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Posudek oponentky 

na dizertační práci JUDr. Kataríny Dankové 

 

na téma „Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem“ 

 

 

Zaměření dizertační práce, její základní koncepce a systematika 

 

Předložená dizertační práce pojednává o organizovaném zločinu, který 

představuje v současném světě jedno z největších bezpečnostních rizik, 

přičemž od roku 1990 působí v rozvinuté podobě i na území České 

republiky. Proto se jedná o téma stále velmi aktuální, neboť aktivity 

organizovaných zločineckých skupin nepředstavují pouze bezprostřední 

ohrožení bezpečnosti občanů, ale zejména vedou k ochromení celé 

společnosti a jejích institucí. Pokud není proti nim rozhodně postupováno, 

posiluje se nedůvěra občanů jak vůči složkám společnosti, které mají 

organizovanému zločinu čelit, tak vůči celému společenskému systému. 

Takovéto nálady pak mohou vést k podpoře populistických nebo extrémních 

politických řešení, k posilování prvků totalitarismu a policejního státu. 

Aktivity organizovaného zločinu mají značné dopady i na ekonomiku. 

Společnost musí na boj proti organizovanému zločinu vynakládat nemalé 

množství finančních prostředků, nebezpečné je však i to, že zavádění 

zločinných praktik do hospodářského systému vede ke vzniku nestabilního a 

nedůvěryhodného prostředí, které může znehodnotit snahy o legální 

podnikání nebo odradit zahraniční investory. Organizovaný zločin ohrožuje 

společnost i tím, že se snaží získat spolupracovníky z řad odborníků jak 

v různých řemeslných profesích, které jsou pro servisní zajištění zločinného 

podnikání nezbytné, tak v oblasti ekonomiky, informatiky, práva a dalších. 

Ohrožení organizovaným zločinem se netýká pouze území České republiky, 

ale v globálním světě ohrožuje nadnárodní organizovaný zločin v podstatě 

veškeré lidstvo. Na jedné straně představuje tedy nadnárodní organizovaný 

zločin vnější ohrožení České republiky, na straně druhé se stává i ohrožením 

vnitřní bezpečnosti. Všechna tato ohrožení vedou k tomu, že opatření 

zaměřená proti organizovanému zločinu jsou činěna nejen v národním, ale i 

v mezinárodním měřítku.  

 

Předložená práce nazírá na danou problematiku komplexně a 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.  
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Práce je členěna na úvod, 8 kapitol a závěr. První kapitola práce je 

věnována definici organizovaného zločinu a jeho vztahu k dalším kategoriím 

kriminality. Autorka upozorňuje na skutečnost, že definice organizovaného 

zločinu je 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. Následuje 

kapitola týkající se legislativního pojetí organizovaného zločinu a nástrojů 

boje s organizovaným zločinem. Zde autorka zdůrazňuje, že 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. Byla tak zavedena nová 

definice zločinného spolčení, ustanovení o beztrestnosti agenta a zvláštní 

ustanovení o trestání pachatelů trestných činů spáchaných ve prospěch 

zločinného spolčení. V oblasti trestního procesu se pak jedná o doplnění 

institutu anonymního svědka a o některá ustanovení usnadňující trestní 

stíhání organizovaného zločinu, jakými jsou dočasné odložení zahájení 

trestního stíhání, institut záměny zásilky a možnost prolomení bankovního 

tajemství. 

 

 V části čtvrté se autorka věnuje organizované zločinecké skupině, 

historii její právní úpravy a její definici v současné české právní úpravě, 

zejména trestnému činu účasti na organizované zločinecké skupině a 

sankcionování organizovaného zločinu. Zde autorka upozorňuje na některé 

výkladové problémy ustanovení § 107 ve spojení s § 108 trestního zákoníku. 

Kapitola pátá je pak věnována postavení svědků, informátorů a 

spolupracujících obviněných. Zde je poukazováno především na nedostatky 

současné podoby institutu spolupracujícího obviněného. Autorka zde 

vychází rovněž z analýzy zpracované Nejvyšším státním zastupitelstvím pod 

sp. zn. 1SL 114/2014, týkající se institutu spolupracujícího obviněného 

z pohledu státního zastupitelství. Navazuje kapitola šestá, věnovaná osobám 

agentů v boji s organizovaným zločinem. Autorka zdůrazňuje, že v minulosti 

byl institut agenta aplikován bez zákonného podkladu a regulace, pod vlivem 

judikatury národních soudů i Evropského soudu pro lidská práva však státy 

postupně tuto problematiku regulují na úrovni zákonů a vytvářejí tak rámec 

pro použití agenta k získání procesně použitelných důkazů. Sedmá kapitola 

práce pojednává o ochraně svědků jako důležitém nástroji boje 

s organizovaným zločinem a o programu na ochranu svědků. Jsou zde 

popsány základní principy programů na ochranu svědků, s důrazem na to, 

že základním předpokladem samotného fungování každého programu 

ochrany svědků je jeho utajení. Poslední kapitola práce je pak věnována 

trestní odpovědnosti právnických osob a to jak v České republice tak i 
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v zahraničních právních úpravách. Autorka zde opět vychází ze statistiky 

zpracované Nejvyšším státním zastupitelstvím, ze které vyplývá, že počet 

trestních stíhání právnických osob každým rokem roste, přičemž nejčastěji 

jsou právnické osoby stíhány pro hospodářské trestné činy, konkrétně 

trestný čin zkrácení a neodvedení daně, poplatku a podobné povinné platby, 

následují podvodná jednání a trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné 

zakázky podle § 256 tr. zákoníku. Dle statistiky nebyla žádná právnická 

osoba v roce 2014 odsouzena pro trestný čin účasti na organizované 

zločinecké skupině. 

Celá práce je zakončena stručným závěrem rekapitulujícím stěžejní body 

celé dizertační práce s důrazem na její hlavní přínosy.  

 

Hodnocení struktury práce a úrovně zpracování 

 

Formální členění práce do jednotlivých kapitol a podkapitol je přehledné 

a logické, v práci se lze snadno orientovat. 

 

Oceňuji snahu autorky o poskytnutí uceleného výkladu k dané 

problematice, kdy autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou 

literaturou i právními normami, schopnost k samostatné tvůrčí činnosti a 

hlubší znalosti zpracovávané problematiky. Provedla i podrobné srovnání se 

zahraniční, zejména unijní úpravou. Rovněž poukazuje na řadu nedostatků 

stávající právní úpravy a snaží se nastínit možnosti jejich řešení. 

 

 

Hodnocení formálních aspektů práce 

 

Práce splňuje požadavky na rozsah dizertační práce a po formální i 

obsahové stránce odpovídá všem požadavkům kladeným na tento druh 

prací. Rozsah pramenů je značný, i práce s nimi (zejména způsob jejich 

citace) odpovídá zvyklostem pro tento typ kvalifikačních prací. Pravopisné 

chyby nebo překlepy se v práci nevyskytují.  

 

 Závěr a náměty pro obhajobu 

 

Práci hodnotím celkově jako zdařilou a nenacházím v ní žádné významné 

nedostatky. 
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S ohledem na výše uvedené  tak práci doporučuji k obhajobě před 

příslušnou komisí pro obhajobu dizertačních prací. 

 

V rámci obhajoby by autorka mohla blíže konkretizovat své náměty 

v kapitole 5.2.3 týkající se nedostatků právní úpravy spolupracujícího 

obviněného, zejména ve smyslu jaké konkrétní změny právní úpravy v této 

oblasti by sama navrhovala a dále zda a jak by dle jejího názoru měla být 

přímo v zákoně upravena míra snížení trestu u spolupracujících obviněných. 

 

 

V Praze dne 24. února 2017 

 

 

 

 

 ______________________________________________________ 

Doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. 

oponentka dizertační práce 

 

 

 

 


