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Účelem této diplomové práce je seznámení čtenáře s  pojmem Plea Bargaining, s principy 

tohoto právního institutu a s jeho rolí v trestněprávním systému Spojených států amerických. 

Autor se zabývá nejen popisem Plea Bargainingu, ale provádí také jeho podrobnou analýzu 

s důrazem na pozitiva a negativa předmětného institutu z pohledu jednotlivých osob, které se 

jej účastní. Závěrem obsahuje práce autorovo kritické hodnocení. 

 

Institut Plea Bargaining se vyskytuje v angloamerickém právním systému od druhé poloviny 

devatenáctého století a dlouhodobě vykazuje kvantitativní vzestup. V současnosti se využívá 

v absolutní většině trestních řízení, přičemž nelze očekávat, že by se tato skutečnost v blízké 

budoucnosti změnila – jedná se tedy o institut pro právo Spojených států amerických naprosto 

nepostradatelný. Navzdory svému širokému využití vyvolává jeho aplikace také negativní 

emoce, přičemž se objevují relativně časné názory zpochybňující jeho legitimitu a legalitu. 

Plea Bargaining totiž není upraveno v zákoně a odporuje nejen ústavě Spojených států 

amerických, ale také mnohým mezinárodním úmluvám o lidských právech a některým 

základním zásadám trestního práva a trestání obecně. Jedná se tedy o téma přinejmenším 

kontroverzní. 

 

Tato diplomová práce se snaží o rozbor průběhu jednání, které je základem Plea Bargainingu, 

dále popisuje roli státních zástupců, soudců, obhájců i obviněných při tomto jednání, a 

osvětluje základní pravidla a principy Plea Bargainingu. Dále se autor snaží objasnit důvody, 

proč je Plea Bargaining velice hojně využíván, ale zároveň se pokouší také poukázat na jeho 

stinné stránky a aspekty, které ohrožují nebo jsou dokonce v přímém rozporu se základními 

hodnotami spravedlivého soudnictví.  

 

Práce využívá nejrůznější zahraniční zdroje, jako jsou odborné články, právnické slovníky, 

učebnice a jiná právnická literatura, k analýze problematiky, kterou následně podporuje 

americkými právními precedenty a příklady z praxe. Autor práce se pokouší probíraný institut 

v rámci právního systému Spojených států amerických blíže objasnit zejména také za využití 

svých zkušeností a znalostí načerpaných při studiu v zahraničí, a to mimojiné četnými a 



přínosnými konzultacemi s vyučujícími na Dukově univerzitě ve Spojených státech 

amerických. 


