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Posudek školitele 

na disertační práci JUDr. Kataríny Dankové 

Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem 

 

Disertační práce JUDr. Kataríny Dankové je vypracována na aktuální a společensky 

závažné téma organizovaného zločinu a trestněprávních i trestněprocesních prostředků 

sloužících k jeho eliminaci. Téma disertační práce je velmi aktuální a velmi důležité 

v českých, evropských i globálních právních poměrech. 

Disertační práce byla vypracována v rámci doktorského studia v oboru Trestní právo, 

kriminologie a kriminalistika, které kandidátka úspěšně absolvovala. Během studia splnila 

všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem. Během doktorského studia 

kandidátka složila také rigorózní zkoušku a získala titul JUDr. Účastnila se také vědeckých 

konferencí a setkání. Absolvovala studijní pobyt v zahraničí. 

Kandidátka během doktorského studia vykazovala náležitou publikační činnost, 

publikovala nejen v tuzemských odborných časopisech, ale i v zahraničí. Participovala také na 

výuce v magisterském studijním programu a v současné době pracuje ve zkráceném 

pracovním úvazku jako odborná asistentka na katedře trestního práva Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy. 

V průběhu doktorandského studia pracovala doktorandka samostatně a iniciativně, 

konzultovala se školitelem projekt disertační práce i jednotlivé pracovní verze. 

Přednosti i nedostatky disertační práce jistě zhodnotí oponenti. Z pohledu školitele mohu 

uvést jen několik stručných poznámek: 

Autorka využila ke zpracování disertační práce dostatečného počtu odborných pramenů, 

s kterými kreativně pracovala. Ke zpracování použila adekvátních vědeckých metod. Její 

výklad je odborně bezchybný a dostatečně srozumitelný. Podle mého názoru je předložená 

disertační práce plně způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

Není pochyb o tom, že organizovaná kriminalita (organizovaný zločin) představuje 

z aktuálního i dlouhodobého hlediska značné riziko pro společnost i pro zajištění práv a 

svobod občanů. Jde o hrozbu, která s různou mírou intenzity a sofistikovanosti zasahuje do 

každodenního života občanské společnosti 

Společenská závažnost organizovaného zločinu záleží mimo jiné v tom, že se postupně 

rozrůstá a že vtahuje do kriminálního prostředí nové a nové účastníky. Nejde ovšem jen o 

terminologické vymezení pojmu organizovaný zločin, organizovaná kriminalita, ale jde také o 

to, aby stát měl k dispozici dostatek prostředků v úsilí o omezení a pokud možno maximální 
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redukci tohoto fenoménu. Úskalí boje proti organizované kriminalitě záleží také v požadavku, 

aby metody, prostředky a postupy veřejné moci nezasahovaly nad míru nezbytně nutnou do 

práv ostatních osob. 

Chtěl bych dále upozornit na aktuálnost zpracovávaného tématu, která je dána měnící se 

tváří organizovaného zločinu. Zločinecké aktivity organizovaných skupin postupně získávají 

mezinárodní charakter. Poznamenává je koordinace zločineckých aktivit přes hranice 

prostřednictvím moderních informačních technologií. Dokonce se dá říci, že organizovaný 

zločin angažující se v různých aktivitách od obchodu s narkotiky přes pašování lidí, zbraní a 

lidských orgánů až po dodávání ilegálních služeb masovým spotřebitelům operuje nyní spíše 

v rámci flexibilních mezinárodních sítí než ve svých vlastních zemích. Organizovaný zločin je 

nepochybně jeden z globálních problémů lidstva. 

Téma je však aktuální i z hlediska tuzemských legislativních poměrů. Tato aktuálnost je 

dána neutuchajícím (a dosud neúspěšným) úsilím české trestní legislativy o celkovou 

rekodifikaci českého trestního práva procesního, ve které se bude muset věnovat náležitá 

pozornost řadě procesních institutů, jakými jsou například výslech utajeného svědka, 

problematika spolupracujícího obviněného, ochraně ohroženého svědka, posuzování policejní 

provokace, použití operativně pátracích prostředků, opatřením proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti včetně jejich zajištění, což jsou jen některá z témat, které ve své práci 

doktorandka zpracovává. Poznatky k těmto institutům obsažené v disertační práci JUDr. 

Kataríny Dankové mohou být inspirací pro legislativní praxi.  

Pokud jde o vlastní obsah práce, zastavím se v krátké poznámce jen u jednoho ze 

zpracovávaných témat. Tím je právní úprava spolupracujícího obviněného v ustanovení § 

178a tr. řádu, resp. návrhy na zdokonalení české právní úpravy. 

Osobně považuji za kardinální nedostatek české právní úpravy možnost, aby jedna a táž 

osoba mohla v různých trestních kauzách vystupovat jako spolupracující obviněný 

opakovaně, tedy jako jakýsi spolupracující obviněný – recidivista. Potřebu odstranění této 

možnosti, která se v aplikační praxi ovšem vyskytuje, považuji za nepochybnou. 

Dále považuji za žádoucí zapojit do procesu rozhodování o tom, který obviněný a za 

jakých podmínek dostane statut spolupracujícího obviněného soud. Podle platné právní 

úpravy je označení obviněného za spolupracujícího obviněného zcela v garanci státního 

zástupce, což doktorandka (shodou okolností pracující na pozici státní zástupkyně) považuje 

za správné. Mám za to, že ke zvýšení transparentnosti, ale i frekvence použití institutu 

spolupracujícího obviněného bude v budoucnu nutností zapojit soud. 

Důvody jsou následující. 



3 

 

V České republice neexistuje princip „zákonného státního zástupce“ oproti principu 

zákonného soudce. V přípravném řízení může věc dozorovat jeden státní zástupce, který se 

zpravidla již neúčastní projednání věci v hlavním líčení před soudem. Intervenující státní 

zástupce nemusí být obeznámen tak dokonale se skutkovým stavem včetně okolností uzavření 

dohody s obviněným jako státní zástupce dozorující, což může spolupracujícímu obviněnému 

uškodit. 

Dalším argumentem je připuštění možnosti, aby obviněný se mohl rozhodnout pomoci 

odkrýt zločineckou organizaci, doznat se a sdělit relevantní informace až v řízení před 

soudem – a obdržet status spolupracujícího obviněného až od něho. 

A nakonec by bylo třeba uvážit, že současná právní úprava nezaručuje obviněnému, byť 

vedenému ušlechtilými myšlenkami pomoci orgánům trestního soudnictví objasnit kauzu, že 

také soud bude souhlasit s uděleným statusem spolupracujícího obviněného. To by 

samozřejmě nebylo tak aktuální v případě, kdyby tento status přiznával až soud rozhodující o 

vině a trestu. 

K této otázce by bylo žádoucí vyjádřit se při ústní obhajobě.  

 

Závěrem shrnuji: Disertační práce JUDr. Kataríny Dankové splňuje všechny požadavky 

k její ústní obhajobě. Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě disertační práce byl JUDr. 

Kataríně Dankové udělen titul „doktor“ (Ph.D.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 16. 1. 2017                                                          prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

 

  


