. Opačným přístupem by mohlo dojít k ohrožení zájmu na zjištění 

skutkového stavu. Oběti organizovaného zločinu, kterým je nejčastěji tento druh ochrany 

poskytován, vypovídají ve strachu. Každá další výpověď je pro ně traumatizující a 

v případě, že jsou vyslechnuti dle § 158a tr. řádu, následně dle § 164 odst. 1 tr. řádu a 

poté předvolání k soudu s vědomím, že se tam nachází obžalovaní, které svou výpovědí 

usvědčují, stávají se často nedosažitelnými (útěkem do zahraničí či skrýváním se), 

odmítají vypovídat (čímž se snižuje důkazní věrohodnost jejich výpovědi) nebo nejsou 

schopni pod tíhou psychického tlaku podat řádnou svědeckou výpověď (často trpí 

dokonce fyzickou nevolností). V řízeních o organizovaném zločinu, zejména pak ve 
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věcech obchodování s lidmi k poskytování sexuálních služeb, nelze spravedlivě trvat na 

slyšení těchto svědků před soudem. V tomto směru je nutno apelovat na zákonodárce, aby 

ustanovení § 211 odst. 2 tr řádu doplnil o možnost čtení protokolu svědka (a to alespoň u 

zvlášť zranitelných obětí), pokud obhajobě bylo umožněno účastnit se takového výslechu, 

aniž by k tomu byl nutný souhlas obviněného. 

  Aby nebylo soudci znemožněno přezkoumat věrohodnost utajeného svědka, lze 

doporučit, aby byl z výslechu pořízen videozáznam zachycující osobu svědka podávající 

výpověď, který by byl veden mimo spis tak, aby jej mohl soudce v případě potřeby 

zhlédnout. 

K vyvážení postavení obviněného je způsobilé přispět pečlivé zvažování 

podmínek pro utajení totožnosti svědka, oprávnění navrhnout utajení totožnosti jim 

navrhovaného svědka i opatrné zkoumání a odůvodnění závěru o věrohodnosti utajeného 

svědka a pravdivosti jeho výpovědi. 

S přihlédnutím k rozhodnutí ESLP Al Khawaya a Tahory proti Velké Británii 

mám za to, že není nutné v trestním řádu formulovat pravidlo, že výpověď utajeného 

svědka nemůže být jediným ani rozhodujícím důkazem o vině obviněného, neboť jak 

vyplývá z předmětného rozhodnutí, toto pravidlo není absolutní povahy a spíše než počet 

důkazů, zdůrazňuje význam věrohodnosti svědka a jeho výpovědi. Jak se liší individuální 

okolnosti jednotlivých případů, tak i každé důkazní řízení vykazuje svá specifika, a proto 

nelze přípustnost či nepřípustnost výpovědi utajeného svědka formulovat pomocí 

jednoduchého pravidla. Zvažování použitelnosti důkazu se musí řídit shora vymezenými 

principy a zohledňovat konkrétní okolnosti a možnosti důkazního řízení. 

7.4 Programy na ochranu svědků 

Efektivní vyšetřování trestných činů si jen stěží lze představit bez svědeckých 

výpovědí objasňujících skutkový stav věci. Získání výpovědí svědků závažných trestných 

činů či organizované kriminality je pro orgány činné v trestním řízení velkou výzvou, na 
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níž často stojí úspěch obžaloby ve věci. Důvodem je skutečnost, že svědci se často stávají 

oběťmi zastrašování ze strany pachatelů či osob jednajících v jejich zájmu. Především u 

svědků organizovaného zločinu, kdy viditelnější trestnou činnost páchají nižší složky 

organizované struktury, zatímco řídící složky zůstávají pro orgány činné v trestním řízení 

neviditelné a v zájmu zachování své imunity mohou na svědky působit, a to formou 

pohrůžek či dokonce užitím násilí. Historicky nejstarší a nejúčinnější ochranou 

organizovaného zločinu před trestním stíháním je odstranění svědků jeho kriminálních 

aktivit. 

Státy na nebezpečí hrozící svědkům reagují přijímáním opatření k ochraně 

ohrožených svědků ve formě procesních opatření, o nichž bylo pojednáno výše, či v 

podobě mimoprocesní ochrany v rámci programů na ochranu svědků.  

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu definoval program na ochranu svědků jako 

formálně ustanovený tajný program sloužící k relokaci a změně identity osob, jejichž 

život a zdraví jsou ohrožené z důvodu spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.295    

Programy ochrany svědků fungují jako krajní a subsidiární prostředky ochrany 

osob ohrožených v souvislosti s trestním řízením. Jejich výjimečná povaha je dána 

vysokou mírou nebezpečí hrozícího svědkům, které odvracejí, intenzitou zásahu do 

osobního života chráněných svědků, kterou program představuje, finanční a 

administrativní náročností prostředků používaných k ochraně účastníků programů. 

Z důvodu přísného utajení je dostupných údajů k fungování jednotlivých 

programů velice málo. Dle průzkumu Organizace spojených národů za léta 2005 až 

2006296 se počet případů poskytnuté ochrany v jednotlivých státech pohybuje v desítkách 

případů ročně (Austrálie eviduje přibližně 30 případů ročně, Kanada přibližně 50, 

výjimkou je Itálie, kde v roce 2004 byla poskytnuta ochrana celkem 4 000 osobám). 

Finanční náklady na provoz těchto programů jsou vysoké a pohybují se v závislosti od 

                                                           
295 United Nation Office on Drugs and Crime. Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal 

Proceedings Involving Organized Crime, Vienna, 2005, str. 5, dostupné na www.europarl.europa.eu. 
296 Ibid., str. 52-53. 
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konkrétní země různě, od 500 000 USD (v Thajsku) do 60 000 0000 USD (ve Spojených 

státech amerických). Ve Spojených státech amerických bylo od roku 1970 do roku 2005 

do programů na ochranu svědků zařazeno celkem 7 500 svědků a 9 600 jejich rodinných 

příslušníků. 

Programy ochrany svědků mají svůj původ ve Spojených státech amerických. Zde 

se v 70. letech 20. století vyvinuly v rámci boje státu proti italsko-americké mafii, která 

dle nepsaného zákona mlčenlivosti, tzv. omerty, slibovala za spolupráci s policií trest 

smrti. Z důvodu hrozby ze strany organizovaného zločinu se státním orgánům nedařilo 

svědky přimět k podání svědeckých výpovědí a usvědčení pachatelů. Proto byl v roce 

1970 přijat zákon (Organized Crime Control Act), kterým byl založen dodnes fungující 

nejstarší program ochrany svědků – Witness Security Program of the United States 

(známý pod zkratkou WITSEC). 

Po vzoru Spojených států amerických se programy na ochranu svědků postupně 

rozšířily do dalších států, včetně zemí kontinentální Evropy. Například ve Velké Británii 

se ochrana svědků vyvinula z policejní praxe zavedené koncem 70. let 20. století, která 

se postupně rozšířila, následně byla promítnuta do právních norem a nyní je upravena 

v zákoně Serious Organised Crime and Police Act 2005. Na Slovensku tuto problematiku 

reguluje zákon č. 256/1998 Z. z., o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Ve Spolkové republice Německo je zvláštní ochrana poskytována svědkům od 

roku 2001 na základě zákona o harmonizaci ochrany svědků Gesetz zur Harmonisierung 

des Schutzes gefährdeter Zeugen (Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz – ZSHG) ze dne 

11.12.2001.  

V České republice byla zvláštní právní úprava přijata zákonem č. 137/2001 Sb., o 

zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně 

občanského soudního řádu, přičemž tento byl již několikrát novelizován, naposledy 
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zákonem č. 348/2011 Sb.297 Ochrana svědků byla do té doby v procesní rovině 

zajišťována prostředky trestního řádu a mimoprocesní ochrana v intencích tehdy platného 

zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Program na ochranu svědků dle 

stávající úpravy zastřešuje Vězeňská služba a Policie České republiky, konkrétně Útvar 

speciálních činností Služby kriminální policie a vyšetřování.  

Kromě programu dle zákona o zvláštní ochraně svědka v České republice v rámci 

činnosti Ministerstva vnitra České republiky paralelně funguje Program podpory a 

pomoci obětem obchodování s lidmi, do kterého jsou zařazovány vykořisťované osoby 

identifikované policií či neziskovými organizacemi. V rámci programu ministerstva jsou 

obětem poskytovány právní a sociální služby, v případě cizinců (na které se program 

zaměřuje) i možnost legalizace pobytu na území České republiky a pomoc při 

dobrovolném návratu do krajiny původu.  

Ačkoli doposud nebyla stran ochrany svědků přijata žádná harmonizující úprava 

na úrovni Evropské unie, lze očekávat, že potřeba mezinárodní spolupráce v této oblasti 

zdůrazňovaná v mezinárodních dokumentech298 reagujících na internacionalizaci 

mezinárodního zločinu a s ní související potřeby odpovídající reakce, se projeví i na 

úrovni evropské legislativy. Otázka vhodné právní úpravy má proto aktuální význam jak 

z hlediska mezinárodní spolupráce, tak i jako zdroj inspirace pro zlepšení právní úpravy. 

7.4.1 Základní principy fungování programů na ochranu svědků 

Programy na ochranu svědků jsou konstruovány na několika základních prvcích, 

které určují jejich povahu a navzájem je odlišují. Těmito prvky jsou rozsah subjektů, pro 

které jsou programy určeny, rozsah a druhy ochranných opatření, proces rozhodování o 

                                                           
297 K právní úpravě a jejímu vývoji v České republice srov MARINI, Micheal. Utajený svědek a zvláštní 

ochrana svědka. Praha: Linde Praha, 134 s.,VANTUCH, Pavel. Nový zákon o ochraně svědka a dalších 

osob a boj s organizovaným zločinem, Právní rozhledy č. 8/2001, str. 359-366; VANTUCH, Pavel. Co 

přináší zákon č. 137/2001 Sb. o ochraně svědka a dalších osob?, Bulletin advokacie č. 9/2001, str. 23-39; 

KRÁL, Vladimír. K novele zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti 

s trestním řízením, Trestněprávní revue č. 9/2005, str. 251-252. 
298 Srov např. Úmluvu OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu a Úmluvu OSN proti korupci.  
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udělení ochrany, podmínky účasti v programu, práva a povinnosti účastníků a důvody pro 

vyřazení z programu. Bez ohledu na konkrétní specifika jednotlivých programů všechny 

fungují na dvou základních principech. 

Základním předpokladem samotného fungování každého programu ochrany 

svědků je jeho utajení. Utajení podléhá jak fungování programu, konkrétní opatření na 

ochranu jednotlivých svědků, dokumenty související s účastí v programu, identita 

utajovaných svědků, skutečnost, že jim byla poskytnuta ochrana, tak i identita osob, které 

zajišťují jeho fungování a realizují jednotlivá opatření k ochraně svědků. Veřejně 

dostupné jsou pouze základní informace o účelu programu a osobách, kterým je určen a 

legislativa upravující podmínky a proces zařazení do programu. Interní předpisy orgánů, 

které programy realizují, rovněž podléhají utajení. Jednotlivé státy dbají na zachování 

tajnosti podrobností fungování programů, proto je k praktickým aspektům jejich realizace 

známo málo.  

Druhým principem, který vychází z práva na spravedlivý proces je požadavek, 

aby programy ochrany svědků a v jejich rámci poskytovaná opatření nebyly 

konstruovány jako odměna za spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Konstrukce 

programu jako odměny za spolupráci totiž skýtá riziko jeho zneužití k ochraně a 

hmotnému zabezpečení svědků, kteří v řízení vypovídají v neprospěch obviněného. 

Ačkoliv je ochrana poskytována téměř výhradně v souvislosti s probíhajícím trestním 

řízení, nemůže být odvislá od jeho délky či výsledku. Zajištění ochrany nezávisle na 

probíhajícím trestním řízení je proto často součástí dohod, které účastnící při vstupu do 

programu podepisují.299 

Dokument zpracovaný Organizací spojených národů k dobrým praktikám při 

ochraně svědků formuluje několik opatření k zajištění neutrality programů ochrany 

svědků:  

                                                           
299 United Nation Office on Drugs and Crime. Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal 

Proceedings Involving Organized Crime, Vienna, 2005, str. 56, dostupné na www.europarl.europa.eu. 
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i) jasné předem určené podmínky účasti v programu, v nichž je rozhodujícím 

faktorem míra hrozícího nebezpečí, 

ii) institucionální oddělení programu od vyšetřovacích orgánů, 

iii) objektivní vyhodnocení důležitosti případu a důkazů, které svědek poskytl, 

iv) před zařazením do programu poskytnout vysvětlení, že účast v programu není 

odměnou za výpověď v trestním řízení, skutečnou povahu programu a povinnosti 

z něj plynoucí, 

v) výše poskytované hmotné podpory nesmí být vyšší než dosahovaný legální příjem 

svědka před vstupem do programu.  

7.4.2 Druhy programů na ochranu svědků 

Protože se jednotlivé programy liší co do způsobu jejich zakotvení, okruhu 

subjektů, kterým slouží i subjektů, které fungování programů zajišťují, lze je dle 

jednotlivých prvků rozdělit do několika skupin. 

Programy na ochranu svědků jsou obvykle regulovány předpisy trestního procesu 

či zvláštními zákony, jako je tomu například v České republice, na Slovensku, Německu 

a v Itálii. Kupříkladu ve Finsku nemá program ochrany svědků legislativní základ a 

ochrana svědků je realizována v rámci ustálené policejní praxe.300 

Liší se rovněž organizační struktura jednotlivých programů a orgány, které je 

zastřešují. Dle tohoto kritéria lze rozlišit tři obecné modely. V první řadě jsou to programy 

řízené zvláštními orgány složenými z různých složek výkonné a soudí moci (například 

v Itálii či Belgii). Další model, se kterým se lze setkat vedle České republiky i v převážně 

většině členských států včetně Slovenska, Rakouska a Dánska, je řízen převážně 

                                                           
300 DI NICOLA, Andrea et al. Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight 

against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, Part 

2.  Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, str. 311, dostupné na 

http://ec.europa.eu/. 
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policejními složkami. Třetí variantou je řízení programu stranou obžaloby (tak je tomu 

například na Kypru). 

Jednotlivé programy mají různou osobní působnost, obecně se však slouží třem 

kategoriím osob. Nejrozšířenější skupinu subjektů pomoci tvoří svědci – oběti a osoby 

ohrožené v důsledku podání svědecké výpovědi. Do druhé skupiny je zařadit osoby, které 

spolupracují s orgány činnými v trestním řízení (zejména spolupracující obvinění). 

V rámci programů ochrany svědků jim lze poskytnut například ochranu v podobě jejich 

umístnění odděleně od jiných obviněných ve výkonu trestu odnětí svobody, změnu 

věznice a přidělení jiné identity ve výkonu trestu odnětí svobody. Dle vládní zprávy 

k otázce programů na ochranu svědků je od roku 2001 v Itálii možné spolupracujícím 

obviněným poskytnout nikoli beztrestnost, ale například alternativní výkon trestu 

v podobě domácího vězení či propuštění z výkonu trestu na zkušební dobu.301 Některé 

státy mezi subjekty ochrany řadí i další ohrožené osoby zúčastněné na trestním řízení, 

zejména soudce, státní zástupce, agenty, tlumočníky, znalce, informátory. Pokud se týče 

soudců, státních zástupců a policie, jejich ochrana se liší od ochrany poskytované 

obecným svědkům, neboť nebezpečí ze strany pachatelů souvisí s výkonem jejich 

pravomocí. V úvahu u nich přichází změna místa povolání, umožnění dřívějšího odchodu 

do důchodu či poskytnutí zvláštní policejní ochrany. 

Rozdíly lze spatřovat i v podmínkách pro účast v jednotlivých programech 

ochrany svědků. Převážná většina států ji alespoň do jisté míry podmiňuje závažnosti 

projednávané trestné činnosti. Zpravidla se mezi trestné činy, v souvislosti s nimiž je 

svědkům poskytována ochrana, řadí organizovaná trestná činnost (obchodování s lidmi, 

napomáhání nelegálnímu pobytu migrantů, drogová trestná činnost, legalizace výnosů 

                                                           
301 Srov. Council of Europe, Italy. Replies to the Questionnaire on the Protection of Witnesses and Pentiti 

in Relation to Acts of Terrorism, str. 1-3, dostupné na www.coe.int. 

http://www.coe.int/
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z trestné činnosti), terorismus,302 korupce a další trestné činu omezené stupněm typové 

závažnosti.303  

7.4.3 Proces přijímání svědků do programu 

Zařazení do programu na ochranu svědků poskytuje svědkům vysokou úroveň 

ochrany, zpravidla spočívající v jejich přemístění a ve vytvoření podmínek pro nový život 

pod novou identitou. Jedná se zpravidla o extrémní zásah do způsobu života svědka a 

jeho rodiny, mající za následek přetržení všech sociálních vazeb, s výjimkou osob 

z nejbližší rodiny, ztrátu zaměstnání a omezení v novém životě spočívající v nemožnosti 

vykonávat dosavadní povolání. Z důvodu citelnosti zásahu, který účast v programu pro 

svědky představuje, musí být toto opatření užíváno toliko ve výjimečných případech 

splňujících přísná kritéria.  

Při rozhodování o zařazení svědka do programu je zvažována řada faktorů. 

Nejvýznamnějším z nich je míra a vážnost nebezpečí, které svědku hrozí. Do programu 

jsou zařazováni svědci, jimž z důvodu účasti v trestním řízení hrozí smrt či vážná újma 

na zdraví. Reálnost hrozby musí být vyhodnocena ze strany žádajícího i rozhodujícího 

orgánu. Dle psychologického profilu svědka a jeho sociálních vazeb je nezbytné 

vyhodnotit vhodnost jeho zařazení do programu, schopnost přizpůsobit se nové situaci, 

zachovat mlčenlivost, přístup svědka k účasti v programu a k povinnostem z něj 

plynoucím a potřebu konkrétních opatření k jeho ochraně. Podstatným faktorem při 

zvažování ochrany svědka je význam jeho svědecké výpovědi v trestním řízení. 

V případech, kdy je výpověď svědka toliko podpůrným důkazem, bude zpravidla 

                                                           
302 V Německu opatření ochrany spolupracujících obviněných vznikly v 70. letech 20. století v souvislosti 

s trestním stíháním terorismu. Nejznámějším z těchto případu bylo stíhání členů skupiny Baader – Meinhof, 

které usvědčil člen skupiny stíhaný za vraždu policisty – Gerhard Muller. Z původně uloženého 10 letého 

trestu byl propuštěn po 6,5 letech a byla mu vytvořena nová identita. Srov United Nation Office on Drugs 

and Crime. Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized 

Crime, Vienna, 2005, str. 24, dostupné na www.europarl.europa.eu. 
303 Návod, které trestné činy by měly být do výčtu zařazeny, poskytuje Úmluva OSN proti mezinárodnímu 

organizovanému zločinu. 
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zvažováno, zda ji jako důkaz zcela nevynechat. Proto lze předpokládat, že ochrana bude 

poskytována výhradně klíčovým svědkům, bez nichž se obžaloba v trestním řízení 

neobejde. Obligatorní podmínkou poskytnutí ochrany je informovaný souhlas svědka, 

bez jehož spolupráce by jakákoliv ochrana postrádala smyslu. Zpravidla je souhlas svědka 

součástí podepisované dohody o účasti v programu.  

V České republice je program ochrany svědků určen pro široce formulovaný 

okruh subjektů: 

- svědky, obviněné, osoby podílející se na dosažení účelu trestního řízení, znalce, 

tlumočníky, obhájce spolupracujících obviněných a osoby jim blízké, 

- pokud jim v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné 

vážné nebezpečí bez ohledu na závažnost trestného činu, a 

- souhlasí s účastí v programu. 

Spolková republika Německo okruh subjektů formuluje obecněji a ochranu 

poskytuje jakékoli osobě (včetně spoluobviněných), které v souvislosti s její výpovědí 

v trestním řízení hrozí újma na životě, zdraví, základních svobodách či vážná újma na 

majetku a osobám jí blízkým, pokud souhlasí s účastí v programu, a to nezávisle na 

závažnosti trestného činu, o němž podává svědectví. 

Ve Velké Británii je okruh potenciálně chráněných subjektů definován podrobně, 

a to v příloze č. 5 k zákonu Serious Organised Crime and Police Act 2005 a zahrnuje 

svědky, členy poroty, orgány činné v trestním řízení, členy vězeňské stráže a 

spolupracující obviněné, pokud jim z důvodu jejich postavení v trestním řízení hrozí 

nebezpečí. Předmětný zákon se sice vztahuje toliko na závažné trestné činy, v rámci 

policejní praxe je však ochrana poskytována i v dalších případech.304 

                                                           
304 CAMPBELL, Liz. Organised Crime and The Law. A Comparative Analysis. Oxoford: Hart Publishing, 

2013, str. 148-149. 
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Postup rozhodování o zařazení do programu je vysoce formalizovaný, počet 

zúčastněných osob je limitovaný, a to z důvodu tajnosti projednávaných informací. Jak 

podmínky přijetí, tak proces rozhodování jsou konstruovány velice přísně, neboť se jedná 

nejen o svou povahou výjimečné, ale i výjimečně finančně nákladné opatření. 

Žádost o zařazení do programu podává orgánu zajišťujícímu ochranu zpravidla 

policie, která se svědkem spolupracuje a je obvykle první, kdo se o obavách či nebezpečí 

dozví, a to z vlastního podnětu či z podnětu svědka (například Velká Británie). 

V Jihoafrické republice má právo žádost podat i sám svědek, a to prostřednictvím orgánu 

činného v trestním řízení, který k žádosti připojuje své stanovisko a s tímto ji předkládá 

rozhodujícímu orgánu.305 Některé státy vyhrazují podání žádosti o zařazení do programu 

státnímu zástupci (například Itálie), či státnímu zástupci, soudci a vyšetřujícímu soudci 

(Francie). 

O samotném zařazení do programu k žádosti oprávněného subjektu rozhoduje 

orgán, který je k tomu oprávněn, tento je zpravidla odlišný od vyšetřovacích orgánů i od 

orgánu, který program ochrany svědků a jeho jednotlivá opatření realizuje. V České 

republice schvaluje podanou žádost ministr vnitra. Obdobně je formovaný osmičlenný 

rozhodující orgán v Itálii.306 

Slovenská právní úprava svěřuje pravomoc rozhodovat o zařazení do programu 

pětičlenné komisi. Dva členy komise jmenuje ministr vnitra z příslušníků Policajného 

zboru, dva členy ministr spravedlnosti ze zaměstnanců ministerstva a jednoho Generálny 

prokurátor z prokurátorů Generálnej prokuratúry. 

Rozhodnutí orgánu je zpravidla z bezpečnostních důvodů nepřezkoumatelné a 

novou žádost lze podat pouze na podkladě nových důvodů či okolností. Přijetí 

konkrétních opatření v rámci programu předchází podpis dohody o účasti v programu, 

                                                           
305 United Nation Office on Drugs and Crime. Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal 

Proceedings Involving Organized Crime, Vienna, 2005, str. 59, dostupné na www.europarl.europa.eu. 
306 Srov Council of Europe, Italy. Replies to the Questionnaire on the Protection of Witnesses and Pentiti 

in Relation to Acts of Terrorism, str. 5, dostupné na www.coe.int. 

http://www.coe.int/
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jejímž obsahem je zpravidla prohlášení o dobrovolnosti účasti, rozsah ochranných 

opatření, která budou přijata, seznam dalších opatření, která lze přijmout k ochraně 

svědka, povinnosti svědka vyplývající z jeho účasti v programu, a nakonec důvody 

ukončení účasti v programu. 

Ačkoli je celý proces rozhodování obvykle vázán lhůtami, aby bylo možno 

rozhodnutí učinit v nejkratší možné lhůtě, od vzniku potřeby ochrany až do doby jejího 

poskytnutí je nutné zajistit bezpečnost osoby, která se uchází o účast v ochranném 

programu. Jednotlivé právní úpravy proto výslovně upravují možnost poskytnutí 

okamžité časově omezené ochrany až do rozhodnutí o zařazení do programu a jeho 

realizace. 

7.4.4 Opatření poskytována v rámci programu 

V rámci programů na ochranu svědků je svědkům poskytována komplexní 

ochrana sestávají z kombinace různých opatření tak, aby ochrana odpovídala potřebám 

svědka, míře a povaze jeho ohrožení. Společným jmenovatelem programů ochrany 

svědků v jednotlivých státech je možnost zastření identity svědka a jeho přemístění. 

i) Změna identity 

Ke změně identity svědka je přistupováno jako ke krajnímu prostředku obvykle 

v kombinaci s přemístěním bydliště svědka. Spočívá ve změně identifikačních údajů 

(všech či některých) a s tím související změnou osobních dokladů. V procesu změny 

identity jsou chráněné osobě odebrány všechny staré identifikační doklady, aby se 

předešlo vyzrazení jeho skutečné identity třetími osobami, a jsou vystaveny doklady 

nové. Změna se týká občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu, ale i 

karty pojištěnce, osvědčení o státním občanství, rodného listu, vysokoškolských diplomů, 

maturitního vysvědčení a dalších, které jsou potřebné v dalším životě svědka. 
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Aktuálním problém je rozšíření identifikace osob dle biometrických údajů, 

například dle rysů obličeje či otisků prstů, které se začínají užívat i v soukromém sektoru, 

např. jako přístupové údaje k elektronickým prostředkům. Elektronizace údajů zvyšuje 

nároky na osoby realizující změnu identity svědků na odstranění všech dat, které by 

mohly vést k prozrazení pravé identity svědka. Další problematickou oblastí je zápis 

nových údajů do centrálních evidencí, které mohou provést toliko vymezené orgány 

veřejné moci, a vyžaduje spolupráci mezi jednotlivými orgány veřejné moci. 

Některé právní úpravy za účelem zvýšení ochrany svědka počítají i s možností 

změny jeho podoby formou plastické operace (například Litva či Portugalsko).307 

Nová identita vyžaduje vytvoření legendy o minulosti svědka, jeho minulých 

zaměstnáních, bydlišti, trestního rejstříku, zápisů v obchodním rejstříku a podobně. 

Změna identity je doprovázena i změnou zaměstnání, přičemž povolání vyžadující 

zvláštní povolení či kvalifikaci jsou svědkům zapovězena, aby se předešlo jejich 

vypátrání. 

Proces může zahrnovat rovněž výměnu státních poznávacích značek na vozidlech 

svědka a další opatření k zastření jeho skutečné identity. 

Programy na ochranu svědků jsou nejúčelnější v řízeních, v nichž svědek 

nevystupuje pod utajenou identitou, neboť jej obviněný zná, čímž se zvyšuje nebezpečí 

msty, kterému je svědek vystaven. U utajených svědků zpravidla není nutné přistoupit 

k zařazení svědka do programu ochrany, protože z důvodu utajení jejich podoby a 

totožnosti jim zpravidla bezprostřední nebezpečí nehrozí, pokud tedy nedojde k jejich 

vyzrazení. Ke změně identity je nejúčelnější přistoupit až po skončení řízení před soudem, 

avšak v tomto případě je nutné chránit podobu svědka před jejím zveřejněním v médiích, 

aby nedošlo ke zmaření účelu pozdější změny identity.308 V případech, kdy z důvodu 

                                                           
307 FYFE Nicholas, SHEPTYCKI, James. Facilitating Witness Co-operation In Organised Crime Cases: An 

Iternational Review, HomeOffice Report 27/05, str. 6-11, dostupné online na www.researchgate.net. 
308 K prostředkům ochrany podoby svědka a zahraničním přístupům ve vztahu k rozsahu účasti médií 

v trestním řízení viz HERCZEG, Jiří. Zásada veřejnosti a přístup médií na jednání soudu (2. část), 

Trestněprávní revue č. 2/2014, str. 34-39. 
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bezpečnosti nelze změnu totožnosti odložit na dobu po skončení trestního řízení, svědek 

v řízení vystupuje pod svou starou identitou, pod kterou jej obžalovaný zná a jeho nová 

identita zůstává utajena.  

Změna identity nemusí být trvalá. Po rozptýlení nebezpečí je program ochrany 

svědků ukončen z důvodu splnění svého účelu a svědci se mohou opět vrátit ke svému 

původnímu životu, případně se rozhodnout, že si ponechají svou novou identitu.  

ii) Přemístění svědka a jeho rodinných příslušníků 

Přemístění svědka spočívá ve vytvoření nového zázemí, které svědkovi a jeho 

nejbližším příbuzným zajišťuje bezpečí. Místo nového bydliště obviněného se volí dle 

míry a místního rozsahu hrozícího nebezpečí. Ve velkých městech postačí přemístění do 

jeho jiné části, v jiných případech přemístění do jiného města, no nejefektivnější, ale 

současně administrativně a finančně nejnáročnější, je přemístění do jiného státu.  

Toto opatření je zpravidla kombinováno se změnou identity a zahrnuje rovněž 

poskytnutí finanční podpory k asimilaci na nový život, poskytování pomoci při hledání 

zaměstnání a psychologické poradenství.  

iii) Další opatření  

Programy nabízí i další opatření k ochraně ohrožených svědků, jakými jsou 

například poskytnutí fyzické ochrany, monitorování provozu telekomunikačních zařízení, 

opatření bezpečných telekomunikačních prostředků až po vyzbrojení svědka za účelem 

jeho sebeobrany (v Litvě například obstarání střelné zbraně) či poskytnutí fyzické 

ochrany.309 

 

 

                                                           
309 FYFE Nicholas, SHEPTYCKI, James. Facilitating Witness Co-operation In Organised Crime Cases: An 

Iternational Review, HomeOffice Report 27/05, str. 6-11, dostupné online na www.researchgate.net. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB 

V BOJI S OGANIZOVANÝM ZLOČINEM 

 

Stále častěji je v odborné literatuře a kriminologických studiích poukazováno na 

podnikatelský charakter organizovaného zločinu. Některé kriminologické teorie dokonce 

na organizovaný zločin nazírají jako na činnost fungující na principech provozu 

obchodního podniku.310 Obchodní korporace obecně hrají v oblasti organizované 

kriminality významnou roli, ať již v postavení subjektu jako součást zločinecké skupiny, 

nebo v úloze nástroje provozování aktivit zločineckých struktur. 

Obchodní korporace jsou zpravidla samy o sobě organizacemi členů na různých 

stupních jejich činnosti od členů statutárního orgánu, přes osoby na pozicích ve 

výkonném orgánu společnosti, až po výkonné zaměstnance. Představují tedy 

mechanismus činností charakterizovaný zpravidla pluralitou členů a jistým stupněm 

organizovanosti, který svým členům v případě potřeby poskytuje jistou formu anonymity, 

což právnické osoby přibližuje povaze organizovaného zločinu.  

Zejména v rámci ekonomické a organizované daňové kriminality jsou právnické 

osoby významnou součástí organizovaných zločineckých struktur. V českém prostředí 

jejich činnost v organizovaném zločinu dobře dokládají kauzy harvardských fondů či 

velkých daňových a celních podvodů formou obchodování s lehkými topnými oleji.311 

Poznání, že právnické osoby jsou častým subjektem organizované kriminality, bylo 

důvodem přijetí řady mezinárodních a nadnárodních právních instrumentů, zavazujících 

státy k sankcionování právnických osob za trestné činy charakteristické pro činnost 

                                                           
310 K teorii organizovaného zločinu jako podnikání srov. DEAN, Geoff, FAHSING, Ivar, GOTTSCHALK, 

Petter. Organizd Crime. Policing Illegal Business Entrepreneurialism. Oxford: Oxford University Press, 

2010. 
311 ŠMÍD, Tomáš, KUPKA, Petr. Český organizovaný zločin. Od vyděračů ke korupčním sítím. Muni Press: 

Brno, 2012, str. 247-252. 
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organizovaných skupin. Závazky plynoucí mu především z evropského práva český 

zákonodárce reflektuje v ustanovení § 7 zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim (dále pouze jako „topo“), který umožňuje vyvození 

trestní odpovědnosti právnické osoby mj. i pro trestný čin účasti na organizované 

zločinecké skupině podle § 361 tr. zákoníku. 

Obchodní korporace slouží zločineckým organizacím rovněž jako prostředek 

k realizaci jejich činnosti, k zastírání jejich trestné činnosti, jako zdroj příjmů nebo jako 

nástroj legalizace výnosů z nelegální trestné činnosti.  

Právnické osoby v rámci organizovaného zločinu tedy vystupují ve dvojím 

postavení, a to za prvé v postavení subjektu – pachatele trestného činu a za druhé jako 

prostředek či schránka pro páchání trestného činu, a to jednak za účelem zastírání trestné 

činnosti a identity jejich pachatelů, jednak jako prostředek legalizace příjmů z trestné 

činnosti a zdroj příjmů pro další trestnou činnost. Pojednání o moderních formách 

organizovaného zločinu se proto nemůže obejít bez zmínky o trestné činnosti právnických 

osob a trestní odpovědnosti korporací jakožto významného nástroje boje 

s organizovaným zločinem. 

8. Trestní odpovědnost právnických osob312 

Společenské změny s sebou přinášejí potřebu přehodnocovat efektivitu právní 

a společenské reakce na nežádoucí sociální jevy a hledání nových způsobů jejich 

kontroly. Rostoucí síla korporací, nevyváženost práv, která jim právní řád přiznával, 

a povinností, jimiž je zavazoval, vedla na mezinárodní úrovni k prosazení a rozšíření 

institutu trestní odpovědnosti právnických osob.  

                                                           
312 Text vychází z rigorózní práce autorky. Srov DANKOVÁ, Katarína. Trestní odpovědnost právnických 

osob. Rigorózní práce. Právnické fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014. 
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Odpovědnost právnických osob za trestné činy je právem označována za jeden 

z důležitých nástrojů boje s organizovaným zločinem, jehož přijetí je předmětem mnoha 

mezinárodních závazků. Článek 10 Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému 

zločinu zavazuje státy k přijetí právní úpravy, která umožní vyvození odpovědnosti 

právnické osoby za trestné činy, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině 

nevyjímaje. Důvod je zcela zřejmý a je jím skutečnost, že závažný a promyšlený zločin 

je často páchán prostřednictvím právnických osob anebo v jejím rámci. Komplexní 

korporátní struktury jsou způsobilé chránit identitu jejich skutečných vlastníků a klientů 

a zakrýt i jednotlivé protiprávní transakce. Konkrétní fyzické osoby přímo odpovědné za 

trestný čin jsou ve složitých strukturách právnických osob těžko odhalitelné, a to mimo 

jiné také z důvodu, že vůbec nemusí zastávat funkci uvnitř právnické osoby, ale mohou 

působit z pozice ovládající či řídící osoby zvenčí dotčené právnické osoby.   

Závazek zavést odpovědnost právnických osob za trestné činy do vnitrostátního 

práva pro Českou republiku plyne také z práva evropského, které počítá s odpovědností 

právnických osob za trestné činy, u nichž jej jejich účast typická.313 

Institut, který se vyvinul v právním prostředí států angloamerické právní kultury 

zcela přirozeně, se jako umělý prvek zahnízdil v právních řádech států kontinentální 

Evropy budovaných na tradiční zásadě odpovědnosti fyzických osob za zaviněná jednání. 

Zavedení kolektivní odpovědnosti do trestního práva otřáslo vnímáním časem ověřených 

                                                           
313 Srov zejména Rámcové rozhodnutí Rady EU 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji s korupcí 

v soukromém sektoru; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o 

boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se 

nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU 

ze dne 5. dubna 2011o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje 

rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV; Rámcové rozhodnutí Rady EU 2004/757/SVV ze dne 25. října 

2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí 

v oblasti nedovoleného obchodu s drogami; Rámcové rozhodnutí Rady EU 2005/222/SVV ze dne 24. února 

2005 o útocích proti informačním systémům; Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 

2008 o boji proti organizované trestné činnosti; Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. 

listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního 

práva; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní 

ochraně životního prostředí; Rámcové rozhodnutí Rady EU 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji 

proti terorismu ve spojení s Rámcovým rozhodnutím Rady 2008/919/SVV ze dne 28. listopadu 2008, 

kterým se mění Rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
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základních zásad kontinentálního právního systému.314 Výstižně se v tomto směru 

vyjádřil Miřička315 v publikaci věnované formám trestné viny, když uvádí, že: „Není snad 

druhé části práva, která by radikálním převratům tak houževnatý odpor kladla, jako 

trestní právo hmotné. Tento konservativismus je pochopitelný. Zdáť se býti protimyslno, 

dnes prohlašovati za beztrestné celé řady činů dosud trestných a naopak mnohé, co dosud 

bez trestu činěno bylo, nyní pojednou trestem stíhati.“ 

Následující podkapitoly proto budou věnovány českému právu do roku 2011 

neznámému institutu trestní odpovědnosti právnických osob, který byl zaveden zák. č. 

418/2011 Sb., a to se zaměřením na povahu trestní odpovědnosti právnických osob, která 

je i dnes živým tématem v souvislosti s přijetím novely zák. č. 183/2016 Sb., dle které se 

právnická osoba trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní 

bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. 

8.1  Cesta k trestní odpovědnosti právnických osob 

V historii se tu a tam setkáme s jakousi kvazitrestní odpovědností právnických 

osob. Příkladem může být postih městských obcí v římském právu. České zemské právo 

také umožňovalo trestat pokutou kláštery a města za pych, nátisk, nářek cti a nehonění 

loupežníku.316 V tomto směru není zcela bez zajímavosti, že již v roce 1927 se 

o „myslitelnosti“ odpovědnosti kolektivních subjektů zmiňuje Miřička ve své učebnici 

trestního práva hmotného.317 Od možnosti „potrestat“ právnickou osobu však k prosazení 

                                                           
314 K tomu srov. např. JELÍNEK, Jiří, HERCZEG, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář 

s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2012; KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní odpovědnost právnických 

osob a základní zásady trestního práva hmotného. Trestněprávní revue, 2011, č. 9, s. 249-253. 
315 MIŘIČKA, August. O formách trestné viny a jejich úpravě zákonné. Praha: Česká akademie císaře 

Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1902, str. 169. 
316 SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Systém českého práva trestního. II. 

Základy trestní odpovědnosti. Praha: Novatrix, 2009, str. 265. 
317 MIŘIČKA, August. Trestní právo hmotné. Část obecná. Praha: Spolek československých právníků 

VŠEHRD, 1927, str. 30. 
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se myšlenky pravé trestní odpovědnosti právnických osob, které lze datovat od poloviny 

19. století do poloviny 20. století, vedla ještě dlouhá cesta.  

8.1.1 Trestní odpovědnost právnických osob v angloamerickém právu 

Koncepce trestní odpovědnosti se zrodila pod vlivem průmyslové revoluce 

v právním prostředí států common law, kde prošla dlouhým vývojem, než dospěla do 

podoby, v jaké ji známe dnes.  

Ve Spojeném království došlo k legislativnímu prosazení myšlenky trestní 

odpovědnosti právnických osob v polovině dvacátého století. V roce 1827 bylo 

uzákoněno pravidlo, podle kterého se pro účely trestních zákonů pojem „osoba“ vykládá 

ve smyslu jak osoby fyzické, tak osoby právnické, pokud takový výklad není v rozporu 

se smyslem daného ustanovení.318 Zpočátku soudy aplikovaly trestní odpovědnost 

právnických osob jenom za trestné činy bez subjektivní stránky (regulatory offences), 

a teprve postupně pod vlivem judikatury se rozsah odpovědnosti rozšířil také na trestné 

činy, znakem jejichž skutkové podstaty je zavinění (non-regulatory offences).  

K prosazení subjektivní trestní odpovědnosti právnických osob ve Spojených 

státech amerických byl rok 1909, kdy Nejvyšší soud ve věci NY Central & Hudson River 

RR Co v. United States319 judikoval, že právnická osoba je trestně odpovědná za jednání 

svých zaměstnanců, nezávisle na jejich pracovním postavení, a to i za trestné činy, které 

vyžadují úmysl (subjektivní stránku). Vývoj ve Spojeném království byl v tomto směru 

                                                           
318 Interpretation Act 1978. 
319 V případě NY Central & Hudson River RR Co v. United States řešil Nejvyšší soud porušení zákona 

ukládajícího zákaz přijímání a poskytovaní nezákonných slev v mezistátní přepravě podle Elkinsova zákona 

(Elkins Act). Manažer železniční společnosti udělil nezákonné slevy některým ze zákazníků této 

společnosti. Společnost namítala protiústavnost trestního stíhání za trestný čin, kterého se nedopustila 

společnost, ale jiný subjekt, a to zaměstnanec společnosti. Společnost dále namítala, že takové trestní řízení 

porušuje i ústavou zaručené právo na spravedlivý proces. Nejvyšší soud oba argumenty odmítl a shledal 

společnost trestně odpovědnou za protiprávní jednání jejích zaměstnanců. 
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pozvolnější, kdy se trestní odpovědnosti právnických osob za zaviněná jednání podařilo 

praxi prosadit až v čtyřicátých letech 20. století.320  

Postupně, vývojem daným zejména soudními rozhodnutími se v obou krajinách 

vytvořily teoretické modely odvozené odpovědnosti právnických osob, ze kterých 

vycházejí i úpravy států kontinentální právní kultury, kam se institut trestní odpovědnosti 

právnických osob rozšířil koncem 20. století.  

8.1.2 Trestní odpovědnost právnických osob ve státech kontinentální právní 

kultury 

Státy systému common law se staly kolébkou koncepce trestní odpovědnosti 

právnických osob, která se značným časovým odstupem našla své uplatnění 

i v kontinentálním právním systému. Potřeba zakotvení trestní odpovědnosti právnických 

osob se v Evropě stala naléhavou v období po druhé světové válce. Po roce 1989 navíc 

v souvislosti s globalizačními procesy na úrovni Evropské unie a jiných mezinárodních 

organizací vznikají mezinárodní instrumenty zavazující státy k zavedení deliktní 

odpovědnosti právnických osob a k přijetí efektivních, přiměřených a odrazujících sankcí 

(effective, proportionate and dissuasive sanctions) za nejzávažnější jednání kolektivních 

subjektů.321 

V důsledku naznačeného vývoje v Evropě postupně dochází k zavádění koncepce 

trestní odpovědnosti právnických osob do právních řádů jednotlivých států. Prvním 

evropským státem, který zavedl odpovědnost právnických osob za trestné činy, se v roce 

1950 stalo Nizozemsko. V 80. letech 20. století následovaly další země, konkrétně 

Portugalsko a Švédsko. V Evropě odpovědnost právnických osob za trestné činy 

zaznamenává nevětší rozmach od roku 1990. V současnosti již všechny státy Evropské 

                                                           
320 GOBERT, James, PUNCH, Maurice. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths LexisNexis, 

2003, str. 60-61. 
321 TURAYOVÁ, Yvetta, TOBIÁŠOVÁ, Lýdia a kol. Trestná zodpovednosť právnických osob. 

Medzinárodné a európske aspekty, právno-teoretické východiská. Bratislava: Studia Iuridica Bratislavensia 

Nr. 47, 2014. 
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unie mají zavedenou odpovědnost právnických osob za trestné činy, a to buďto v podobě 

trestní odpovědnosti nebo odpovědnosti administrativněpravní.  

Ačkoli žádný z evropských právních dokumentů přímo nestanoví povinnost 

členských zemí zavést trestní odpovědnost právnických osob, převážná část zemí upravila 

odpovědnost právnických osob v trestním právu. Trestní odpovědnost právnických osob 

některé z nich upravily jako odpovědnost pravou, kdy je právnická osoba vedle fyzické 

osoby dalším samostatným subjektem odpovědnosti. Méně častou je koncepce nepravé 

trestní odpovědnosti, kdy subjektem trestní odpovědnosti zůstává fyzická osoba 

s možností uložit právnickým osobám quasi-trestní sankce bez výslovného zakotvení 

jejich trestní odpovědnosti.322 Nepravou trestní odpovědnost původně zavedlo například 

Španělsko, které však se změnou právní úpravy v roce 2009 přešlo k většinově přijímané 

koncepci pravé trestní odpovědnosti. Posledním evropským státem s nepravou trestní 

odpovědností byla Slovenská republika, která zákonem č. 91/2016 Z. z. rovněž 

s účinností od 1. července 2016 do trestního práva přijala model pravé trestní 

odpovědnosti právnických osob.323 

Pouze Německo a Itálie jako jediné z členských států EU přijaly koncepci 

administrativněprávní odpovědnosti právnických osob, které jsou sankcionovány za 

jednání vykazující znaky trestného činu prostředky správního práva. 

8.2 Trestní odpovědnost právnických osob v České republice 

Jako poslední členská země, až po opakované kritice ze strany Komise, přistoupila 

k úpravě trestní odpovědnosti právnických osob Česká republika. Ačkoli problematika 

odpovědnosti právnických osob v trestním právu byla již od druhé poloviny 90. let velice 

                                                           
322 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, str. 22. 
323 K historickému exkurzu a k stávající slovenské právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osoby 

viz ZÁHORA, Josef. Otvorené otázky trestnej zodpovednosti právnických osôb; Justičná revue, č. 5/2016, 

str. 559 – 580. 
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diskutovaným tématem,324 a to především v souvislosti se závazky plynoucími pro ni 

z četných mezinárodních instrumentů. Prvním legislativním pokusem o její zavedení do 

českého právního řádu se stal až vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim z roku 2004, který byl Poslanecké sněmovně 

předložen dne 21. 7. 2007.325 Již v prvním čtení byl tento návrh s poukazem na hrozící 

nebezpečí přílišné kriminalizace podnikání zamítnut. Jako alternativa k zavedení trestní 

odpovědnosti byl zpracován věcný záměr zákona o odpovědnosti právnických osob za 

správní delikty spáchané jednáním, které je u fyzických osob postihováno jako trestný 

čin, který se také nepodařilo prosadit.  

Patrně opatrnická obava, že návrh na zavedení trestní odpovědnosti právnických 

osob se opětovně setká s negativním stanoviskem, vedla k tomu, že při tehdy 

připravované úpravě nového trestního zákoníku bylo upuštěno od myšlenky upravit 

trestní odpovědnost právnických osob přímo v trestním kodexu.326 Zákon č. 40/2009, 

trestní zákoník se tedy o trestní odpovědnosti právnických osob vůbec nezmiňuje. 

Další vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim byl Poslanecké sněmovně předložen až v březnu 2011.327 Poměrně rychle 

prošel schvalovacím procesem v obou komorách Parlamentu, v poslední fázi 

legislativního procesu však narazil na veto prezidenta republiky. To bylo Poslaneckou 

sněmovnou dne 6. 12. 2011 přehlasováno a zákon vstoupil v platnost dne 22. prosince 

                                                           
324 Srov např. MUSIL, Jan. Trestní odpovědnost právnických osob: Historický vývoj a mezinárodní 

srovnání. In MUSIL, Jan, VANDUCHOVÁ, Marie. Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: 

Codex Bohemia, 1998, str. 76-98; KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní odpovědnost právnických osob 

a jednání za jiného (stav de lege lata, de lege ferenda v České republice a Slovenské republice). Právny 

obzor, č. 4/2002, str. 365-372; JANDA, Petr. Trestní odpovědnost právnických osob. Právní fórum, č. 

5/2006, str. 168-178; JELÍNEK, Jiří. Potřebujeme trestní odpovědnost právnických osob? Karlovarská 

právní revue, č. 4/2007, str. 6-28; KARABEC, Z., NEČADA, V., VLACH, J. Trestní odpovědnost 

právnických osob - otevřený problém. Trestní právo, č. 4/2007, str. 5-16; JELÍNEK, Jiří. Trestní 

odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007; JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob 

jako předmět zkoumání. Kriminalistika, č. 1/2008, str. 27-60; JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost 

právnických osob v České republice – stále otevřený problém. In ZÁHORA, Jozef, KERT, Robert. Trestná 

zodpovednosť právnických osob: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. 

novembra 2009. Bratislava: EuroKódex, 2009, s. 106-113.  
325 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, IV. volební období, sněmovní tisk č. 745. 
326 JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, s. 15-16. 
327 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, VI. volební období, sněmovní tisk č. 285. 
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2011 jeho vyhlášením ve Sbírce pod č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim. Po uplynutí nepřiměřeně krátké – devítidenní legisvakanční lhůty 

nabyl dne 1. ledna 2012 právních účinků. Od svého přijetí byl zákon již několikrát 

novelizován. 

Přijatý zákon zavedl do českého právního řádu pravou trestní odpovědnost 

právnických osob budovanou na fikci přičítání jednání fyzických osob osobám 

právnickým. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob není komplexní úpravou, 

nýbrž úpravou speciální ve vztahu k obecným předpisům trestního práva. Na otázky, 

které zákon neupravuje, se tedy použije subsidiární úprava v kodexech trestního práva, 

není-li jejich aplikace z povahy věci vyloučena. Z hlediska povahy se jedná o smíšený 

předpis upravující hmotněprávní i procesní otázky odpovědnosti právnických osob.  

8.2.1 Osobní působnost zákona 

Jedním ze základních stavebních kamenů koncepce trestní odpovědnosti 

právnických osob je vymezení subjektu trestní odpovědnosti. 

Pojem právnické osoby je nejasný a jeho vznik sahá do konce 18. až začátku 19. 

století. Autorství pojmu právnická osoba je připisováno různě G. Hugovi, který jej použil 

v roce 1798, případně A. Heisovi a jeho publikaci o systému pandekt z roku 1807. 

O formování moderní nauky o právnických osobách však můžeme mluvit teprve 

v souvislosti s právními názory Friedricha Carla von Savignyho, který konstruuje pojem 

právnické osoby v dnešním pojetí. 

Otázka subjektivity právnické osoby zprvu mezi právními teoretiky vyvolala 

negativní reakce, které v německé právní vědě vedly k založení proudu popírajícího 

právnické osoby jako takové.328 Postupně se však v souvislosti s hledáním podstaty 

právnické osoby vyvinula řada teorií, které se pokoušely vysvětlit povahu právnických 

                                                           
328 HÁCHA, E., HOETZEL, J., WEYR, F., LAŠTOVKA, K. Slovník veřejného práva československého. 

Repr. pův. vyd. z r. 1934. Praha: Eurolex Bohemia, 2000, str. 476. 
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osob. Tyto lze třídit do skupin, z nichž nejzásadnějšími jsou tzv. klasické teorie 

právnických osob, a to teorie fikce a teorie reality.329  

Teorie fikce vychází z premisy, že na rozdíl od fyzické osoby jsou právnické 

osoby pouhou fikcí vytvořenou právem a v reálném světě neexistují. Teorie reality 

naopak vychází z názoru, že právnické osoby, jimž právo přiznává právní subjektivitu, 

existují v reálném světě, a to jako subjekty odlišné od osob nebo majetku, které je tvoří. 

Reálné teorie považují právnické osoby za samostatnou a (od fyzických osob) 

neodvozenou kategorii osob v právním smyslu.330 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „NOZ“) v § 20 odst. 1 

větě první definuje právnickou osobu jako organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, 

že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. V souladu s u nás tradičně 

přijímanou fikční teorií vychází nová úprava z chápání právnické osoby jakožto umělého 

organizačního útvaru vytvořeného člověkem a sloužícího jeho zájmům. Na rozdíl 

od člověka, jehož právní osobnost pozitivní právo uznává a uznat musí, právnické osobě 

její právní osobnost pozitivní právo může poskytnout a je věcí státu, přizná-li různým 

entitám tohoto druhu způsobilost mít práva a povinnosti.331  

Právnická osoba dle NOZ má tedy právní osobnost, není však svéprávná – nemá 

vlastní vůli, ta je tvořena jejími orgány. Soudobé vnímání právnické osoby je části autorů 

považováno za projev teorie fikce.332  V nauce se ale lze setkat s názory svědčícími pro 

neujasněnost přijaté koncepce.333 Dle některých současných autorů o koncepci přijaté 

novým občanským zákoníkem nelze mluvit jako o čisté teorii fikce. Například Melzer, 

Tégl a kolektiv ve svém komentáři k novému občanskému zákoníku vyjadřují názor, že 

                                                           
329 K právní subjektivitě právnických osob a teoriím právnických osob viz také KNAPP, Viktor. O 

právnických osobách. Právník, 1995, č. 10-11, s. 980-1001. 
330 HURDÍK, Jan. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 6. 
331 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, VI. volební období, sněmovní tisk č. 362. 
332 BERAN, Karel. Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue, 

2014, č. 5, s. 107. 
333 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 156-158. 
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dikce ustanovení § 20 „navozuje úvahu, že zákon volil organickou teorii, tedy akcentuje 

organizační složku právnické osoby, a existenci právnické osoby ponechává nejen na 

zákoně, ale také na interpretaci.“ Přiklání se však k názoru, že výchozí teorií občanského 

zákoníku je smíšená teorie v podobě derivace fikční teorie.334  

Je beze sporu, že volba teorie právnických osob v soukromém právu má 

dalekosáhlý dosah do jiných odvětví práva. Z hlediska předmětu zkoumání této práce je 

zvolená teorie zcela zásadní pro chápání a výklad úpravy odpovědnosti právnických osob 

za trestné činy. 

V literatuře se záhy po přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

objevil zajímavý názor, že teorie fikce, kterou zavádí nový občanský zákoník je z 

teoretického hlediska neslučitelná s koncepcí trestní odpovědnosti právnických osob.335 

Ačkoli je uvedený pohled myšlenkově inspirativní, jsem názoru, že teorie fikce 

nevylučuje odpovědnost právnické osoby, a tudíž ani její odpovědnost trestní. Je však                                                           

nabíledni, že teorie fikce představuje velkou výzvu pro trestně právní teorii.  

Skutečnost, že se nejedná o úkol nesplnitelný lze doložit příkladem z Rakouska a 

Švýcarska. Ačkoliv úprava právnických osob v těchto zemích vychází z teorie fikce, v 

obou právních řádech lze nalézt fungující úpravu trestní odpovědnosti právnických osob.   

V českém zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob je subjekt trestní 

odpovědnosti vymezen obecně a zúžen negativním výčtem těch právnických osob, 

které do působnosti zákona nespadají. Podle ustanovení § 6 odst. 1 topo dopadá trestní 

odpovědnost na všechny právnické osoby, s výjimkou České republiky, jejich orgánů a 

organizačních složek, územně samosprávních celků při výkonu veřejné moci a cizích 

států a mezinárodních organizací veřejného práva. 

                                                           
334 MELZER, Filip., TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek I. 1. vyd. Praha: Leges, 

2013, s. 270-271. 
335 BERAN, Karel. Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue, 

2014, č. 5; BERAN, Karel. Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku. 

Trestněprávní revue, 2014, č. 7-8. 
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V literatuře se opakovaně objevil názor, že trestní odpovědnost si lze představit 

pouze u právnických osob s personálním substrátem. V zákoně však pro rozlišování mezi 

korporacemi a ústavy na jedné straně a fundacemi na straně druhé nenajdeme žádný 

podklad. Právnické osoby s čistě majetkovým substrátem jsou považovány za trestně 

odpovědné i dle úprav v jiných evropských zemích, např. podle švýcarského práva.336 

Nutno zdůraznit, že v České republice je možno trestně postihnout pouze 

právnické osoby – tedy entity nadané právní osobností.  Úpravy některých evropských 

států, např. Francie nebo Itálie umožňují stejným způsobem postihnout i seskupení bez 

právní subjektivity.  

8.2.2 Konstrukce trestní odpovědnosti právnických osob 

Právnické osoby představují velkou výzvu pro teorii trestního práva, která 

nejméně po dobu posledních 200 let jejího vývoje vycházela z chápaní trestní 

odpovědnosti jakožto následku za protiprávní zaviněné jednání jednotlivce – fyzické 

osoby. Rozšířením okruhu subjektů trestní odpovědnosti o právnické osoby byla nauka 

postavena před nelehký úkol v podobě nutnosti vytvoření nebo převzetí již fungujícího 

modelu trestní odpovědnosti právnických osob.  

V této části se budu věnovat otázce korelace povahy právnické osoby s modelem 

trestní odpovědnosti a také na specifikům konkrétních modelů trestní odpovědnosti 

právnických osob. 

Trestní odpovědnost je tradičně chápána jako individuální odpovědnost fyzické 

osoby za zaviněné jednání. Stojí na morálním konceptu viny fyzické osoby za trestný čin 

a vytváří blízkou souvislost s morální odpovědností. Stěžejní pro zkoumání problematiky 

trestní odpovědnosti právnických osob je zodpovězení otázky, zda je právnická osoba 

                                                           
336 POŠÍKOVÁ, Lenka. Trestní odpovědnosti právnických osob ve švýcarské právní úpravě. In JELÍNEK, 

Jiří a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 

2013, str. 347-361. 
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způsobilým primárním subjektem trestní odpovědnosti v tradičním smyslu. 337 Jinak 

řečeno, když trestní právo rozeznává dva druhy subjektů trestní odpovědnosti, je potřeba 

vyřešit otázku, zda je právnická osoba způsobilá jednat morálně a dále, zda je způsobilá 

jednat zaviněně.  

Je nutné rozlišovat dva možné přístupy ke zkoumání povahy právnické osoby. 

Právnickou osobu můžeme vnímat jako společenství neboli souhrn jejích členů. Jednání, 

která připisujeme právnické osobě, pak představují souhrn jednání jejích členů (tzv. 

atomický model). Tento model nám (teoreticky) umožňuje vystopovat protiprávní jednání 

fyzické osoby uvnitř osoby právnické. Můžeme do určité míry říct, že právnická osoba je 

odpovědná za jednání fyzických osob uvnitř organizace, avšak tato odpovědnost je pouze 

odpovědností odvozenou. Příkladem pro vysvětlení může být tým hráčů, kde většina 

hráčů v zápasu hraje podprůměrně a celý tým zápas prohraje. Tým nese prohru, ale 

primární odpovědnost nesou hráči, kteří hráli podprůměrně.338   

Tento model přijal i český zákonodárce, když trestní odpovědnost odvodil 

(téměř zcela) přímo z trestněprávního jednání fyzických osob uvnitř společnosti. K trestní 

odpovědnosti právnické osoby sice zákonodárce nevyžaduje identifikaci odpovědné 

fyzické osoby, odpovědnost právnické osoby však závisí na jednání konkrétní fyzické 

osoby. Jinými slovy, nedopustila-li se konkrétní fyzická osoba trestného činu, nelze 

trestně postihnout ani právnickou osobu. I když se v české literatuře o přijatém modelu 

hovoří jako o přímé odpovědnosti právnické osoby, je potřeba zdůraznit, že právnická 

osoba nemůže být za současného stavu vnímána jako primární subjekt odpovědnosti. 

Primárním subjektem trestní odpovědnosti je pouze osoba fyzická, z jejíhož jednání 

se odpovědnost právnické osoby odvozuje.339 

                                                           
337 V zahraniční literatuře se v této souvislosti užívá pojem morální agent (moral agent). 
338 WOLF, S. The Legal and Moral Responsibility of Organizations. In PENNOCK, J. R., CHAPMAN, W. 

J. Criminal Justice Nomos XXVII. New York, London: New York University Press, 1985. 
339 Opačně srov. FENYK, J., SMEJKAL L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim. Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: 

Wolter Kluwer ČR, 2012, s. 31-39. 
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Druhý způsob nahlížení na povahu právnické osoby více odráží reálné fungování 

právnických osob tak, jak jej vymezují kriminogenní teorie korporátní kriminality. 

Organická teorie vychází z premisy, že právnická osoba je něčím více nežli pouhým 

souborem svých členů. Změní-li se hráči v týmu, tým zůstává stejný. Změní-li 

se zaměstnanci ve společnosti, na povaze společnosti se tím nic nemění. Příkladem může 

být lidský organismus, který jedná prostřednictvím svalů a neuronů. Odpovědnost 

za násilné jednání nese nikoli konkrétní sval či končetina, nýbrž člověk.340  

Schopnost právnické osoby něco učinit bezpochyby závisí na konkrétních 

fyzických osobách uvnitř právnické osoby, ale povinnosti a zodpovědnost právnické 

osoby daná zákonem (např. platit daně, dbát na bezpečnost práce, dodržovat limity emisí) 

je na fyzických osobách nezávislá a dopadá na právnickou osobu jako celek. Už studie 

Edwina H. Sutherlanda nakonec ukázala, že některé právnické osoby páchají trestné činy 

opakovaně i poté, co se fyzické osoby na řídících pozicích vystřídaly. Fyzické osoby 

vnímají právnickou osobu jako samostatný subjekt, což ovlivňuje jejich individuální 

i kolektivní chování.341 Pro přijetí reálného modelu právnické osoby svědčí také existence 

korporátní kultury, která je do značné míry na konkrétních osobách uvnitř organizace 

nezávislá. Uznáme-li, že právnická osoba není pouze bezobsažným subjektem 

redukovatelným na její jednotlivé členy, můžeme uvažovat o právnické osobě jako 

o primárním subjektu trestní odpovědnosti.  

Abychom mohli učinit závěr o tom, zda je právnická osoba způsobilá být morálně 

odpovědnou, je potřeba vymezit vlastnosti morálně odpovědné osoby.342 Anna-Maria 

Pascal morální osobu charakterizuje třemi vlastnostmi. Argumentuje, že základním 

předpokladem morální osoby je uvědomování si vlastní identity, ve smyslu určité 

racionality. U fyzických osob se tato vlastnost projevuje vědomím sebe sama, 

                                                           
340 WOLF, S. The Legal and Moral Responsibility of Organizations. In PENNOCK, J. R., CHAPMAN, W. 

J. Criminal Justice Nomos XXVII. New York, London: New York University Press, 1985. 
341 Tamtéž. 
342 Pojem morální osoba je používán také ve smyslu morálně odpovědné osoby (nikoli tedy pouze pro 

označení osoby právnické). 
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u právnických osob ji naopak lze dovodit z chápání právnické osoby jako stejnosti 

v prostoru a čase. Další podmínkou pro závěr, že subjekt je osobou se schopností jednat 

odpovědně, je existence svobodné vůle. Tou se rozumí schopnost rozhodovat sama 

za sebe, jíž právnická osoba, dle autorky, také disponuje. Posledním a z hlediska 

právnické osoby stěžejním kritériem je charakteristika morální osoby jakožto osoby 

s motivací činit dobro, tedy osoby disponující svědomím. Dle autorky lze závěr, 

že právnická osoba je morální osobou učinit pouze za předpokladu, že společnost jedná 

na základě svého přesvědčení (podle svého svědomí), bez ohledu na vlastní prospěch. 

S poukazem na skutečnost, že právnické osoby jednají pouze na základě kalkulace zisku 

a ztrát, autorka existenci svědomí u právnických osob odmítá. Takto tedy dochází 

k závěru, že právnická osoba nedisponuje všemi znaky morální osoby.343 

Opačný názor zastává French344, který na jedné straně rozlišuje mezi kolektivní 

entitou (aggregate collectivity), tedy pouhým souborem lidí, jenž se změnou členů mění 

i svoji identitu (např. organizovaná skupina), a organizací na straně druhé. Organizace 

je podle autora entitou, jejíž identita se neredukuje na seskupení členů (např. právnická 

osoba), a která je na rozdíl od kolektivní entity, způsobilá jednat zaviněně. Subjektivní 

prvek lze dle autora najít v systému rozhodování uvnitř organizace, konkrétně ve způsobu 

rozdělení odpovědnosti, procesních pravidlech činnosti, ustálených praktikách a firemní 

politice, které svědčí o cílech, záměrech a vědomí společnosti. Z předestřených důvodu 

organizaci přiznává status morální osoby. 

Právnické osoby bezpochyby vytvářejí firemní kulturu, která následně ovlivňuje 

činnost celé organizace, její vznik však nelze připisovat úmyslnému jednání právnické 

osoby. Právnické osoby nemají duši. Nevidím důvod pro sílené připodobňování 

právnických osob osobám fyzickým. Cestu k hledání odpovědí na otázku povahy trestní 

                                                           
343 K obdobnému závěru viz WOLF, S. The Legal and Moral Responsibility of Organizations. In 

PENNOCK, J. R., CHAPMAN, W. J. Criminal Justice Nomos XXVII. New York, London: New York 

University Press, 1985. 
344 WELLS, Celia. Corporations and Criminal Responsibility. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 

2005, str. 79 – 80. 
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odpovědnosti právnických osob naopak shledávám v respektování odlišností těchto 

subjektů. Přikláním se tedy k názoru, že právnická osoba není způsobilá jednat morálně 

z vlastního přesvědčení, a proto za její jednání nelze dovozovat přímou morální 

odpovědnost. Jaká je tedy skutečná povaha (trestní) odpovědnosti právnických osob? 

V angloamerické literatuře345 se v souvislosti s trestní odpovědností právnických 

osob poukazuje na tři druhy odpovědnosti.346 Jako první lze zmínit kauzální odpovědnost 

neboli odpovědnost za následek, která je u nás známá především v civilním právu. Jedná 

se o objektivní odpovědnost, která nevyžaduje zavinění. 

Dalším druhem odpovědnosti je již zmiňovaná morální odpovědnost, která je 

v naší terminologii známa jako subjektivní odpovědnost za zavinění. Jedná se o trestní 

odpovědnost v tradičním smyslu, tedy odpovědnost s morálním aspektem. Vyžaduje, 

aby odpovědná osoba byla schopna jednat zaviněně, k čemuž se vyžaduje existence 

intelektuální a emoční složky. Jelikož právnická osoba emoční složkou nedisponuje, 

nelze ji považovat za primární subjekt přímé morální odpovědnosti. 

Ani jeden typ z výše zmíněných odpovědností není z hlediska koncepce trestní 

odpovědnosti právnických osob vhodný. První totiž představuje odpovědnost indiferentní 

vůči jakékoli formě zavinění. Předpokladem subjektivní odpovědnosti je emoční složka, 

kterou právnická osoba nedisponuje.  

Model odpovědnosti, o které by se v souvislosti s právnickými osobami dalo 

uvažovat, vychází z obou výše uvedených. Takzvaná praktická odpovědnost 

(practical responsibility) je založena pouze na intelektuální složce jednání. Subjekt 

podléhá odpovědnosti, je-li schopen hodnotit možné zisky a rizika svého jednání. 

                                                           
345 Srov. např. GOBERT James, PASCAL, Anna-Maria. European Developments in Corporate Criminal 

Liability. London, New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2011, s. 99-139; WOLF, Susan. The 

Legal and Moral Responsibility of Organizations. In PENNOCK, J. R., CHAPMAN, W. J. Criminal Justice 

Nomos XXVII. New York, London: New York University Press, 1985. 
346346 K soudobému vnímání teoretických konceptů právní odpovědnosti v české doktríně viz PRAŽÁK, P. 

Recentní pohled na teoretické koncepce právní odpovědnosti. Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, č. 1, 

s. 83-94. 



 261  
 

J. Gobert v této souvislosti hovoří o racionální kapacitě právnické osoby.347 Tato 

racionální kapacita je kombinací dvou složek, a to složky rozpoznávací a fyzické 

kapacity. Složka rozpoznávací představuje způsobilost právnické osoby rozpoznat rozpor 

mezi rozhodováním ve společnosti a zákonem chráněnými zájmy. Druhá složka 

představuje schopnost právnické osoby zdržet se protiprávního jednání. Model praktické 

odpovědnosti vychází ze závěru, že právnické osoby jednají na základě racionální 

kalkulace zisku a ztrát.348  

8.2.3 Teorie odpovědnosti právnických osob 

Napříč státy došlo k vytvoření řady modelů přičítání trestného činu právnickým 

osobám. Část těchto modelů je pouze teoretickou fikcí, jiné, byť i v modifikované podobě, 

byly převzaty právními předpisy států, jakožto základ úpravy trestní odpovědnosti 

právnických osob. Na tomto místě je nutno zdůraznit, že neexistuje žádný ideální a 

univerzálně fungující model trestní odpovědnosti právnických osob, neboť každá úprava 

musí vycházet ze specifik konkrétního právního řádu, např. z přijímané teorie 

právnických osob, existujících mimotrestních mechanismů, ale také z konkrétních 

socioekonomických faktorů. 

Modely trestní odpovědnosti lze členit podle způsobu, jakým se dovozuje 

odpovědnost právnické osobě, a to na modely odvozené odpovědnosti a modely přímé 

odpovědnosti právnických osob. Kdežto modely odvozené odpovědnosti považují 

právnické osoby za odpovědné z důvodu protiprávního zaviněného jednání konkrétních 

fyzických osob uvnitř právnické osoby, modely přímé odpovědnosti hledají důvod vzniku 

                                                           
347 GOBERT, James., PUNCH, Maurice. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths LexisNexis, 

2003, s.46-50. 
348 V angloamericke literatuře je prvek zavinění založeném pouze na intelektuální složce (nedbalosti) 

považován za objektivní, nikoli subjektivní, podmínku odpovědnosti. 
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odpovědnosti v právnické osobě samotné, tedy ve faktorech odlišných od jednání 

konkrétních fyzických osob uvnitř organizace. 

8.2.3.1 Odvozená odpovědnost právnické osoby 

Teorie odvozené odpovědnosti právnických osob vznikly a postupně se vyvíjely 

v zemích angloamerické kultury až do podoby, ve které je najdeme dnes v právních 

úpravách trestní odpovědnosti právnických osob. 

i) Teorie zástupné odpovědnosti (tzv. vicarious liability) 

Teorie zprostředkované odpovědnosti vychází z fikce přičítání jednání a zavinění 

každé fyzické osoby uvnitř organizace právnické osobě, a to nezávisle na postavení 

fyzické osoby (tj. bez ohledu na to, zda se jednalo o řádového zaměstnance nebo člena 

statutárního orgánu). Tato teorie se uplatňuje ve Spojených státech amerických na úrovni 

federálního práva, a to jak na trestné činy vyžadující zavinění, tak na trestné činy, v jejichž 

znacích subjektivní stránka absentuje. Jedinou podmínkou vyvození odpovědnosti je 

spáchání trestného činu ve prospěch právnické osoby. Teorie se stala předmětem kritiky 

z důvodu své přísnosti a tudíž nevhodnosti pro přičítání zavinění právnické osobě. 

Ve Spojeném království se uplatňuje modifikovaná verze zástupné odpovědnosti, 

která, na rozdíl od její americké podoby, poskytuje korporaci možnost vyvinit se s 

poukazem na skutečnost, že učinila dostatečné kroky k tomu, aby trestnému činu předešla 

(tzv. kvalifikovaná odvozená odpovědnost).349  

ii) Teorie identifikace neboli teorie alter ego 

S nedostatky teorie zprostředkované odpovědnosti se snažily vypořádat anglické 

soudy vytvořením teorie identifikace, dle které lze odpovědnost právnických osob 

                                                           
349 PIETH, Mark, IVORY, Radha. Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk. 

Dordrecht: Springer, 2010, s. 22-23. 
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odvozovat pouze ze zaviněného jednání osob tvořících řídící mysl a vůli právnické osoby, 

tedy osob s nejvyšším postavením ve společnosti. Lze proto říci, že teorie identifikuje 

vůli a zavinění právnické osoby s vůli a zaviněním těchto osob. Právnická osoba odpovídá 

za všechny takto přičítané trestné činy, a to bez ohledu na případný prospěch, který by z 

takového jednání mohla mít. 

Lze zobecnit, že zástupná odpovědnost se ve Spojeném království uplatňuje u 

trestných činů upravených zákonem, z nichž mnohé nevyžadují existenci zavinění (tzv. 

regulatory offences). Zde bude právnická osoba odpovídat za jakékoliv trestné činy svých 

zaměstnanců či zástupců. Identifikační teorie se naopak užije u trestných činů, jejichž 

znakem je zavinění (tzv. non-regulatory offences). 

Z důvodu nedostatků spočívajících v nemožnosti stíhat právnickou osobu za 

jednání, u nichž nelze dovodit zavinění řídící osoby anebo v případech přetržení příčinné 

souvislosti, sílí snaha o vytvoření nového modelu budovaného na „zavinění“ samotné 

právnické osoby. Tato snaha je patrná například v přijatém zákoně o korporátním zabití - 

The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007. Tento konstruuje 

skutkovou podstatu trestného činu korporátního zabití, jehož subjektem mohou být pouze 

organizace a další subjekty stanovené zákonem (jako jsou státní orgány, policejní orgány, 

odborové svazy a svazy podnikatelů). Organizace je odpovědná za trestný čin, pokud 

způsob jejího řízení a její činnosti představuje porušení důležité povinnosti péče, jejímž 

důsledkem je smrt člověka. 

8.2.3.2 Původní odpovědnost právnické osoby 

Vedle teorií odvozené trestní odpovědnosti existují také teorie, které hledají 

subjektivní prvek trestného činu jinde než v jednání fyzických osob uvnitř organizace. 

Tyto teorie se snaží vytvořit model „zavinění“ právnické osoby, který nebude odvislý od 

zavinění konkrétní fyzické osoby a zůstávají prozatím pouze v rovině teoretických úvah. 
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C. Wells mezi teorie neodvozené viny řadí teorii agregace, systémové teorie a teorie 

reaktivní viny. 350  

i) Teorie agregace 

Mezi teorie neodvozené odpovědnosti lze zařadit teorii agregace, která dovozuje 

zavinění právnické osoby ze součtu vědomí všech zaměstnanců nebo jiných fyzických 

osob v rámci právnické osoby. Teorie agregace není v čisté podobě uplatňována v žádné 

právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob. V řadě nedostatků, které skýtá, je 

nutno přiznat, že představuje řešení v situaci, jakou bylo potopení trajektu u přístavu 

Zeebrugge v roce 1991, při němž zahynulo 192 osob, kdy i přes vznik trestněprávně 

relevantního následku, ke kterému došlo v důsledku závažného porušení povinností 

nebylo možné trestní odpovědnost právnické osoby dovodit z důvodu nenaplnění 

vyžadované subjektivní stránky trestného činu ze strany konkrétní fyzické osoby. 351  

ii) Systémové teorie 

Společným jmenovatelem systémových teorií je snaha o identifikaci „zavinění“ 

právnické osoby ve způsobu fungování, korporátní kultuře nebo v uspořádání vnitřních 

rozhodovacích struktur. Více než na jednotlivá pochybení jednotlivce se soustředí na 

fungování právnické osoby jakožto příčiny protiprávního jednání konkrétní fyzické osoby 

nebo naopak překážky takového jednání. Konkrétní příklad této teorie představuje návrh 

australské právní úpravy, podle které lze právnické osobě trestný čin přičítat, pokud její 

korporátní kultura řídila, povzbudila, tolerovala nebo vedla k porušení právních předpisů, 

anebo pokud právnická osoba nevytvořila nebo neudržela korporátní kulturu, která by 

                                                           
350 WELLS, Celia. Corporate Criminal Responsibility. In TULLY, Stephen. Research Handbook on 

Corporate Legal Responsibility. Cheltenham: Edward Elgar, 2005, s. 147-158. 
351 Trajekt společnosti Herald of Free Enterprise v důsledku opomenutí svého zaměstnance vyplul 

z přístavu Zeebrugge s otevřenými dveřmi, v důsledku čehož došlo k převrhnutí plavidla, při kterém 

zemřelo 192 lidí. Při vyšetřování bylo zjištěno pochybení vícerých členů posádky, stejně jako i nedostatky 

v bezpečnostních prvcích plavidly. Soud trestní stíhání zastavil s odůvodněním, že neexistuje dostatek 

důkazů o tom, že by následek byl způsoben nedbalostí některého z členů řídícího managementu společnosti 

tak, jak to vyžaduje identifikační teorie. 
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vyžadovala dodržování právních předpisů.352 Takto obecná úprava (bez úpravy 

konkrétních kritérii, ze kterých by se závadnost korporátní kultury dala dovodit) skýtá 

riziko, že orgány činné v trestním řízení neproniknou do složitých korporátních struktur 

a následně neunesou důkazní břemeno v trestním řízení.  

iii) Teorie reaktivní viny 

S ohledem na problémy s identifikací „zavinění“ právnické osoby k trestnému 

činu spáchanému fyzickou osobou dovozuje teorie reaktivní viny „zavinění“ právnické 

osoby až z její reakce na spáchaný trestný čin. Pro vznik trestní odpovědnosti pokládá za 

stěžejní zjištění, že právnická osoba neučinila dostatečná opatření k vyvození 

odpovědnosti za protiprávní jednání, případně k odstranění negativních následků 

trestného činu. 

8.2.4 Charakteristika trestní odpovědnosti právnických osob v české právní 

úpravě 

Odpovědnost právnických osob v podobě přijaté v České republice lze 

charakterizovat jako pravou trestní odpovědnost odvozenou od zaviněného jednání 

fyzických osob, která je ve vztahu k trestní odpovědnosti fyzických osob odpovědností 

souběžnou, současně však na ní zcela nezávislou. 

 

                                                           
352 Podle ustanovení § 12.3 modelového Australského Federálního trestního zákona z roku 1995,  

Je-li znakem trestného činu, kterého se může dopustit právnická osoba, zavinění, lze ho právnické osobě 

přičítat, jen pokud ona nebo její orgán výslovně či mlčky nařídily nebo umožnily spáchání tohoto trestného 

činu. 

Nařídit nebo dovolit spáchání tohoto trestného činu se dovozuje v případě, že 

(c) v rámci právnické osoby existuje korporátní kultura, která řídila, povzbudila, tolerovala nebo vedla k 

porušení právních předpisů,  

(d) právnická osoba nevytvořila nebo neudržela korporátní kulturu, která by vyžadovala dodržování 

právních předpisů. 

Trestný čin, kterého se dopustil zaměstnanec právnické osoby, by nadále bylo možné právnické osobě 

přičítat také tehdy, došlo-li k jeho spáchání na podkladě rozhodnutí, schválení, pokynu nebo zanedbaní 

odborné péče osob podle současného ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zák. o trestní odpovědnosti 

právnických osob. 
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i) Pravá trestní odpovědnost 

Za subjekt trestní odpovědnosti je považována právnická osoba, které lze ukládat 

sankce podle trestního zákona. Fenyk a Smejkal v souvislosti s právnickou osobou hovoří 

o primárním subjektu trestní odpovědnosti a fyzické osoby, od jejichž jednání se trestní 

odpovědnost právnických osob odvozuje, označují za subjekty sekundární a terciární.353 

Tato označení, byť vystihují skutečnost, že právnická osoba je samostatným subjektem 

trestní odpovědnosti, mohou být do jisté míry zavádějící. Jelikož trestní odpovědnost 

vychází z modelu odvozené odpovědnosti, kdy odpovědnost právnické osoby závisí 

na zaviněném protiprávním jednání konkrétní fyzické osoby, vycházejíc ze současné 

podoby zákona topo mám za to, že primárním subjektem trestní odpovědnosti je vždy 

fyzická osoba. 

ii) Odvozená trestní odpovědnost 

Zvolený model trestní odpovědnosti právnické osoby je zcela zásadní koncepční 

otázkou, která předurčuje další úvahy o podmínkách trestní odpovědnosti organizací, 

současně se však jedná o jednu z nejtěžších teoretických otázek, jež v souvislosti 

s problematikou odpovědnosti právnických osob vyvstávají.  

Důvodová zpráva k návrhu zákona se ke zvolenému modelu trestní odpovědnosti 

právnických osob vyjadřuje velice mlhavě, když uvádí, že v zákoně „bylo použito úpravy, 

která nabízí určité spojení fyzické a právnické osoby s trestným činem. Zákon tedy sice 

předpokládá určité materiální důvody odpovědnosti právnické osoby za spáchané trestné 

činy, které jsou podle návrhu tvořeny dvěma typy přičitatelnosti a podmíněny objektivním 

následkem a určitým projevem právnické osoby navenek. Současně bylo přihlédnuto 

k tomu, že i vnitřní kontrolní činnost je třeba považovat za součást činnosti, v níž může 

být shledána odpovědnost právnické osoby za trestný čin…“ Tato formulace svědčí spíše 

                                                           
353 FENYK, Jaroslav, SMEJKAL Ladislav. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim. Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: 

Wolter Kluwer ČR, 2012, str. 31. 
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o neujasněnosti zvoleného modelu odpovědnosti. V analýze, která je součástí důvodové 

zprávy, pak najdeme o něco jasnější vyjádření, a to, že: „Trestní odpovědnost právnických 

osob byla konstruována převážně na základě přičitatelnosti trestného činu spáchaného 

fyzickou osobou osobě právnické a z části byla založena na vlastním jednání a subjektivní 

stránce trestného činu právnické osoby.“ 

Z výše uvedeného lze jen usuzovat, že důvodová zpráva má na mysli model 

odvozené trestní odpovědnosti v kombinaci s modelem původní odpovědnosti právnické 

osoby, kdy zavinění právnické osoby má být dovozováno ze zanedbání náležité kontroly 

nebo opatření k zamezení či odvrácení vzniku následku trestného činu. Z této 

argumentace pak vychází Šámal354 a Forejt,355 kteří však v komentářích k zákonu správně 

uvádějí, že se nejedná o model původní odpovědnosti, neboť zákonná podmínka 

zanedbání povinnosti se vztahuje k orgánům společnosti, nikoli k právnické osobě 

jakožto celku. 

Lze tedy zobecnit, že česká koncepce trestní odpovědnosti právnických osob 

v původně přijaté podobě vychází z modelů odvozené odpovědnosti a (zejména ve vztahu 

k orgánům právnické osoby) obsahuje prvky identifikačního modelu i prvky 

kvalifikované zástupní odpovědnosti (ve vztahu k zaměstnancům).  Novelu zák. č. 

183/2016 Sb., dle které se právnická osoba trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila 

veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního 

činu zabránila, však lze vnímat jako snahu zákonodárce o formulaci „zavinění“ na úrovni 

právnické osoby, která stávající podobu trestní odpovědnosti právnických osob přibližuje 

modelu odpovědnosti původní. Z hlediska výše vymezených modelů a s ohledem na výše 

předestřenou argumentaci se však i nadále jedná o model odvozené trestní odpovědnosti 

v podobě tzv. kvalifikované zástupné odpovědnosti. Zavedením ustanovení § 8 odst. 5 

                                                           
354 ŠÁMAL, Pavel, DĚDIČ, Jan, GŘIVNA, Tomáš, PÚRY, František, ŘÍHA, Jiří. Trestní odpovědnost 

právnických osob. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 170-171. 
355 FOREJT, Petr, HABARTA, Petr, TREŠLOVÁ, Lenka. Zákon o odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim s komentářem. Praha: Linde, 2012, str. 68-69. 
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topo a současným navázáním přičitatelnosti toliko na jednání fyzické osoby v zájmu či 

v rámci činnosti právnické osoby (a vypuštěním možnosti přičítání jednání toliko jejím 

jménem) došlo k vymizení prvků identifikačního modelu trestní odpovědnosti 

právnických osob z české právní úpravy tohoto institutu.  

iii) Souběžná trestní odpovědnost 

Odpovědnost právnické lze ve vztahu k odpovědnosti fyzické osoby 

charakterizovat jako subsidiární, speciální nebo souběžnou (paralelní).  

V úpravách některých států je trestní odpovědnost právnických podmíněna 

nemožností vyvodit individuální trestní odpovědnost, tedy identifikovat konkrétního 

pachatele trestného činu. Částečně je tomu tak ve švýcarské právní úpravě, která (až na 

některé výjimky) podmiňuje uplatnění trestní odpovědnosti právnické osoby nemožností 

identifikovat pachatele trestného činu – fyzickou osobu z důvodu organizace právnické 

osoby (srov § 102 odst. 1 švýcarského trestního zákoníku). 

V jiných úpravách, například v úpravě dánské, je odpovědnost právnických osob 

konstruována jako speciální vůči odpovědnosti fyzických osob, kdy za trestný čin 

odpovídá primárně právnická osoba a souběžná odpovědnost právnické a fyzické osoby 

přichází v úvahu pouze v případech, v nichž se fyzická osoba dopustila trestného činu 

z hrubé nedbalosti nebo ve formě úmyslu.356 

Český zákon konstruuje trestní odpovědnost právnických osob jako odpovědnost 

souběžnou, kdy možnost souběžného uplatnění trestní odpovědnosti fyzické a právnické 

osoby je dovozována z ustanovení § 8 odst. 3 a § 9 odst. 3 topo. 

V literatuře se objevil názor, že by odpovědnost právnických osob měla být 

považována za doplněk odpovědnosti fyzických osob, k níž by se mělo přistupovat pouze 

v případě, že odpovědnost jednotlivce se jeví jako nedostatečná.357 Stávající právní 

                                                           
356 OECD Follow-up Report on Denmark, 2008, str. 18, dostupné na http://www.oecd.org/investment/anti-

bribery/anti-briberyconvention/41073747.pdf. 
357 ŠÁMAL, Pavel, DĚDIČ, Jan, GŘIVNA, Tomáš, PÚRY, František, ŘÍHA, Jiří. Trestní odpovědnost 

právnických osob. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 186. 
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úprava však v případě splnění zákonných podmínek počítá se souběžným uplatněním 

trestní odpovědnosti obou subjektů, neboť speciální právní úprava žádným způsobem 

nemodifikuje zásadu legality, na níž je procesní úprava postavena. Dle § 2 odst. 3 tr. řádu 

je státní zástupce povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon 

nestanoví jinak.  

Skutečnost, že za trestní jednání byla již vyvozena trestní odpovědnost fyzické 

osoby nemůže obstát jako důvod pro nevyvození trestní odpovědnosti právnických osob, 

podmínky pro vyvození jejichž trestní odpovědnosti je nutno zkoumat odděleně. Zde se 

nabízí otázka účelnosti stíhání právnických osob, které jsou toliko tzv. prázdnými 

schránkami nebo těch, které jsou v insolvenčním řízení či přímo v procesu likvidace. 

Ačkoli je při řešení naznačeného problému neúčelnosti trestního stíhání často 

poukazováno na možnost aplikace zásady subsidiarity trestní represe, která se vztahuje i 

na právnické osoby.358 Tato nebude zpravidla přicházet v úvahu z důvodu kritérií 

posuzování společenské škodlivosti trestného činu, které jsou vymezeny shodně pro 

fyzické i právnické osoby v ustanovení § 39 odst. 2 tr. zákoníku. Zákonodárce na tyto 

případy, v nichž se zásada legality dostává do konfliktu s kritériem hospodárnosti, 

nepamatoval.  

Nastalou situaci lze u právnických osob, které nemají žádný majetek ani osoby, 

které by za ně jednaly, řešit cestou civilních předpisů, a to formou zrušení v rejstříkovém 

řízení. K takovému postupu však státní zastupitelství nedisponuje návrhovým 

oprávněním a jako překážka pro volbu tohoto postupu se ukazuje i délka řízení 

rejstříkového soudu, která v závislosti od konkrétních soudů trvá i v řádu několika let. 

Aby nedošlo k dalšímu zneužití těchto právnických osob k páchání trestné činnosti může 

být jejich zrušení v rámci trestního řízení v některých případech nejrychlejší variantou. 

Stran názoru části aplikační praxe, spočívajícím v zavedení zásady oportunity 

státního zástupce ve vztahu k trestnímu stíhání právnických osob, na který poukazuje 

                                                           
358 K tomu srov. stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012. 
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Jelínek, se ztotožňuji s odmítavým stanoviskem autora.359 Je věcí zákonodárce, aby 

vymezil podmínky trestního stíhání právnických osob a v případech, které nemají být 

trestně stíhány s ohledem na neúčelnost takového postupu, pak zajistit adekvátní a 

efektivní prostředky k tomu, aby se předešlo dalšímu zneužití těchto osob především 

cestou jejich rychlého zrušení.  

iv) Souběžná nezávislá a samostatná trestní odpovědnost 

Mluvíme-li o souběžné odpovědnosti právnických osob, musíme rozlišovat mezi 

souběžnou trestní odpovědností nesamostatnou, kdy je odpovědnost právnické osoby 

podmíněna současným uplatněním individuální odpovědnosti, a odpovědností 

samostatnou, kdy uplatňování odpovědnosti fyzických a právnických osob je na sobě 

zcela nezávislé. S prvně zmíněnou variantou se setkáme v polské úpravě, která umožňuje 

postavení právnické osoby před soud teprve po právní moci odsuzujícího rozsudku 

v řízení proti fyzické osobě (srov. § 4 zákona č. 197/2002 Dz. U., o odpovědnosti 

hromadných subjektů za činy zakázané pod hrozbou trestu). 

Polská právní úprava je však ve srovnání s jinými úpravami spíše výjimkou. 

Ve většině států, jejichž právní úpravy umožňují souběžnou odpovědnost přirozené 

a právnické osoby, není vyvození odpovědností vzájemně podmíněné.  

V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že samostatnost trestní odpovědnosti 

právnických osob nelze zaměňovat s modelem původní (originární) odpovědnosti. Česká 

koncepce totiž vychází z modelu odvozené odpovědnosti. Dle zmíněného modelu je 

podmínkou odpovědnosti právnické osoby zaviněné jednání fyzické osoby, které 

naplňuje znaky trestného činu nebo činu jinak trestného, a které je právnické osobě 

přičítáno, přičemž se však nevyžaduje vznik odpovědnosti fyzické osoby nebo její 

uplatnění v konkrétním případě. 

                                                           
359 JELÍNEK, Jiří. Nad koncepcí trestní odpovědnosti právnických osob v českém trestním právu. 

Kriminalistika č. 1/2016, str. 6-9. 
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Praxe však v tomto směru naráží na problém v případech, v nichž je zřejmé, že 

k trestnému činu došlo, a to v rámci činnosti i v zájmu právnické osoby, avšak současně 

se nepodaří zjistit fyzickou osobu, od které má být trestní odpovědnost právnické osoby 

odvozena. Pergl a Vidrna v této souvislosti upozorňují, že není zřejmé, od jaké fyzické 

osoby bude dovozována forma zavinění.360 Domnívám se, že forma zavinění bude 

v těchto případech pouze subsidiárním problémem, neboť na konkrétní formu zavinění 

bude zpravidla možné usuzovat z okolností konkrétního případu. Složitějším bude řešení 

situací, v nichž bude zřejmé, že se právnická osoba protiprávním jednáním obohatila, 

nebude však možné dovodit, zda se tak stalo jednání osoby zevnitř právnické osoby či 

osobou třetí a v jakém byla v dobé svého jednáni postavení k právnické osobě [s ohledem 

na model trestní odpovědnosti dle § 8 odst. 1 písm. a) až d) topo].  

v) Subjektivní nebo objektivní odpovědnost? 

Z hlediska charakteristiky trestní odpovědnosti právnických osob je zcela stěžejní 

určení povahy trestní odpovědnosti právnických osob ve vztahu ke znaku zavinění. Jedná 

o složitý teoreticko-právní problém, na který v nauce neexistuje jednotný názor.  

Český zákonodárce postavil odpovědnost právnických osob na fikci 

tzv. přičitatelnosti, na základě které je právnické osobě přičítáno spáchání trestného činu 

fyzickou osobou, a to (ve vztahu k právnické osobě) za poměrně přísně nastavených 

podmínek. Aby byla právnická osoba odpovědna za trestný čin, musí být kumulativně 

splněny tyto zákonné podmínky, a to: 

- spáchání trestného činu nebo činu jinak trestného uvedeného ve výčtu § 7 topo, 

kterého se dopustila 

- fyzická osoba v konkrétním zákonem požadovaném postavení v rámci 

organizace, a který 

                                                           
360 PERGL, Robert, VIDRNA, Jan. Přičítání. Trestní právo č. 6/2011, str. 18. 
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- byl spáchán (jménem právnické osoby),361 v jejím zájmu nebo v rámci její 

činnosti, pokud 

- jeho spáchání lze právnické osobě přičítat, 

- právnická osoba nevynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě 

požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. 

Při úvahách o druhu odpovědnosti je nutno vycházet z přijatého modelu odvozené 

odpovědnosti právnických osob a teorie právnických osob jako takové. 

Důvodová zpráva k zákonu362 uvádí, že „je třeba odmítnout myšlenku, že by 

trestní odpovědnost právnických osob byla odpovědností objektivní; v tomto případě jde 

v podstatě o obdobnou odpovědnost jako při odpovědnosti za kvazidelikt, která je 

konstruována v § 360 trestního zákoníku… Od odpovědnosti za výsledek se konstrukce 

této odpovědnosti odlišuje, neboť jejím předpokladem je jednak naplnění znaků skutkové 

podstaty trestného činu, jednak deficit v kontrolní či řídící rovině právnické osoby, a to 

buď ve formě zaviněného spáchání trestného činu osobami v řídícím či kontrolním 

postavení, nebo ve formě zaviněného nedostatečného dohledu, kontroly či organizace.“  

Z uvedeného lze soudit, že úmyslem zákonodárce bylo přijmout subjektivní odpovědnost 

právnických osob. K subjektivní odpovědnosti se přiklání také většina představitelů 

nauky a pouze zřídka se můžeme setkat s opačným názorem.363  

České trestní právo je budováno na zásadě nullum crime sine culpa, která 

vyjadřuje zvláštní povahu trestního práva ve srovnání s jinými odvětvími práva. Jedná se 

                                                           
361 S účinností novely č. 183/2016 došlo k vypuštění slova jménem z návěty ustanovení § 8 topo.  
362 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, VI. volební období, sněmovní tisk č. 285. Obdobně 

ŠÁMAL, Pavel, DĚDIČ, Jan, GŘIVNA, Tomáš, PÚRY, František, ŘÍHA, Jiří. Trestní odpovědnost 

právnických osob. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 174-175. 
363 Srov BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 128, 

GŘIVNA, Tomáš. Dva a půl roku účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Dostupné na 

http://www.ceska-justice.cz/2014/07/tomas-grivna-dva-a-pul-roku-ucinnosti-zakona-o-trestni-

odpovednosti-pravnickych-osob/. 
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o druh odpovědnosti za nejzávažnější protispolečenská jednání, která zasluhují 

společenského odsudku. Ačkoliv ústavní předpisy České republiky, na rozdíl například 

od italského ústavního pořádku, nevážou trestní odpovědnost na existenci zavinění, stala 

se tato zásada základem trestního práva s nadzákonnou sílou. 

Mám za to, že princip odpovědnosti za zavinění zůstal v českém trestním právu 

plně zachován i po zavedení odpovědnosti právnických osob za trestné činy. Přijetím 

odvozeného modelu trestní odpovědnosti byla vytvořena zákonná fikce přičítání zavinění 

fyzické osoby osobě právnické. Existence zaviněného jednání fyzické osoby je dle 

současné úpravy nutnou podmínkou odpovědnosti právnické osoby. Bez zavinění tedy i 

nadále není trestného činu fyzické osoby, a tudíž ani trestného činu osoby právnické a 

trestní odpovědnost je proto nadále výhradně odpovědností subjektivní.  

Objevují-li se argumenty pro objektivní nebo smíšenou podobu odpovědnosti, 

můžou vycházet z nedůsledného rozlišování mezi trestní odpovědností a přičitatelností. 

Trestní odpovědnost právnické osoby je odpovědností subjektivní, ať už považujeme 

přičitatelnost za subjektivní nebo naopak objektivní kategorii.  

Fikční teorie právnických osob v podobě zavedené novým občanským zákoníkem 

dle mého názoru staví překážku uplatnění původní subjektivní odpovědnosti právnických 

osob za jejich jednání. Trestní odpovědnost, tedy bez ohledu na konkrétní zákonnou 

podobu, bude moct být pouhou trestní odpovědností odvozenou od jednání fyzických 

osob.  

Nalezení funkčního a spravedlivého modelu trestní odpovědnosti právnických 

osob tkví, bez ohledu na jeho konkrétní podobu, v pochopení povahy právnické osoby 

a v respektování odlišností povahy této odpovědnosti oproti odpovědnosti fyzických 

osob.  

Ve své snaze o zpřísnění podmínek trestní odpovědnosti právnických osob a 

umlčení kritiky stran její (často namítané) objektivní povahy český zákonodárce debatu 

o povaze trestní odpovědnosti ještě zkomplikoval. Ve znění novely zák. č. 183/2016 Sb. 
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se nově právnická osoba trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, 

které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. 

Formulace konstrukce odpovědnosti, z níž se subjekt může za stanovených podmínek 

vyvinit, totiž připomíná spíše objektivní odpovědnost relativní tak, jak ji známe z práva 

civilního či z práva správního.364 Ačkoli tímto dochází ke zúžení podmínek trestní 

odpovědnosti tím, že odpovědnost nebude nadále možno vyvodit toliko za jednání 

v rámci činnosti právnické osoby či v její prospěch (nikoli již za jednání jejím jménem), 

nelze úpravu hodnotit pozitivně. Pojem „veškeré úsilí, které bylo možno spravedlivě 

požadovat“ je totiž absolutně neurčitý a u každé právnické osoby má zcela odlišný obsah, 

který lze jen stěží předem vymezit. 

Dalším problémem novelizované úpravy, která vzešla toliko z poslaneckých 

návrhů bez rozsáhlejší diskuze odborné veřejnosti, je její nesystematičnost a formulační 

neobratnost. Formulace, že právnická osoba se trestní odpovědnosti zprostí spíše 

naznačuje, že trestní odpovědnost již vznikla a přijetí všech potřebných opatření je 

důvodem pro její nevyvození či zánik. Tento výklad by však popíral smysl dané právní 

úpravy i trestní odpovědnosti samotné, zejména pak její preventivní funkci. V případě, že 

právnická osoba učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, aby trestnému činu 

předešla, její trestní odpovědnost tedy vůbec nevznikne. Zákonodárce měl respektovat 

systematiku a konstrukci trestní odpovědnosti právnických osob a tuto podmínku pak 

formulovat v rámci přičitatelnosti tak, že jednání lze právnické osobě přičítat jen 

v případě, že neučinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat.365 Vyhnul by se tím jak 

formulačním problémům, tak zdání, že se z důvodu zvolené formulace jedná o 

odpovědnost objektivní. Zavedení jisté materiální podmínky považuji za krok správným 

směrem, domnívám se však, že vykazuje formulační nedostatky. Pokud se zákonodárce 

                                                           
364 Obdobným způsobem je konstruována objektivní odpovědnost právnické osoby za přestupek 

v ustanovení § 20 a § 21 zák. č. 250/2016, o přestupcích.  
365 Shodně srov ŠÁMAL, Pavel. K trestní odpovědnosti právnických osob po novele provedené zákonem 

č. 183/2016 Sb., Trestněprávní revue 11-12/2016. 
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rozhodl vymezit negativní podmínku přičitatelnosti takto široce, měl právnickým osobám 

alespoň poskytnout vodítko, jak vzniku trestní odpovědnosti předejít, a to přinejmenším 

formou vzorových opatření. 

Odvrácenou stranou novely je její praktický aspekt související s dokazováním. 

Povinnost prokazovat vinu obviněného náleží orgánům činným v trestním řízení. Ani 

přijetím zmiňované novely nedochází a z hlediska zásad trestního práva procesního 

(zejména zásady vyhledávací a zásady materiální pravdy) ani nemůže dojít k přenesení 

důkazního břemene na právnickou osobu. Jaké jsou však šance orgánů činných v trestním 

řízení prokázat, že právnická osoba veškeré nutné úsilí nevynaložila v případech, kdy 

právnická osoba v trestním řízení nespolupracuje a odmítá se k preventivním opatřením 

vyjádřit? Dokazování v řízení trestním je vedeno nejenom zásadou vyhledávací a zásadou 

materiální pravdy, ale musí vycházet i z reálných možností. Proto v případě, že nic 

nenasvědčuje tomu, že právnická osoba přijala opatření, která jsou způsobilá jí zbavit 

odpovědnosti a právnická osoba na tyto ani nepoukazuje, nelze trvat na extenzivním 

dokazování jejich neexistence.  

Nakonec poznámka k povaze trestní odpovědnosti právnických osob v souvislosti 

s ustanovením § 8 odst. 5 topo. Jelínek poukazuje na to, že právě v této negativní 

podmínce přičitatelnosti by mohla spočívat vina právnické osoby.366 Osobně mám rovněž 

za to, že se jedná o jistou formu materiální podmínky odpovědnosti právnické osoby, 

která jí přibližuje modelu praktické odpovědnosti právnických osob. Právnická osoba a 

osoby v ní činné si musejí být vědomy svých zákonných povinností i možných následků, 

kterým se jejich dodržováním má předejít. Činí tak na základě racionální kalkulace. 

Nezkoumá se, která fyzická osoba zavinila, že nebyla přijata dostatečná opatření, ale toto 

„selhání“ je připisování právnické osobě jako celku.   

                                                           
366 JELÍNEK, Jiří. Nad koncepcí trestní odpovědnosti právnických osob v českém trestním právu. 

Kriminalistika č. 1/2016, str. 15-16. 



 276  
 

8.2.5 Rozsah kriminalizace právnických osob dle topo 

Český zákonodárce zvolil cestu pozitivního výčtu trestných činů, pro které lze 

právnickou osobu prostředky trestního práva postihnout. Způsob vymezení rozsahu 

trestní odpovědnosti korporací byl již od počátku naukou kritizován.367 Prvním důvodem 

kritiky byla nemožnost právnickou osobu postihnout pro kterýkoli trestný čin proti životu 

a zdraví. Paradoxně však zákonodárce současně umožnil trestní postih právnických osob 

pro nedbalostní usmrcení či ublížení na zdraví v rámci kvalifikovaných skutkových 

podstat trestných činů uvedených v ustanovení § 7 topo. Další vytýkanou oblastí bylo 

zařazení sexuálních trestných činů do taxativního výčtu zákona, které však bylo dáno 

závazky plynoucími z evropského práva. Nedokonalý výčet trestných činů vzbuzoval 

pochyby, zda v případě chybějícího speciálního trestného činu lze vyvodit odpovědnost 

za trestný čin obecný. V neposlední řadě kritiku vyvolala i absence značné části 

hospodářských a majetkových trestných činů v zákonném výčtu. 

Přijatou novelou zák. č. 183/2016 Sb. dochází k zavedení obecné odpovědnosti 

právnických osob za všechny trestné činy s výjimkou těch uvedených v negativním 

zákonném výčtu ustanovení § 7 topo. Dle důvodové zprávy k zákonu368 tvoří první 

skupinu ty trestné činy, u nichž nepřichází spáchání daného trestného činu vůbec v úvahu, 

neboť s ohledem na znění skutkových podstat trestných činů je právnická osoba z principu 

nemůže spáchat – např. trestný činu vraždy novorozeného dítěte matkou, trestný čin 

zabití. U další skupiny trestných činů se pak trestní odpovědnost právnických osob 

vylučuje z toho důvodu, že znaky skutkových podstat těchto trestných činů jsou tak úzce 

navázány na pachatele-fyzickou osobu, že se jen stěží může jít o jednání v zájmu nebo v 

rámci činnosti právnické osoby, přičemž se jedná zejména o tzv. vlastnoruční delikty jako 

trestný čin soulože mezi příbuznými a trestný čin dvojího manželství. Dále je vyloučena 

                                                           
367 Ke konkrétním důvodům kritiky nauky srov DANKOVÁ, Katarína. K otázce rozsahu trestní 

odpovědnosti právnických osob. In JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – bilance 

a perspektivy. Praha: Leges, 2013, str. 296-309. 
368 Poslanecká sněmovna, 7. volební období, sněmovní tisk č. 304. 
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odpovědnost právnické osoby za vybrané trestné činy s konkrétním nebo speciálním 

subjektem, kde postačí vyvození odpovědnosti fyzické osoby, např. u trestného činu 

vlastizrady. Vzhledem k možné osobě pachatele je vyloučena i trestní odpovědnost 

právnických osob u trestných činů proti obraně státu uvedených ve třetím díle hlavy 

deváté zvláštní části trestního a trestných činů proti branné povinnosti uvedených ve 

zvláštní části hlavě jedenácté trestního zákoníku a u trestných činů vojenských uvedených 

ve zvláštní části hlavě dvanácté trestního zákoníku. S odkazem na princip ultima ratio 

zákonodárce vyloučil i trestní odpovědnost právnické osoby pro trestný čin účasti na 

sebevraždě. Shodnou úvahou se pravděpodobně řídil i při zařazení trestného činu 

porušení předpisů o hospodářské soutěži dle § 248 odst. 2 tr. zákoníku do negativního 

výčtu. Oproti původnímu návrhu byla zachována odpovědnost právnické osoby za trestný 

čin pomluvy, který dle zahraničních právních úprav právnické osobě zpravidla nelze 

přičítat. 

Se zavedením negativního výčtu trestných činů do ustanovení § 7 topo lze 

souhlasit. Tato úprava, byť vyhovuje požadavku právní jistoty a určitosti právních norem, 

skýtá i rizika, která lze spatřovat ve vysokých požadavcích na úplnost takového výčtu, a 

to s ohledem na zásadu legality, která ukládá státnímu zástupci povinnost stíhat všechny 

ostatní trestné činy právnické osoby, o nichž se dozví. 

8.3 Trestní odpovědnost právnických osob v praxi 

Po téměř pěti letech účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je 

namístě pozastavit se nad poznatky aplikační praxe stran jeho uplatňování. Z komplexní 

statistiky zpracované Nejvyšším státním zastupitelstvím (odborem trestního řízení 

a odborem závažné hospodářské a finanční kriminality)369 vyplývá, že počet trestních 

stíhání právnických osob každým rokem roste. Tento trend však není neočekávaný a 

                                                           
369 Nejvyšší státní zastupitelství. Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ze dne 17. prosince 2014, sp. zn. 7 NZN 604/2014. 
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zčásti odpovídá skutečnosti, že zákon vstoupil v účinnost bez předchozí přípravy justice 

a také soukromého sektoru, jehož se úprava trestní odpovědnosti dotkla snad nejvíce. 

Zatímco v roce 2012 bylo zahájeno trestní stíhání proti 22 právnickým osobám, v roce 

2013 stoupl počet stíhaných osob o polovinu (50 stíhaných právnických osob) a 

ke 12. červnu 2014 bylo za rok 2014 evidováno již 68 obviněných právnických osob. 

Z celkového počtu 140 obvinění bylo podáno 47 obžalob a 10 návrhů na potrestání, 

přičemž vydáno bylo 20 rozsudků (z toho 2 zprošťující) a 5 trestních příkazů. Je však 

nutno uvést, že převážně je trestní odpovědnost právnické osoby odvozována od trestní 

odpovědnosti jejího jednatele, který je stíhán souběžně, a jehož jednání bylo právnické 

osobě de facto přičítáno automaticky. V roce 2015 již bylo na právnické osoby podáno 

216 obžalob a 9 návrhů na potrestání. 

Co se týče trestných činů, pro které jsou právnické osoby nejčastěji stíhány, 

prvenství patří hospodářským trestným činům, konkrétně trestnému činu zkrácení 

a neodvedení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 a § 241 

tr. zákoníku (55 stíhaných právnických osob), následují podvodná jednání podle § 209 až 

§ 212 tr. zákoníku (44 stíhaných právnických osob), dále trestný čin sjednání výhody při 

zadání veřejné zakázky podle § 256 tr. zákoníku (18 stíhaných právnických osob), 

úplatkářství podle § 331 až § 333 tr. zákoníku (17 stíhaných právnických osob) a 

zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 tr. zákoníku (7 stíhaných 

právnických osob). Mezi trestnými činy, pro které bylo zahájeno trestní stíhání 

právnických osob, se objevily i další hospodářské trestné činy (§ 260 a § 270 tr. 

zákoníku), trestné činy proti životnímu prostředí (§ 295 a § 298 tr. zákoníku). Spíše 

výjimkou byla trestní stíhání pro trestný čin vydírání, týrání svěřené osoby a popírání, 

zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Dle justiční statistiky nebyla 
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žádná právnická osoba v roce 2014 odsouzena pro trestný čin účasti na organizované 

zločinecké skupině.370  

Pozitivně lze hodnotit rozšíření výčtu trestných činů, pro které lze právnickou 

osobu postihnout. Tento krok však velice pravděpodobně nepovede ke zvýšení počtu 

stíhaných právnických osob, a to právě z důvodu již zmiňovaného současného omezení 

přičitatelnosti. 

Zásah do stávajícího modelu přičitatelnosti je snahou o vytvoření jakéhosi 

protějšku subjektivní stránky u fyzických osob na úrovni právnické osoby. Koncepčně se 

jedná o krok správním směrem, avšak šíře vymezení důvodů, které přičítání protiprávního 

činu vylučují a jejich neurčitost, vzbuzuje pochyby, zda bude vůbec možné prokázat 

znaky trestní odpovědnosti právnické osoby v rámci trestního řízení. Zákonodárce tak, 

jak to už bývá v českém právním prostředí zvykem, výklad jim použitého neurčitého 

právního pojmu ponechává aplikační praxi. Neinspiroval se přitom postupem 

zahraničních zákonodárců, kteří obdobné úpravy doplnili upřesňujícími standardy 

chování právnických osob. Přijata právní úprava proto v nejistotě nechává jak právnické 

osoby jakožto subjekt trestní odpovědnosti, tak i orgány činné v trestním řízení proti nim. 

Novelou schválené znění zasáhne i do již zahájených trestních řízení proti právnickým 

osobám a hrozí nejednotnost při aplikaci tohoto institutu, a nelze ji tedy hodnotit 

pozitivně. 

V oblasti sankcionování převládá ukládání peněžitých trestů pohybujících se 

v rozmezí od 10 000 do 100 000 Kč, přičemž nejčastěji jsou ukládány peněžité tresty 

do výše 30 000 Kč. V jednom případě byl nepravomocně uložen peněžitý trest 5 000 000 

Kč. Ke dni 12. června 2014 byl uložen trest uveřejnění rozsudku celkem dvakrát (jednou 

pravomocně a jednou nepravomocně) a dva tresty zrušení právnické osoby pro trestný čin 

                                                           
370 Statistická ročenka kriminality pro rok 2014, dostupné http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-

rocenky.html. Novější statistika nebyla k datu odevzdání práce zpracována. 

http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html
http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html
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zkrácení daně a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Propadnutí majetku bylo 

jako sankce právnické osobě uloženo pouze jednou.  

Z uvedeného je zjevné, že stávající trestní praxe je mnohokrát mírnější než postih 

ve správním řízení. V oblasti sankcionování, které je zjevně upraveno nedostatečně, je de 

lege ferenda vhodné zavedení preventivních sankcí, jakými jsou například zrušení 

právnické osoby s podmíněným odkladem na zkušební dobu a možnost vyslovení 

dohledu nad činností právnické osoby. 

Ačkoli se aplikační praxe se stávající právní úpravou vyrovnala, lze očekávat, že 

změny, které s účinností od 1. prosince 2016 přinese zák. č. 183/2016 Sb., budou mít 

významný vliv na uplatňování trestní odpovědnosti v praxi, a to i zpětně v rámci trestních 

stíhání, které již byly proti právnickým osobám zahájeny.  
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Závěr 

 Názory odborníků v oblasti organizovaného zločinu, které se, jak bylo poukázáno 

výše, do značné míry liší téměř ve všech relevantních otázkách souvisejících 

s organizovaným zločinem, nacházejí jednohlasné shody ohledně závěru, že stávající 

nástroje boje s organizovaným zločinem nejsou dostatečně efektivní. Problém nízké 

efektivity je dle dílčích závěrů provedeného zkoumání dán třemi nevyjasněnými aspekty 

boje s organizovaným zločinem.  

Prvním je panující neshoda ohledně povahy organizovaného zločinu. 

Organizovaný zločin jako multidisciplinární a rozmanitá kategorie totiž neodpovídá 

povaze trestního práva stavějícího na určitosti právních norem a exaktním vymezení 

podmínek trestní odpovědnosti. Rozdílná podoba zločineckých struktur a forem trestné 

činnosti jen stěží zapadá do právních forem vytvořených zákonodárcem. Právní definice 

organizovaného zločinu zpravidla staví na taxativním výčtu obligatorních zákonných 

znaků, z nichž některé jsou jen stěží prokazatelné, další pak popisují organizovaný zločin 

v jeho původní a historické podobě. Efektivitu boje s organizovaným zločinem lze 

v tomto směru zvýšit přehodnocením zákonných znaků organizované zločinecké 

skupiny, rozlišením znaků esenciálních od znaků podružných tak, aby právní definice 

reflektovala reálnou podobu moderního organizovaného zločinu (k tomu srov kapitolu 1). 

Rozdílnost názorů stran jeho definičních znaků je patrná jak ve vnitrostátních 

právních úpravách, tak i na mezinárodní úrovni. Přes mnohost mezinárodních dokumentů 

různé právní závaznosti, chybí harmonizační úprava, která by sjednotila přístup 

světového společenství států, a vytvořila tak pevný a jednotný základ pro mezinárodní 

boj s organizovanou kriminalitou. 

V neposlední řadě efektivitu boje proti organizovanému zločinu podstatným 

způsobem spoluurčuje vzájemný vztah zájmu na potírání organizované kriminality a míry 

garancí práva na spravedlivý proces. Efektivní nástroje se totiž dostávají do kolize 
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s vysokým standardem základních práv obviněných v trestním řízení, ty které jsou 

z hlediska základních lidských práv neutrální, naopak nejsou dostatečně účinné. Návod 

na řešení předestřeného problému je zřejmý. Je jím neustálé vyvažování obou hodnot do 

míry, která umožní účinné využívání trestněprávních nástrojů boje s organizovaným 

zločinem a současně poskytne obviněnému garance, které zaručí spravedlnost řízení, jež 

je proti němu vedeno.  

Nastíněný problém, ačkoli je globálního významu, nabývá na naléhavosti zejména 

ve státech, v nichž jednotlivé instituty boje s organizovanou kriminalitou nemají dlouhou 

tradici. Mezi tyto státy se nepochybně řadí i Česká republika. Málo zkušeností s bojem 

s organizovaným zločinem se zde žel promítá do právní úpravy, která je 

v problematických oblastech lakonicky stručná a naopak v částech dobrovolně a bez 

závažného důvodu limituje reálné možnosti konkrétních institutů. Tyto nedostatky 

částečně vyvažuje soudní judikatura, která stávající právní úpravu dotváří, současně však 

také její použití limituje, a to chvílemi nad míru standardů stanovených judikaturou 

Evropského soudu pro lidská práva. 

 Ke stanovení hranic a vyvážení garancí práva na spravedlivý proces a zájmu na 

potírání organizované kriminality musí dojít především na úrovni právních norem, a to 

v zájmu zajištění právní jistoty a shodného postupu v obdobných případech. Cesta, kterou 

lze docílit zvýšení efektivity byla naznačena v rámci pojednání o jednotlivých nástrojích 

boje s organizovaným zločinem (srov kapitoly 5 až 8). 

Ačkoliv organizovaný zločin nelze zcela vymýtit, v zájmu bezpečnosti 

společnosti je naléhavým úkolem teorie a praxe vyvíjet snahu o jeho maximální eliminaci, 

kterou lze docílit především efektivními nástroji trestního práva a účinnou trestní 

politikou. Snahou přispět k dosažení tohoto cíle byla vedena i předkládaná práce, jejíž 

ambicí je začlenění jejich závěrů do trestní politiky boje s organizovaným zločinem. 
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Shrnutí 

 Předkládaná práce pojednává o fenoménu organizovaného zločinu z perspektivy 

kriminologie a trestního práva. Soustředí se na dva paradoxy organizovaného zločinu, 

nalézá jejich důvody, upozorňuje na jejich negativní důsledky a snaží se o nalezení 

způsobů jejich řešení. Tím prvním je skutečnost, že ačkoli je organizovaný zločin 

fenoménem obecně známým, o organizovaném zločinu samotném je známo nemnoho. 

Druhý paradox, který se dostává do centra pozornosti v procesněprávní části práce, je 

neefektivnost mezinárodních a vnitrostátních nástrojů v boji s organizovaným zločinem i 

přes jejich mnohost a variabilitu. Efektivní nástroje se totiž zpravidla dostávají do kolize 

s vysokým standardem základních práv obviněných v trestním řízení, ty které jsou lidsko-

právně neutrální, nejsou dostatečně účinné. 

 Práce je členěna do čtyř částí, které se prostřednictvím vybraných institutů, 

postupně věnují nejdůležitějším aspektům organizovaného zločinu.  

První část provádí čitatele historii organizovaného zločinu, jeho odrazem 

v kriminologii a změnami v pojímání organizovaného zločinu v čase.  Jejím cílem je 

přiblížit charakter organizovaného zločinu, a to jednak jeho vymezením vůči souvisejícím 

kategoriím, a to kriminální součinnosti, terorismu a kriminalitě bílých límečků, jednak za 

pomoci znaků a vlastností, které jsou organizovanému zločinu tradičně připisovány. Zde 

autorka zdůrazňuje a zdůvodňuje relevanci vybraných znaků pro hledání právní definice 

organizovaného zločinu. Druhá kapitola je pak přehledem pokusů o právní vymezení 

organizovaného zločinu na mezinárodní, nadnárodní i vnitrostátní úrovni. Propojuje 

poznatky z provedené komparace různých úprav a modelů kriminalizace organizovaného 

zločinu s poznatky kriminologickými a v závěru přináší novou definici organizovaného 

zločinu. 

V části druhé je pojednáno o problematických hmotněprávních otázkách 

kriminalizace organizovaného zločinu. Otevíraná je otázka právní definice organizované 
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zločinecké skupiny, a to zejména s ohledem na její problematické aspekty a soudní výklad 

znaku vnitřní organizační struktura, který značným způsobem zužuje její rozsah ve 

srovnání se zákonným zněním § 129 tr. zákoníku. Dále se věnuje povaze trestného činu 

účasti na organizované zločinecké skupině dle dělení trestných činů v nauce a pojednává 

o jednotlivých znacích skutkové podstaty tohoto trestného činu a jeho specifikách. 

Nevyhýbá se ani teoretickoprávním problémům souběhu trestného činu organizované 

zločinecké skupiny s realizačními trestnými činy a problematice zániku trestní 

odpovědnosti z důvodu zvláštní účinné lítosti. Trestání organizovaného zločinu 

v souvislosti se zásadou zákazu dvojího přičítání je pak předmětem výkladu v kapitole 

čtvrté, která uzavírá hmotněprávní část práce. 

 Třetí část je ryze procesněprávní povahy a věnuje se kontroverzním a v souvislosti 

s připravovanou rekodifikací trestního práva procesního rovněž velice aktuálním 

institutům, jmenovitě institutům informátorů a spolupracujících obviněných, agentovi a 

s ním související problematice policejní provokace a nakonec úloze svědků v procesu 

odhalování a prokazování organizovaného zločinu, kdy podrobně pojednává zejména o 

institutu utajeného svědka a podmínkách použití jeho výpovědi jako usvědčujícího 

důkazu. Kapitola pátá až sedmá není toliko ryzím teoretickým výkladem, ale otevírá i 

hodnotové otázky a v neposlední řadě také aplikační problémy. Cílem této části je 

nejenom poukázat na nedostatky a nevyužité možnosti právní úpravy, ale rovněž 

upozornit na propojenost právních úprav jednotlivých nástrojů boje s organizovaným 

zločinem, které je v rámci zmiňované rekodifikace nezbytné posuzovat ve vzájemných 

souvislostech. 

 Zvláštní část čtvrtá je věnována výlučně otázce trestní odpovědnosti právnických 

osob, kterou z důvodu její smíšené povahy nelze jednoznačně zařadit do oblasti 

hmotněprávní či procesněprávní. Význam trestní odpovědnosti právnických osob je dán 

jednak z důvodu častého zapojení právnických osob do struktur organizovaného zločinu 

v postavení subjektu či nástroje k realizaci činnosti zločineckých skupin. Kapitola osmá 
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proto pojednává o povaze trestní odpovědnosti právnických osob a odpovídá na otázku, 

zda je zavedený model odpovědností objektivní či subjektivní. Z pohledu teorie a praxe 

hodnotí dosavadní fungování tohoto institutu a nevyhýbá se ani hodnocení novelizované 

právní úpravy, která zasahuje do původní podoby modelu přičitatelnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 304  
 

Summary 

The present work discusses the phenomenon of organized crime from the vantage 

points of criminology and criminal law.   It is centered around the two paradoxes of 

organized crime, identifies their roots, draws attention to their adverse consequences, and 

attempts to find ways in which to resolve them.  The first of these paradoxes is the fact 

that in spite of the general notoriety of organized crime as a phenomenon, little is known 

about organized crime itself.  The second paradox, which takes center stage in the 

procedural-law part of this thesis, is the inefficiency of international and domestic tools 

in battling organized crime that flies in the face of their diversity and variability.  This is 

because truly efficient tools of the trade will usually come into collision with the high 

standard of fundamental rights enjoyed by the accused in criminal proceedings, whereas 

those tools which are neutral from a human rights standpoint tend to be insufficient for 

their purpose.   

 This work is divided into four parts which, by way of a discussion of selected legal 

concepts, address significant aspects of organized crime turn by turn.  

The first part takes the reader on a journey through the history of organized crime, 

its reflection in criminology, and the changing perception of organized crime over time.  

The goal of this part is to provide an understanding of the nature of organized crime, both 

by differentiating it from related categories – namely, criminal complicity, terrorism, and 

white-collar crime – and by drawing upon the features and characteristics which are 

traditionally attributed to organized crime.  In this part, the author highlights and 

substantiates the relevance of selected criteria in looking for a legal definition of 

organized crime.  The second chapter gives an overview of the various attempts to legally 

define organized crime on the international, supranational, and national level, brings 

together the findings from the previous comparison of various frameworks and models of 
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criminalization of organized crime and the findings of criminology, and finally proposes 

a new definition of organized crime.   

The second part discusses contentious substantive-law issues associated with the 

criminalization of organized crime.  It raises the question of how to legally define 

organized crime groups, with a particular view to troublesome aspects of this definition, 

and to the way in which courts have interpreted the criterion of 'internal organizational 

structure', substantially narrowing the scope of its applicability compared to the letter of 

the law as embodied in Sec. 129 of the Criminal Code.  The second part of the thesis also 

addresses the character of the criminal offense of participating in an organized crime 

group, according to the categorization of criminal offenses by legal scholars, and 

discusses the individual elements of this particular criminal offense and its specific 

aspects.  The work does not sidestep problems of legal theory – to wit, the issue of 

concurrence between the criminal offense of participation in an organized crime group 

and the various criminal activities that are the ultimate purpose of the former, or the issue 

of relief from criminal responsibility on grounds of a special form of active repentance.  

The punishment of organized crime, within the context of the principle according to 

which the defining elements of a crime must not at the same time be invoked as 

aggravating circumstances, is the subject matter of chapter Four which concludes the 

substantive-law part of the dissertation. 

 The third part is strictly concerned with procedural-law aspects, and reviews 

certain legal institutions that are controversial yet also very topical (given the 

recodification of criminal law that is currently underway) – namely, the institutions of the 

informer and the cooperating accused person, the agent provocateur (and the related issue 

of provocation by the police), and finally the role played by witnesses in the process of 

exposing and establishing proof of organized crime, with an in-depth discussion of the 

particular institution of the protected witness and the terms on which their testimony may 

be used as evidence for the prosecution.  Chapters Five through Seven are not confined 
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to a purely theoretical discussion but raise also value issues, and not least the issues 

pertaining to applied law.  This part seeks not merely to point out the shortcomings and 

the untapped potential of current law but also to highlight the interplay between the legal 

framework for the diverse tools in the fight against organized crime, which, as a part of 

the above-mentioned recodification, will necessarily have to be appraised within the 

greater context of these mutual relations.   

 A separate fourth part is devoted in its entirety to the issue of corporate criminal 

liability which, because of its hybrid character, cannot be clearly categorized as falling 

within the domain of substantive law or procedural law.  The criminal liability of legal 

entities is of importance because of the frequency with which legal entities are enmeshed 

in the structures of organized crime, either as an actor-perpetrator of its own right, or as 

a tool used to accomplish the activities of the given criminal group.  For this reason, the 

eighth chapter discusses the character of corporate criminal liability, and answers the 

question whether the liability model that is currently in place is an objective or a 

subjective one.  It assesses how successful the implementation of this institution has been 

so far, both under theoretical and practical aspects, and does not shy away from an 

evaluation of the amended Corporate Criminal Liability Act, which has made changes to 

the original attributability model.   
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Anotace 

Disertační práce se podrobně zabývá problematikou organizovaného zločinu, a to 

jak z pohledu kriminologického, tak z pohledu trestněprávního a přistupuje 

k organizovanému zločinu jako k rozmanitě a vyvíjející se kategorii. Význam této 

problematiky je dán jednak závažnosti společenské hrozby, kterou představuje, jednak 

probíhajícími mezinárodními i vnitrostátními diskuzemi o potřebě zefektivnit nástroje 

jeho potírání. Práce v první části přibližuje povahu organizovaného zločinu, a na 

podkladě poznatků o moderních formách organizovaného zločinu otevírá a přehodnocuje 

závažné hmotněprávní otázky jeho kriminalizace a sankcionování. S organizovaným 

zločinem jsou neodmyslitelně spojeny nejkontroverznější instituty trestního práva 

procesního, jmenovitě institut spolupracujícího obviněného, informátorů, agenta a 

utajeného svědka, které v boji s organizovaným zločinem představují nelehkou výzvu pro 

základní principy trestního práva procesního. Teoretickým rozborem těchto témat a 

poukazem na aplikační důsledky nedokonalé stávající české právní úpravy je 

poukazováno na potřebu přehodnocení a změny současné právní úpravy. Práce přináší 

kritický a komplexní pohled na problematiku boje s organizovaným zločinem a za účelem 

zefektivnění boje proti němu přináší návrhy právní úpravy de lege ferenda s ambicí jejich 

začlenění do politiky boje s organizovanou kriminalitou. 
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Abstract 

This doctoral thesis is concerned with an in-depth analysis of organized crime 

under criminological and criminal-law aspects, taking an approach that recognizes 

organized crime as a multi-faceted, dynamically changing category.  The importance of 

this issue derives, firstly, from the grave threat to society which it represents and, 

secondly, from the on-going international and domestic discussions of the need for better 

tools to eradicate it.  The first part of this work conveys the nature of organized crime, 

and based upon an understanding of the modern forms of organized crime raises and 

reappraises the important substantive-law questions of its criminalization and 

punishment.  Organized crime is inseparably associated with the most controversial 

institutions of procedural criminal law, namely, the institutions of the cooperating 

accused person, informers, agents provocateurs, and the protected witness, which in the 

fight against organized crime represent a serious challenge for the fundamental principles 

of procedural criminal law.  A theoretical analysis of these issues follows, which, together 

with a look on the consequences of the imperfect current Czech legislation being applied 

in practice, highlights the need for reappraisal and reform of the current laws.  The thesis 

takes a critical, comprehensive look at the fight against organized crime, and makes 

proposals for future law designed to improve the efficiency of that fight, with the ambition 

to see such proposals incorporated in the policy for fighting organized crime.   
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