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1. Úvod 

Právní systém Spojených států amerických, zejména pak jeho trestněprávní část, mě, 

autora této práce, zaujal již ve velmi útlém věku. Stalo se tak poměrně klasickým 

způsobem, když mě moji rodiče jako ještě malého chlapce poprvé nechali koukat se v 

pozdních večerních hodinách na televizi a já tak měl příležitost propadnout seriálu 

Zákon a pořádek. Po zhlédnutí jediné epizody tohoto seriálu mi bylo jasné, že se chci 

jednou, až budu velký, stát státním zástupcem - tím hrozně důležitým a drsným pánem s 

vlnou ve vlasech, který nutí obžalovaného doznat se k trestnému činu, který spáchal, a 

pak přednáší výsledky svého úsilí a policejního vyšetřování soudu. Tehdy jsem si byl 

naprosto jist tím, že pokud bych obžalovaného nedonutil se doznat, nemilosrdně bych 

ho rozcupoval před soudem na kousky svými dokonalými argumenty, precizní dikcí a 

neodolatelným šarmem. Porota by po mém výstupu bez milosti shledala obžalovaného 

vinným, poslala by jej do vězení, ve kterém by strávil zbytek svého života, zatímco mě 

by všichni obdivovali za to, jak jsem skvěle zatočil s nenapravitelným zločincem. 

 

Od té doby se ale mnohé změnilo - zejména jsem získal nějaké znalosti z trestního 

práva, které veškeré mé dětské sny nemilosrdně zničily. Státní zástupci totiž nenutí 

obžalované a obviněné k doznání, ani své důkazy získané v rámci vyšetřování 

nepřednáší s teatrálními gesty soudu, a již vůbec ne porotě, která v českém trestním 

soudnictví vůbec nevystupuje. Dokonce ani tu vlnu ve vlasech nemám. V průběhu 

svých studií na právnické fakultě jsem proto často nadšeně a trochu i závistivě sledoval 

dění ve Spojených státech amerických, kde podle příběhů a nekonečných amerických 

kriminálních seriálů mají kromě zelenější trávy a modrého mléka také skvělý systém 

trestního soudnictví, který umožňuje státním zástupcům žít život plný napínavých a 

adrenalinových momentů s každodenní možností cítit se večer po návratu z práce, kde v 

pracovní době vyčistí ulice od dvou gangů loupežných zlodějů a čtyř syndikátu dealerů 

drog, a pak o přestávce na oběd řeší problémy související s kriminalitou mládeže, jako 

Batman po osmé záchraně Gothamu.  

 

Když se mi tudíž ve třetím ročníku mého studia na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy naskytla příležitost jet krátkodobě studovat do Spojených států amerických na 

Právnickou fakultu Duke University, neváhal jsem ani minutu. 
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Studium ve Spojených státech amerických pro mě bylo velmi přínosné, konečně jsem se 

dozvěděl více o praktickém fungování amerického systému trestního soudnictví. 

Dozvěděl jsem se toho dost na to, abych konečně pochopil, že ne vše, co dávají 

v televizi, je pravda, a že ten skvělý systém má také své četné vady. Kromě debaty s 

univerzitními učiteli jsem měl možnost o trestním právu diskutovat s advokáty, státními 

zástupci i soudci. Jejich poznatky a názory na fungování amerického systému trestního 

soudnictví a celého amerického trestního procesu mne velice zaujaly a po návratu domů 

jsem se rozhodl na toto téma podniknout hlubší studium, což se bohužel později ukázalo 

být plánem přesahujícím mé reálné možnosti a schopnosti.   

 

Své hlubší studium jsem proto zaměřil na jeden specifický institut americého trestního 

práva, tzv. Plea Bargaining, který může vzdáleně připomínat naši dohodu o vině a trestu 

(jeho podstata je ale velmi svérázná, viz dále). Výsledky tohoto studia shrnuji ve své 

diplomové práci, kterou právě držíte v rukou. Tento velmi zajímavý institut může 

působit sice jako poměrně úzce vymezené téma, dalo by se o něm nicméně napsat 

výrazně více, než je jedna diplomová práce, a to zejména z důvodu četných rozdílů 

(nebo spíše minimální podobnosti) mezi českým a americkým právním systémem. 

Právě tato skutečnost se při psaní této diplomové práce ukázala být podstatně větším 

problémem, než jsem zpočátku předpokládal. 

 

V úvodních částech této diplomové práce se zabývám stručným shrnutím historie tohoto 

institutu, jejímž pochopením se dobereme k vysvětlení a porozumění tomu, co vlastně 

Plea Bargaining je a jakým způsobem tento vyjednavací proces probíhá. Dále se potom 

zaměřuji na pozitivní a negativní stránky Plea Bargainingu z pohledu jednotlivých osob 

zúčastněných na řízení, a v závěru se pokouším své poznatky vyhodnotit, utvořit si 

ucelený názor na praktickou aplikaci tohoto institutu a zhodnotit jeho přínos a důsledky 

pro systém trestního soudnictví Spojených států amerických. 

 

Rozdílnost českého a amerického právního systému se projevila jako velká komplikace 

zejména při překladu jednotlivých právních pojmů. Kvůli zvolenému tématu diplomové 

práce jsem pracoval téměř výhradně s americkými zdroji, psanými pochopitelně 

v angličtině. Ačkoli jsem při hledání správných českých výrazů pro překlad 

jednotlivých pojmů z amerického práva vycházel z Anglicko – českého právnického 



7 

 

slovníku
1
, považoval jsem tento překlad po prostudování problematiky mnohdy za 

nevhodný, zavádějící či nevystihující dostatečně danou problematiku. Po dlouhém 

uvážení a po konzultaci s vedoucím mé diplomové práce jsem se rozhodl překlad 

uvedený ve slovníku na některých místech pro účely této diplomové práce nepoužít a 

vytvořit si vlastní překlad, který je založen primárně na komparaci vybraného 

anglického
2
 a českého

3
 právnického slovníku, a který dle mého názoru lépe slouží 

mému účelu a lépe vystihuje danou problematiku. V textu diplomové práce tedy při 

prvním setkání s každým z použitých amerických právních pomů uvádím ke svému 

překladu pro přesnost originální znění a případně též vysvětlení daného pojmu. 

  

                                                 
1
 CHROMÁ, Marta. Anglicko-český právnický slovník. 3. vydání. Praha: LEDA, 2010. 

2
 GARNER, Bryan A. Black´s law dictionary. 10. vydání. Londýn: Thomson West, 2014.  

3
 HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009.  
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2. Historie Plea Bargainingu
4
 

2.1. Počátky Plea Bargainingu - k pojmu „doznání” 

Pojem „doznání”, který tvoří základní myšlenku institutu Plea Bargaining, se 

v Angloamerickém trestním právu objevuje od jeho počátku. Již před příchodem 

Normanů znamenalo v Anglii doznání obviněného dostatečné prokázání viny, a v rámci 

trestního procesu tudíž nebylo k odsouzení obviněného zapotřebí další dokazování. 

Ačkoli dnes máme různé formy spolupráce obviněného s obžalobou či soudem spojené 

se zmírněním trestní sazby či s udělením mírnějšího druhu trestu, nemohl tehdy 

obviněný za doznání jakékoliv zmírnění trestu očekávat. Není tedy divu, že právníci té 

doby od doznání své klienty odrazovali. To je jedním z důvodů, proč se doznání v této 

době vyskytovalo v praxi jen velice zřídka. Právní myslitelé, jako například Glanwill 

(1189)
5
, Bracton (1250)

6
 nebo Britton (1290)

7
, se o doznání téměř ani nezmiňují. 

 

V roce 1680 Sir Mathew Hale
8
 dokonce napsal, že praxí soudů je radit obviněným, aby 

se nedoznávali. Tato praxe vydržela soudům až do konce devatenáctého století. Také 

podle Blackstona
9
 byla soudní praxe v polovině osmnáctého století taková, že soudy 

vyzývaly obviněné, kteří se doznali, ke zpětvzetí tohoto doznání, aby soudní proces 

mohl pokračovat dále. Z odborných textů Jeremyho Benthama
10

 se pak dozvídáme, že 

v devatenáctém století byl postup soudce po vyslyšení doznání obviněného takový, že 

                                                 
4
 ALSCHULER, Albert W. Plea Bargaining and Its History. Columbia Law Review, Vol. 79 No. 1, 

1979. (informace týkající se historie Plea Bargainingu obsažené v této kapitole byly čerpány z tohoto 

zdroje, není-li dále uvedeno jinak) 

5
 BEAMS, John, esq. A Translation of Glanville. 1. vydání. Washington D.C.: John Byrne & Co., 1900. 

6
 BRACTON, Henry. De Legibus et Consuetudinibus Angliae. 1. vydání. Přeložil S. Thorne, 1968. 

Cambridge: Harvard University Press, 1977. 

7
 NICHOLS, Francis M. Britton – an English Translation and Notes. 1. vydání. Washington D.C.: John 

Byrne & Co., 1901. 

8
 HALE, Mathew. Historia placitorum coronæ - The history of the pleas of the crown. 1. vydání. Londýn: 

In the Savoy, 1736. 

9
 BLACKSTONE, William, esq. Commentaries on the Laws of England. 1. vydání. Oxford: Clarendon 

Press, 1765. 

10
 BENTHAM, Jeremy, esq. Rationale of judicial evidence, specially applied to English practice. 5. 

vydání. Londýn: Hunt and Clarke, 1827. 
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na obviněného naléhal a přemlouval jej, aby doznání stáhl a místo toho aby lživě tvrdil, 

že je nevinný. 

Stojí za zmínku, že sám Bentham tuto praxi nijak neodsuzoval. Pouze namítal, že by 

tato činnost měla připadnout obhájci a nikoli soudci, a to s odůvodněním, že pokud 

soudce sám nabádá obviněného ke lhaní, ze soudu se stává „šaráda”. 

 

I když se toto ovlivňování obviněných soudci může zdát podivné, musíme vzít v potaz 

jiné justiční prostředí tehejšího anglosaského (angloamerického) právního systému. 

Soudce s porotou v té době dokázali rozhodnout i několik desítek případů denně, neboť 

důkazní prostředky i samotné dokazování a hodnocení důkazů byly velmi nedokonalé a 

důkazních prostředků nebylo mnoho. Díky tomu byl samotný soudní proces časově 

velice nenáročný a často v něm rozhodovaly také sympatie poroty k obviněnému. 

V Anglii navíc nebylo zvykem, aby každý obviněný měl svého advokáta / právního 

zástupce, a role soudce zde byla (a stále je) jiná, než na jakou jsme zvyklí v 

kontinenálním právním systému. Soudce v systému angloamerickém spíše zajišťuje 

dodržování práva v soudní síni, a současně také to, aby nikdo nemohl být na svých 

právech zkrácen neznalostí práva. Samotné rozhodnutí o vině pak připadá porotě. 

Nesmíme zapomenout ani na skutečnost, že trestem za každý trestný čin (v angličtině 

„Felony”) mohla být smrt. V této souvislosti se tak postup soudců odrazujících 

obviněného od doznání viny jeví být bez dalšího ve prospěch obviněného. 

2.2. Posun od pouhého doznání k Plea Bargaining - k pojmu 

„Approvement” 

Approvement byl jedinou cestou a možností, jak zmírnit trest pro obviněného. Tento 

pojem, který vychází z anglického „approve”, čili česky „schválit” či „uznat”, označuje 

poskytnutí pomoci ze strany obviněného vyšetřovatelům a soudu. Takové poskytnutí 

pomoci mohlo mít podobu např. poskytnutí důkazu nebo svědectví proti ostatním 

spoluobviněným. Soudce následně vzal tuto spolupráci obviněného s orgány činnými v 

trestním řízení v úvahu při ukládání trestu. Jedním z nejčastěji uložených trestů při 

využití institutu Approvementu bylo vyhoštění, obviněný mohl být nicméně také 

omilostněn. 
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V roce 1878 Nejvyšší soud USA v soudním sporu populárně nazývaném „Whiskey 

Cases”
11

 rozhodl, že využívání Approvementu je zcela v kompetenci státních zástupců. 

Ti mohou rozhodovat o tom, jak velkou úlevu obviněnému poskytnou nebo zda 

Approvement vůbec aplikují. Jednalo se o velký zásah do kompetencí soudů i 

vyšetřovatelů, neboť do této doby rozhodoval o jeho aplikaci výhradně vyšetřovatel, 

zatímco pouze soud rozhodoval o tom, nakolik výsledek jeho aplikace zohlední při 

vynášení rozsudku. Nově nicméně obě pravomoci připadly státním zástupcům. Soudce 

nadále mohl Approvement pouze odmítnout nebo přijmout, odmítnutí se ovšem 

využívalo velmi zřídka. 

 

Tato změna velmi pomohla rozvoji Plea Bargainingu ve Spojených státech amerických, 

neboť se díky ní tento institut přesunul z kompetence soudců, kteří neměli čas sledovat 

vyšetřování, a vyšetřovatelů, kteří často neměli dostatečné právní vzdělání, do 

kompetence státních zástupců, kteří obě tyto požadované vlastnosti splňovali. 

 

Ve sporu „Whiskey cases“ byla současně poprvé využita komplikovanější varianta 

Approvementu - tzv. Plea Negotiation. 

2.3. Další krok směrem k Plea Bargainingu - k pojmu „Plea 

Negotiation” 

Tato varianta Approvementu spočívala v uzavření komplikované dohody mezi státním 

zástupcem a obviněným, jejíž princip spočíval v tomto konkrétním případě (tedy ve 

„Whiskey cases“) v tom, že obviněný bude svědčit proti svým obchodním partnerům 

výměnou za to, že státní zástupce nebude pokračovat ve stíhání dalších zločinů 

spáchaných obviněným. Obviněný zde svoji část dohody splnil, nicméně státní 

zástupce, který neměl pravomoc trestné činy nestíhat, předložil tuto dohodu soudu. 

Soud se ovšem necítil vázán dohodou státního zástupce a obviněného odsoudil. Spor se 

dostal až k Nejvyššímu soudu Spojených států, který rozhodl, že tyto druhy dohod státní 

zástupce s obviněným uzavírat může a že soud je jimi v plném rozsahu vázán. 

 

Případ „Whiskey cases“ ukazuje, že Angloamerický právní systém historicky znal 

způsob, jak za použití metody vyjednávání obětovat veřejný zájem na potrestání 

                                                 
11

 The Whiskey Cases, 99 U.S. 594, 603 (1878) 
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jednoho zločince za účelem získání jeho pomoci k odhalení a usvědčení více zločinců. 

Tento princip se stal základem pro pozdější vznik dnešního institutu Plea Bargaining. 

 

Soudci ovšem ne vždy nově nabyté výlučné pravomoci státních zástupců v souvislosti s 

Approvementem respektovali. Vadila jim zejména motivace státních zástupců - soudci 

tvrdili, že možnost aplikace Approvementu odvede pozornost státních zástupců od 

vyšetřování, které se tak změní na pouhé uzavírání dohod s obviněnými. Soudy v celých 

Spojených státech amerických proto vyjadřovaly znepokojení nad tímto novým 

trendem. Mezi největší rizika soudy řadily zejména dopad těchto praktik na nevinné 

obviněné osoby, neboť na tyto osoby měl být dle jejich názoru vytvářen neúměrný 

nátlak k (nepravdivému) doznání, aby tak ušetřily státnímu zástupci čas a námahu a 

státu peníze.
12

  

 

I přes značný odpor soudců slavil Plea Negotiation velký úspěch a pro státní zástupce se 

využívání tohoto institutu stalo denním chlebem. V roce 1906 popsal náplň jejich práce 

Arthur Train, státní zástupce na Manhattanu
13

, který ve své stati mimo jiné popisuje 

vysokou společenskou oblíbenost úspěšných státních zástupců, kteří byli označováni za 

„osoby, které se vyplatí znát”. Pro tyto státní zástupce pak užíval pojmu „Plea Getters“ 

(do češtiny lze volně přeložit jako „ti, kteří získávají doznání”).  

 

Doznání v podobě Plea Negotiation neznalo jiná omezení, než že muselo být vždy 

učiněno naprosto dobrovolně; soud jej pak musel respektovat. V důsledku toho se tento 

institut stal velice rychle synonymem korupce, na které se podíleli jak policisté
14

, kteří 

používali nezákonné metody k získávání doznání obviněných, tak státní zástupci se 

svými četnými konexemi.
15

 

 

V roce 1920 provedly jednotlivé státy Spojených států amerických velký průzkum 

soudnictví. V něm se mimo jiné ukázalo, že podíl aplikace Plea Bargainingu se 

                                                 
12

 Např. State v. Williams, 45 La. Ann. 1356, 1357, 14 So. 32, 32 (1893)  

13
 TRAIN, Arthur C. The Prisoner at the Bar. 1. vydání. Wentworth Press, 2016.  

14
 WHARTON, Francis. A treatise on the law of evidence in criminal issues. 1.vydání. Rochester: The 

Lawyers co-operative publishing company, 1912.  

15
 ALSCHULER, Albert W. The Defense Attorney's Role in Plea Bargaining. The Yale Law Journal, Vol. 

84 No. 6, 1975. 
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pohybuje mezi 70% až 95% všech konečných soudních rozhodnutí
16

, což bylo pro 

odbornou obec i pro veřejnost velké překvapení. Nikdo tehdy nečekal tak drtivé 

zastoupení tohoto institutu. Výsledky průzkumu zapříčinily zvýšení zájmu o tento 

institut i ze strany veřejnosti, neboť „veřejnost se dozvěděla, že spravedlnost připomíná 

spíše aukci, kde je vinen ten, kdo nabídne méně.“
17

 Poprvé se také ukázalo, že obvinění, 

kteří se ke skutku doznali, byli shledáváni vinnými z méně závažných trestních činů, 

než za které byli zatýkáni. To vše určilo průběh dalšího desetiletí v justici Spojených 

států amerických, které bylo spojeno s vyšetřováním postupů soudců a státních 

zástupců, reformou policie a revizí justičního systému jako celku. 

 

Bohužel se tato snaha ve Spojených státech amerických časově setkala s obdobím 

prohibice, kdy se počet probíhajících trestních řízení zvýšil až osmkrát. Státní zástupci 

ani soudy by neměli bez možnosti využívání Plea Negotiation možnost všechny soudní 

procesy časově zvládnout, a tak tento institut navzdory veřejnému mínění nejen že 

přetrval, ale stal se současně ze strany státních zástupců ještě oblíbenějším a 

využívanějším. 

 

Další reforma trestního soudnictví, která se snažila omezit nadměrné užívání Plea 

Negotiation, byla přijata většinou států v polovině třicátých let a potvrzena Nejvyšším 

soudem Spojených států amerických
18

. Tuto reformu prosadil Raymond Moley, 

profesor na University of Columbia, expert na trestní právo a později poradce presidenta 

F. D. Roosevelta, který zavedl možnost obviněného odmítnout porotu a být souzen 

výlučně soudcem. Vzhledem k tomu, že toto právo obviněného nesklidilo příliš ohlasu v 

praxi, měla zmíněná reforma pouze krátkodobý efekt (pokud je možné vůbec o nějakém 

efektu mluvit). Již v roce 1933 další průzkum
19

 ukázal, že Plea Negotiation se využívá 

v 90 % trestních řízení, která skončí odsouzením obviněného, což je více než v roce 

1920. Dalším zjištěním vyplývajícím z tohoto průzkumu bylo, že pouze 27% 

obviněných bylo nakonec odsouzeno za stejný čin, z jehož spáchání byli původně 

                                                 
16

 MOLEY, Raymond. The Vanishing Jury. 2 Southern California Law Review 97, 1928. 

17
 volně přeloženo z: MOLEY, Raymond. The Vanishing Jury. 2 Southern California Law Review 97, 

1928. s. 114 

18
 Patton v. United States, 281 U.S. 276 (1930) 

19
 United States, Department of Commerce. Bureau of the Census. Judicial Criminal Statistics 1933. U.S. 

Government Printing Office, 1933. 
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obviněni. Důvodem pro tyto výsledky byla zřejmě zejména zdlouhavost a nákladnost 

řízení před soudem s porotou, jenž byla eliminována právě aplikací probíraného 

institutu. 

 

Plea Negotiation se tak stalo neodmyslitelnou součástí trestního procesu. Zásadní 

problém tohoto institutu tkvěl nicméně v tom, že ačkoli jej byli soudci nuceni z 

praktických důvodů tolerovat, nebyl jeho postup právně nijak upraven.  

 

To se změnilo v roce 1970, kdy Nejvyšší soud Spojených států amerických rozhodl, že 

nabízení možnosti snížení nebo změny trestu ani vyhrožování přísnějším trestem, a to i 

trestem smrti, není v trestním řízení protiústavní a je tudíž povoleno.
20

 Když se 

k tomuto rozhodnutí přidalo také rozhodnutí zakotvující vymahatelnost účinků dohody 

jak státním zástupcem tak obviněným,
21

 vzniklo právní zakotvení moderního Plea 

Bargainingu.  

  

                                                 
20

  Brady Trilogy (Brady v. United States 397 U.S. 742, 748, 90 S. Ct. 1463, 1469, 25 L. Ed. 2d, 747 

(1970)) 

21
 Santobello v. New York, 404 U.S. 257 (1971) 
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3. Moderní pojem Plea Bargaining
22

 

3.1. Vysvětlení pojmu 

Plea Bargaining je proces dohodování mezi státním zástupcem a obviněným, jehož 

cílem je uzavření dohody Plea Agreement (také Plea Bargain), ve které se obviněný 

doznává ke skutku, za jehož spáchání je trestně stíhán, nebo obvinění z jeho spáchání 

nepopírá (pro tuto variantu se v právu USA užívá latinského termínu „nolo contendere”, 

česky nepopírat, resp. nebojovat). Výměnou za to státní zástupce změní obžalobu, a to 

tak, že buď změní trestné činy, které jsou obviněnému kladeny za vinu, na méně 

závažné trestné činy, nebo z obžaloby vyjme některé trestné činy, pro které byl původně 

obviněný stíhán, a nadále jej pro tyto činy nestíhá. Těmito zásahy do obžaloby ovlivňuje 

státní zástupce výši i druh trestu, který nakonec soud obviněnému uloží. Státní zástupce 

zároveň v obžalobě může navrhnout druh a výši trestu, který má být uložen, tím se ale 

soud nemusí řídit (narozdíl od právní kvalifikace spáchaného skutku, kterou se soud v 

Americe musí řídit - není zde možné odsoudit pachatele za jiný trestný čin, než jaký je 

uveden v obžalobě; americké právo se tedy neomezuje na pouhý princip totožnosti 

skutku, ale můžeme zde mluvit o jakési totožnosti právní kvalifikace). 

 

V současnosti je přes 90% odsuzujících rozsudků dosaženo za pomoci Plea 

Bargainingu.
23

 V době kdy jsou soudy i státní zástupci Spojených států amerických 

přetíženy ohromným množstvím obvinění z trestných činů a tím pádem i trestních 

řízení, je Plea Bargaining nepostradatelnou praxí. Jen díky tomuto institutu mohou 

státní zástupci postupovat relativně rychle a zvládat velký nápor agendy týkající se 

nespočtu podezřelých osob a spáchaných činů, které by je jinak doslova zavalily.  

3.2. Kdy lze Plea Bargaining aplikovat 

Plea Bargaining může být uplatněno v jakémkoli stádiu trestního řízení, ve kterém 

figuruje státní zástupce, neboť Plea Bargaining je čistě v jeho režii. Jediná výjimka z 

tohoto pravidla je takzvané pravidlo „Kalifornské výjimky” (vysvětlení tohoto pojmu 

                                                 
22

 BERGMAN, Paul, Sara J. BERMAN. The Criminal Law Handbook – Know Your Rights, Survive the 

System. 14. vydání. Berkeley: NOLO, 2015. Kapitola 20. (informace týkající se pojmu Plea Bargainingu 

obsažené v této kapitole byly čerpány z tohoto zdroje, není-li dále uvedeno jinak) 

23
 REAVES, Brian A. Felony Defendants In Large Urban Counties, 2009 - Statistical Tables. Bureau of 

Justice Statistics, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. Prosinec 2013. 
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viz níže). Dohoda Plea Agreement může být uzavřena kdykoli od okamžiku zatčení 

podezřelého až do okamžiku návratu poroty do soudní síně k vyhlášení rozsudku. Pokud 

se porota při hlasování o vině neshodne jednomyslně (tato situace je označována 

anglickým pojmem „hung jury“) a měla by se tudíž celá fáze trestního řízení probíhající 

před soudem (např. i včetně dokazování) opakovat s novou porotou,
24

 lze stále tuto 

dohodu uzavřít, a to dokonce i ještě před tím, než je nové řízení vůbec zahájeno. 

Dohodu je možné uzavřít také v rámci odvolacího řízení, ale opět pouze do vyhlášení 

rozsudku. 

3.3. Pravidlo Kalifornské výjimky
25

 – kdy Plea Bargaining aplikovat 

nelze 

V roce 1982 v Kalifornii rozhodli občané v rámci občanské iniciativy o schválení 

návrhu osmého dodatku ke Kalifornské ústavě (tzv. „Proposition Eight”). Tento dodatek 

zakazuje užití Plea Bargainingu u některých druhů trestných činů - jedná se o zvlášť 

závažné zločiny („Serious Felonies“), násilné sexuální zločiny, veškeré trestné činy 

spáchané se zbraní, a také řízení pod vlivem návykové látky nebo alkoholu
26

.  

 

Toto pravidlo má ale také své výjimky. Plea Bargaining může být aplikováno i přes 

výše uvedené, pokud neexistuje dostatek důkazů k prokázání viny, pokud svědecká 

výpověď či jiné důkazní prostředky nemohou být provedeny před soudem, nebo pokud 

uzavřená dohoda výrazně nezmění druh a výši trestu, který by mohl být bez uzavření 

dohody udělen. 

 

Plea Bargaining se nicméně i přes existenci Kalifornské výjimky často používá také pro 

tímto pravidlem vyloučené trestné činy. Je totiž nutné si uvědomit, že státní zástupce 

může uzavření dohody iniciovat ještě před přednesením daného případu před soud. V 

takové situaci nemusí ještě existovat závazná právní kvalifikace (ta je obsahem až 

obžaloby), a tak se státní zástupce jednoduše dohodne s obviněným na odsouzení za 

mírnější trestný čin, který pod pravidlo Kalifornské výjimky nespadá. K takovému 

                                                 
24

 LEHMAN, Jeffrey, a kol. West's Encyclopedia of American Law. 2. vydání. Detroit: The Gale Group, 

2008. 

25
 California Proposition 8. Victims' Bill of Rights. 1982. 

26
 Kalifornský trestní zákoník (The Penal Code of California), § 1192.7. 
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mírnějšímu trestnému činu se pak obviněný dozná a Plea Agreement je na světě za 

současného úspěšného obejití Kalifornské výjimky. 

 

Diskutované pravidlo je v posledních letech terčem stále silnější kritiky. V případech, 

které jsou náročné a složité, se totiž většina dohod Plea Agreement uzavírá až v průběhu 

soudního řízení, a to v průběhu dokazování jako reakce na jeho průběh a výsledky. 

Pokud se ale bude jednat o některý z činů zasažených kalifornskou výjimkou, v této fázi 

již není možné Plea Bargaining aplikovat a ačkoli by bylo v jednotlivém případě možné 

snadno a rychle pomocí Plea Agreementu případ vyřešit, kalifornská výjimka nutí státní 

zástupce k zahájení řízení před soudem. Byť je toto primárním smyslem a účelem 

kalifornské výjimky, má kalifornská výjimka na soudní systém, pro nějž je Plea 

Bargaining alfou a omegou, drtivé důsledky projevující se primárně v absolutním 

kolapsu soudů, státních zástupců a vazebních věznic z kapacitních důvodů (viz dále). 

Tím je blokován primární cíl kalifornské výjimky, tedy kvalitnější a důslednější řešení 

některých případů. Kalifornie vykazuje dlouhodobě největší problémy systému trestního 

soudnictví ve Spojených státech (viz dále). 

3.4. Přiznání viny vs. nepopírání obžaloby 

Při využití institutu Plea Bargainingu má obžalovaný možnost zaujmout před soudem 

dva různé postoje. Buď svou vinu dozná („Guilty Plea“), nebo vinu sice přímo nedozná, 

ale obvinění nepopírá („No contest“, Nolo Contendere). Obě dvě tyto varianty sice 

vedou k označení obviněného jako pachatele a jeho odsouzení, ale liší se jejich význam 

pro případné následné občanskoprávní řízení o náhradu škody a nemajetkové újmy, či 

pro jakýkoli jiný typ řízení kde oběť žaluje pachatele. Zatímco doznání pachatelovy 

viny v trestním řízení je pro civilní soud závazné a soud tak vezme spáchání činu 

pachatelem za prokázané, nepopírání obvinění se za důkaz viny v občanskoprávním 

řízení nepovažuje a je zde tedy pro přiznání nároku oběti nutné vinu pachatele prokázat, 

což se nemusí vždy podařit. Pokud se tedy obviněný snaží dosáhnout dohody pomocí 

institutu Plea Bargaining, bude pro něj toto hlavní důvod, proč se k vině nedoznat. 

3.5. Důsledek Plea Bargainingu na trestní rejstřík pachatele 

Odsouzení pachatele na základě dohody se v obou případech, tedy jak při doznání viny, 

tak při nepopírání obvinění, zapisuje do trestního rejstříku stejně jako odsouzení, které 
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vzešlo z plnohodnotného trestního řízení. Rozdíl u zápisu do trestního rejstříku na 

základě dohody vzešlé z Plea Bargainingu nicméně je, neboť do trestního rejstříku se 

zapisuje ten trestný čin, na kterém se obviněný dohodl se státním zástupcem. Tento 

trestný čin může být odlišný (i velmi odlišný) od činu, který měl obviněný ve 

skutečnosti spáchat. 
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4. Druhy Plea Agreementu
27

 

K uzavření dohody vede mnoho cest a každá uzavřená dohoda je individuální. Od doby 

vzniku institutu Plea Bargainingu se nicméně soudní praxe Spojených států amerických 

ustálila na čtyřech základních typech dohod. Neznamená to ale rozhodně, že by 

uzavírané dohody byly běžně podřaditelné pod jeden z těchto typů - obvykle je totiž 

každá dohoda kombinací některých nebo všech z nich.  

 

Následující výčet druhů dohod je pro lepší představu ilustrován praktickými příklady: 

4.1. Dohoda o obvinění („Charge Bargaining”) 

Obviněný se dozná k trestnému činu, který je méně závažný než ten, ze kterého je 

podezírán. 

 

Příklad
28

: Státní zástupce na základě podezření obviní Jamese Hardena ze spáchání 

trestného činu vloupání (v angličtině „Burglary”). Na základě dohody se státním 

zástupcem se nicméně James Harden dozná ke spáchání trestného činu porušování 

domovní svobody (v angličtině „Trespassing”), za nějž je také nakonec odsouzen. 

4.2. Dohoda o jednotlivých bodech obžaloby („Count Bargaining”)  

Často se objevuje názor, že tento druh dohody spadá pod výše uvedenou dohodu o 

obvinění. Pro přehlednost jej ale uvedeme zvlášť, neboť je zde možné pozorovat 

zásadní odlišnosti.  

V případě dohody o jednotlivých bodech obžaloby se obviněný doznává pouze 

k některým z trestných činů, z jejichž spáchání je podezírán, a státní zástupce ustupuje 

od stíhání ostatních trestných činů, které jsou obviněnému dávány za vinu. 

 

                                                 
27

 HERMAN, Nicholas G. Plea Bargaining. 3. vydání. Huntington: Juris Publishing, Inc., 2012.; 

BERGMAN, Paul, Sara J. BERMAN. The Criminal Law Handbook – Know Your Rights, Survive the 

System. 14. vydání. Berkeley: NOLO, 2015. Kapitola 20.  

28
 SCHWATZBACH, Micah. What are the different kinds of plea bargaining? NOLO legal encyclopedia, 

2018. 
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Příklad
29

: Státní zástupce na základě podezření obviní Johna Walla ze spáchání 

trestných činů loupeže (v angličtině „Robbery”) a napadení (v angličtině „Assault”). 

Po vzájemné dohodě se nicméně John Wall dozná pouze ke spáchání trestného 

činu napadení, přičemž státní zástupce upustí od stíhání Johna za loupež. 

4.3. Dohoda o trestu („Sentence Bargaining”) 

Obviněný se dozná k tomu trestnému činu, z jehož spáchání je podezřelý. Výměnou za 

to doporučí státní zástupce soudci, aby pachateli udělil pouze mírný trest. 

 

Příklad
30

: Kyle Lowry se dozná ke spáchání přečinu (v angličtině „Misdemeanor”) 

kladení odporu při zatýkání (v angličtině „Resisting Arrest”). Státní zástupce se nato v 

dohodě zaváže, že doporučí soudci uložení pouze podmíněného trestu. 

4.4. Dohoda o skutečnostech („Fact Bargaining”) 

Obviněný se dozná k tomu trestnému činu, z jehož spáchání je podezřelý, výměnou za 

změnu skutkových okolností trestního činu, které budou v rámci odsuzujícího rozsudku 

vzaty za prokázané. Tyto změny skutkových okolností dohodou jsou pro obviněného 

důležité, pokud soud zvažuje aplikaci kvalifikovaných skutkových podstat pro určení 

výše trestu.  

 

Příklad
31

: Státní zástupce obviní Damiena Lillarda ze spáchání trestného činu pašování 

drog (v angličtině „Drug Trafficking”). V okamžiku zatčení měl u sebe obviněný pět 

kilogramů kokainu. Tato skutečnost (množství kokainu) je v daném případě 

kvalifikovanou skutkovou podstatou, naplnění jejíchž znaků znamená velmi přísný trest s 

mnohaletým trestem odnětí svobody. Damien Lillard se po dohodě ke spáchání 

předmětného trestného činu dozná výměnou za to, že státní zástupce nezmíní před 

soudem tuto skutečnost.  

                                                 
29

 SCHWATZBACH, Micah. What are the different kinds of plea bargaining? NOLO legal encyclopedia, 

2018. 

30
 SCHWATZBACH, Micah. What are the different kinds of plea bargaining? NOLO legal encyclopedia, 

2018. 

31
 SCHWATZBACH, Micah. What are the different kinds of plea bargaining? NOLO legal encyclopedia, 

2018. 
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5. Role soudce v Plea Bargainingu
32

 

Státní zástupce a obviněný mezi sebou mohou uzavřít naprosto libovolnou dohodu, 

nicméně žádná taková dohoda nebude mít právní závaznost, dokud nebude schválena 

soudcem. Soudce, i když se vyjednávání přímo neúčastní, tedy plní v rámci procesu 

Plea Bargaining zásadní a nepostradatelnou funkci. 

5.1. Činnost soudce v Plea Bargainingu 

Po uzavření dohody mezi státním zástupcem a obviněným přednese státní zástupce její 

návrh soudci. Soudce pak dohodu prostuduje a má možnost dotázat se obviněného i 

státního zástupce na jakékoli doplňující informace. Tyto informace mají oba dva 

povinnost soudci poskytnout, neboť aby byl soudce schopen o navržené dohodě 

kvalifikovaně rozhodnout, musí znát veškeré její aspekty, včetně všech podmínek, za 

jakých bylo této dohody dosaženo. Soudce se pak bude ptát například na takové detaily, 

jako zda bude po obviněném vyžadována spolupráce i v jiných soudních sporech, nebo 

zda má obviněný nějaká zdravotní či jiná omezení, která jsou pro realizaci dohody 

podstatná. Při posuzování toho, zda dohodu přijme nebo odmítne, má soudce absolutní 

diskreci; pokud ji ale odmítne, musí své rozhodnutí dostatečně odůvodnit. 

 

Mezi skutečnosti, které soudci zpravidla na dohodě po její obsahové stránce nejvíce 

posuzují, patří následující: 

• Zda je trest přiměřený závažnosti trestného činu, charakterovým a jiným 

vlastnostem obviněného, a zda byl již obviněný trestán 

• Ostatní skutkové okolnosti trestného činu 

• Postoj oběti trestného činu k uzavření dohody; dohodu může nicméně soud 

schválit i přes zjevný odpor oběti. 

• Zájem společnosti a lidu Spojených států amerických 

                                                 
32

 ALSCHULER, Albert W. The Trial Judge´s Role in Plea Bargaining, Part I. Columbia Law Review, 

Vol. 76 No. 7. 1976; BERGMAN, Paul, Sara J. BERMAN. The Criminal Law Handbook – Know Your 

Rights, Survive the System. 14. vydání. Berkeley: NOLO, 2015. Kapitola 20. (informace týkající se role 

soudce v Plea Bargainingu obsažené v této kapitole byly čerpány z těchto zdrojů, není-li dále uvedeno 

jinak) 
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5.2. Rozhodnutí o Dohodě 

Ačkoli má soudce teoreticky možnost dohodu jen schválit nebo odmítnout, jeho reálné 

možnosti při rozhodování o výsledku Plea Bargainingu jsou podstatně větší. Přesné 

postupy a pravomoci soudců v rámci tohoto institutu se liší stát od státu, následující 

možnosti mají ovšem soudci v převážné většině amerických států a ve federálním 

soudnictví.  

 

Kromě již výše zmíněného schválení nebo odmítnutí dohody muže soudce své 

rozhodnutí o dohodě odložit. Odkladu soudce využije, pokud potřebuje pro své 

rozhodnutí více času - pokud potřebuje dohodu lépe prostudovat, zvážit veškeré její 

aspekty, a obzvlášť také pokud tato dohoda má mít vliv i na jiné šetřené případy a 

soudní spory (součástí dohody může totiž být např. i podmínka, že obviněný bude 

vypovídat nebo svědčit v jiných případech).  

 

Dále může soudce navrhovanou dohodu schválit pouze částečně. Soudce pak akceptuje 

pouze část dohody a zbytek dohody odmítne. Nejčastěji je odmítána část dohody 

obsahující výměru trestu, to pokud se trest zdá soudci nepřiměřeně mírný vzhledem ke 

spáchanému zločinu. Soudce pak státnímu zástupci a obviněnému oznámí, že doznání 

přijme s výhradami - tedy např. že spáchaný skutek nebude hodnotit jako trestný čin 

navrhovaný státním zástupcem, ale jako trestný čin jiný, více závažný.  

 

Poslední možnost jak může soudce rozhodnout o dohodě je doporučením obviněnému, 

aby se doznal bez nabízené dohody. Tento postup soudce zvolí tehdy, pokud se mu zdá 

předložená dohoda příliš přísná a pokud by po doznání obviněného uvažoval o udělení 

mírnějšího trestu, než jaký je uveden v dohodě.  

5.3. Postup po rozhodnutí soudce 

Poté, co soudce rozhodl o dohodě, je další postup na obviněném. Pokud ji soudce 

nepřijal, může obviněný pokračovat spolu se státním zástupcem v Plea Bargainingu, 

tedy nadále vyjednávat o dohodě, nebo přistoupit k soudnímu řízení. Pokud soudce 

dohodu schválil, následuje dle obsahu dohody buď doznání obviněného, nebo 

nepopírání viny, a dále ostatní postup odvislý od obsahu dohody. Pokud soudce dohodu 
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jakýmkoli způsobem změnil (jedna z možností postupu soudce v některých státech), má 

obviněný možnost buď změny přijmout a doznat se, nebo dohodu stáhnout. 

5.3.1. Stažení dohody („Plea Withdrawal”) 

Obviněný i státní zástupce mají oba možnost dohodu stáhnout, a to až do okamžiku, kdy 

dojde k samotnému doznání obviněného či k nepopření jeho viny před soudem. 

Nejčastěji se tak děje z důvodu, že soudce dohodu na poslední chvíli změní, přičemž 

obviněný nebo státní zástupce se změnou nesouhlasí, nebo také pokud v rámci 

vyšetřování vyplynou na povrch nové skutečnosti, které by změnily pozici stran ve 

vyjednávání. 

 

Po doznání se soudci a vynesení rozsudku už pro obviněného není snadné od dohody 

odstoupit. V této fázi může odstoupení od dohody povolit pouze soudce ve výjimečných 

případech, a to pokud by pokračování v dohodě bylo zjevně nespravedlivé („Obvious 

Injustice”) - například pokud by se až po jeho doznání ukázálo, že je obviněný nevinný, 

nebo pokud nemohl zjevně rozumět obsahu dohody a významu jejího uzavření, dále 

pokud se v samotném procesu vyjednávání objeví procesní nedostatky, obzvláště pak 

nepřítomnost obhájce při samotném vyjednávání.  

 

Pokud dojde ke stažení dohody, neznamená to samo o sobě v žádné fázi procesu pro 

obviněného osvobození. Strany se tím pouze dostávají procesně zpět do bodu před 

schválením dohody soudem.  

5.3.2. Porušení dohody („Breach of Plea Agreement”) 

Je také možné, že některá ze stran Plea Agreementu tuto dohodu poruší. O vzniku 

takového porušení rozhoduje soud, který tuto dohodu schválil. Nejčastěji se bude jednat 

o porušení na straně obviněného, dohodu může ovšem samozřejmě porušit i státní 

zástupce. Příkladem porušení ze strany obviněného je nesplnění podmínek uložení 

mírnějšího trestu nebo porušení jakékoli povinnosti dohodou obviněnému uložené, jako 

je nevypovídání v jiném trestním řízení atd. Pokud tedy soud shledá, že obviněný 

dohodu porušil, může příslušný stát, respektive Spojené státy americké, zastoupené 

státním zástupcem, dohodu zrušit a obviněného znovu obžalovat a soudit. Jedná se o 
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výjimku ze zásady ne bis in idem
33

, která je zakotvena v ústavě Spojených států 

amerických
34

. Řízení se pak vede znovu, nicméně všechny důkazy získané a 

shromážděné v předchozím vyšetřování i při uzavírání porušené dohody mohou (a také 

budou) použity proti obviněnému v novém trestním řízení. Tentokrát se mezi tyto 

použitelné důkazy počítá také doznání obviněného i samotný fakt, že byl ochoten 

uzavřít se státním zástupcem dohodu. Zároveň se zahájením řízení před soudem je 

soudu i porotě oznámeno, že obviněný porušil uzavřenou dohodu, čímž je velmi 

zhoršena jeho důvěryhodnost a důvěryhodnost jeho výpovědi. 

 

Pokud dohodu poruší stát, Spojené státy americké, nebo některý z orgánů jednajících za 

stát, případně jeho jménem, jedná se o důvod umožňující stažení dohody ze strany 

obviněného. 

  

                                                 
33

 Ne dvakrát ve stejné věci - v americe nazývána “Double Jeopardy Clause” 

34
 Pátý dodatek k Ústavě Spojených států amerických (Amendments to the Constitution of the United 

States of America, 5th Amendment) 
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6. Průběh samotného Plea Bargainingu
35

 

Samotný Plea Bargaining, tedy samotné vyjednávání, probíhá vždy za účasti státního 

zástupce, a dále za účasti obviněného a / nebo jeho obhájce. Obhájce obviněného 

nemusí být přítomen, ale pokud se vyjednávání neúčastní, může to pro soudce později 

znamenat důvod pro schválení stažení dohody. V praxi se při šetření přečinů a méně 

závažných trestných činů mnohdy vyjednávání o Plea Agreementu osobně neúčastní 

obviněný - dohodu mu vyjedná sám obhájce. 

 

Každé vyjednávání je odlišné. Pokud se týká závažných trestných činů, bývá často 

velice složité, komplikované, a může trvat velmi dlouho, mnohdy v řádu týdnů i měsíců. 

Každá strana v průběhu vyjednávání provádí vlastní vyšetřování dané kauzy - obviněný 

si pak často najímá vlastní soukromé detektivy, aby mu pomohli nalézt důkazy v jeho 

prospěch; státní zástupce se naopak snaží nalézt důkazy v neprospěch obviněného. 

Strany jsou také na základě výsledků vyšetřování v jeho průběhu mnohdy nuceny 

přehodnocovat svou vyjednávací pozici. Někdy může být dohoda také uzavřena až 

v průběhu samotného hlavního líčení před soudem, například z důvodu její složitosti a 

časové náročnosti. 

 

Naopak dohody u méně závažných trestných činů a přečinů jsou obvykle domluveny i 

během několika minut. Veřejný obhájce („Public Defender”)
36

 je spolu se státním 

zástupcem obvykle schopen domluvit dokonce i několik dohod během pauzy na oběd. 

 

                                                 
35

 HEUMANN, Milton. Plea Bargaining: Process and Out-come. Criminal Law Bulletin 38. New York: 

Warren Gorham & Lamont, 2002.; ALSCHULER, Albert W. The Defense Attorney's Role in Plea 

Bargaining. The Yale Law Journal, Vol. 84 No. 6, 1975.; ALSCHULER, Albert W., The Prosecutor´s 

Role in Plea Bargaining. The University of Chicago Law Review, Vol. 36 No. 1, 1968.; ALSCHULER, 

Albert W. The Trial Judge´s Role in Plea Bargaining, Part I. Columbia Law Review, Vol. 76 No. 7. 

1976; BERGMAN, Paul, Sara J. BERMAN. The Criminal Law Handbook – Know Your Rights, Survive 

the System. 14. vydání. Berkeley: NOLO, 2015. Kapitola 20. (informace týkající se průběhu Plea 

Bargainingu obsažené v této kapitole byly čerpány z těchto zdrojů, resp. jejich kombinací, není-li dále 

uvedeno jinak) 

36
 Advokát, jmenovaný soudem a placený státem nebo federální vládou k zastupování těch, kteří si 

nemohou dovolit soukromého advokáta – povinnost advokátů zastupovat ex offo ve Spojených státech 

amerických neexistuje. 
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Pro ilustraci si uveďme příklad konkrétního rozhovoru, který ukazuje, jak rychlé a 

neformální může Plea Bargaining být. V tomto případě se veřejný obhájce Paul George 

(P.G.) sejde se státním zástupcem Russelem Westbrookem (R.W.):
 37

 

 

P.G.: Dobré ráno R.W. Co byste řekl na drobnou dohodu ohledně případu Blakea 

Griffina? 

R.W.: To je ten případ napadení? 

P.G.: Ano. Poctivý student, milý kluk, dostal se do strkanice s jiným klukem na 

studentském večírku. Oba byli dost pod vlivem alkoholu. Čistý trestní rejstřík, dokonce 

ani jako mladistvý nic nespáchal. Je ve vazbě od včerejšího večera. Co říkáte na Time 

Served
38

 a dokončení kurzu Anger Management
39

 a využití poradenství při zneužívání 

návykových látek („Substance Abuse Counseling”)? To vše pod probačním dohledem. 

R.W.: Dobrá tedy. Dohodnuto. Co případ Chris Paul? 

P.G. Chris Paul. To je krádež… 

 

Takto rychle a neformálně by mohl proběhnout Plea Bargaining ohledně zmíněného, 

nepříliš závažného trestného činu. Dalším krokem by byla návštěva obhájce u jeho 

klienta, Blakea Griffina, ve vazbě, kde by mu oznámil, jakou dohodu se mu podařilo pro 

něj vyjednat. Obviněný Blake Griffin by ji pak buď přijal, nebo odmítnul. V případě, že 

by ji přijal, by následovalo přednesení dohody soudci. Po schválení dohody soudcem by 

následoval výkon jednotlivých bodů dohody, v tomto případě by byl tedy Blake Griffin 

propuštěn z vazby (což by znamenalo naplnění trestu Time Served), a poté by 

následoval výkon zbytku trestu.  

 

Obhájci se obvykle pochopitelně snaží přesvědčit své klienty k přijetí dohody, kterou se 

jim pro ně podařilo vyjednat. Jejich největším argumentem pak je, že se jedná o 

nejmírnější trest, který mohou obvinění reálně dostat, což je v převážné většině případů 

pravdivé tvrzení. 

                                                 
37

 Volně přeloženo z: BERGMAN, Paul, Sara J. BERMAN. The Criminal Law Handbook – Know Your 

Rights, Survive the System. 14. vydání. Berkeley: NOLO, 2015. Kapitola 20. 

38
 Druh trestu odnětí svobody – pobyt ve vazbě (doslovný překlad by zněl “již poskytnutý/odsloužený 

čas”) 

39
 Kurz zvládání vzteku 
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6.1. Role soudce při vyjednávání
40

 

Zásadně se soudce vyjednávání (buď celého, nebo jeho převážné většiny) vůbec 

neúčastní. Někteří soudci jsou nicméně ve své roli výrazně aktivnějš než jiní a rádi se 

zapojují již do průběhu vyšetřování v pozici nestranného třetího (což, jak se dozvíme v 

posledních kapitolách této práce, je velmi pozitivní jev). Takoví soudci pak mohou 

využít institutu Plea Bargainingu takovým způsobem, že již během vyšetřování z pozice 

nestranné osoby směřují strany ke zdárné dohodě. Proto jsou také některé Plea 

Agreementy uzavírány i v soudcových osobních místnostech („the Judge’s Chambers”). 

 

Soudce má velký vliv zejména na dohodu o trestu. Soudce je totiž tím, kdo nakonec 

trest ukládá - i pokud státní zástupce uzavře s obviněným dohodu o trestu, soudce se 

touto dohodou nemusí řídit. Přesto ale stále většina státních zástupců neprojednává 

dohody o trestu se soudci předem. Dochází tedy k situacím, kdy soudce uloží jiný, 

přísnější trest, než je trest, který mu navrhuje uložit státní zástupce a který byl součástí 

Plea Agreementu s obviněným. Pokud k této nemilé situaci dojde, obviněný obvykle 

dohodu stáhne. Tyto případy jsou ale poměrně vzácné a soudci k udělování jiných trestů 

(ať již co do druhu trestu, nebo jeho výše) než těch, které jsou navrhovány státními 

zástupci, přistupují jen v případech, kdy je navrhovaný trest zjevně v rozporu se zájmem 

lidu Spojených států amerických na potrestání obviněného, nebo je k tomu dán jiný, 

stejně závažný důvod. 

  

                                                 
40

 ALSCHULER, Albert W. The Trial Judge´s Role in Plea Bargaining, Part I. Columbia Law Review, 

Vol. 76 No. 7. 1976; BERGMAN, Paul, Sara J. BERMAN. The Criminal Law Handbook – Know Your 

Rights, Survive the System. 14. vydání. Berkeley: NOLO, 2015. Kapitola 20. 
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7. Pozitiva Plea Bargainingu 

Plea Bargaining má mnoho výhod (v opačném případě by tento institut jistě nebyl 

využíván tak často a po tak dlouhou dobu). V následující části této diplomové práce se 

zaměříme právě na pozitivní stránky Plea Bargainingu, budeme se je snažit 

systematizovat a blíže analyzovat. 

 

Pozitiva i negativa jakéhokoli jevu jsou pochopitelně vždy relativním hlediskem – 

musíme proto nejprve systematizovat klady a zápory Plea Bargainingu v závislosti na 

osobě, straně či části trestního soudnictví, pro kterou je možno předmětný aspekt 

považovat za pozitivní či negativní. Vzhledem k tomu, že v případě extrémně odlišného 

přístupu stran byť k jedinému aspektu Plea Bargainingu v tomto smyslu by mohlo dojít 

až k absolutní nemožnosti aplikace tohoto institutu, musíme věnovat zvýšenou 

pozornost také srovnávání a zvažování relevance jednotlivých pohledů na různé jeho 

aspekty, neboť se přecijen jedná o institut trestního práva, který může (a většinou také 

bude) zasahovat do základních lidských práv obviněného i poškozeného. 

7.1. Pohled obviněného
41

 

7.1.1. Mírnější trest 

Jedním z největších kladů Plea Bargainingu pro obviněného je bezpochyby možnost 

dohodnout se na tom, že bude odsouzen za spáchání méně závažného trestného činu, 

než za jaký by mohl být odsouzen při řádném procesu. Už jen tonto pozitivum v sobě 

skrývá několik dalších. Na první pohled je přitom zřejmým pozitivem pro obviněného 

uložení mírnějšího trestu.  

 

Mírnější trest je zřejmě největší motivace obviněného k doznání (resp. nepopírání viny). 

Mírnějším trestem se přitom nemyslí pouze nižší pokuta nebo kratší trest odnětí 

svobody. Díky Plea Bargainingu může také např. dojít k podmínečnému propuštění 

                                                 
41

 LAIRD, Lorelei. Ex-offenders face tens of thousands of legal restrictions, bias and limits on their 

rights. ABA journal, červen 2013; BERGMAN, Paul, Sara J. BERMAN. The Criminal Law Handbook – 

Know Your Rights, Survive the System. 14. vydání. Berkeley: NOLO, 2015. Kapitola 20. (informace 

týkající se pohledu obviněného na Plea Bargaining obsažené v této kapitole byly čerpány z těchto zdrojů, 

není-li dále uvedeno jinak) 
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obviněného z vazby, což bude pochopitelně pro obviněného velice pádným argumentem 

pro uzavření Plea Agreementu. 

7.1.2. Nezávaznost rozsudku pro další spory 

V případě nepopření viny obviněným za účelem uzavření Plea Agreementu bude 

obviněný profitovat také z toho pozitiva, že uzavření Plea Agreementu nebude moci být 

v řízení o náhradu škody a nemajetkové újmy použito jako důkaz proti němu.  Stejně tak 

nemůže být nepopření viny jako důkaz viny použito ani v žádném jiném řízení, např. v 

kterémkoli adhézním řízení přislušné trestní kauzy. Pokud by se tak v těchto dalších 

řízeních nepodařilo vinu prokázat (je nutné pamatovat na to, že např. civilní soudy mají 

výrazně sníženou možnost vyšetřování oproti trestním soudům, kde je přítomen státní 

zástupce, který vyšetřování vede a snaží se obviněného usvědčit), nemohl by být nárok 

proti obviněnému přiznán. 

7.1.3. Dopad na trestní rejstřík 

Dalším pozitivním aspektem změny právní kvalifikace skutku, za jehož spáchání má být 

obviněný odsouzen, je dopad na trestní rejstřík obviněného. Dle názoru autora této práce 

je nutné tento aspekt považovat za jeden z nevýznamnějších, neboť může mít zásadní 

vliv také na život obviněného po odpykání trestu a na celkový výsledek jeho nápravy 

(příp. též na možnost jeho reintegrace do společnosti u trestů spojených s odnětím 

svobody).  

Obviněnému se do rejstříku trestů bude evidovat pouze ten trestný čin, který je 

domluven v rámci Plea Agreementu, nikoli ten, za který by mohl být odsouzen při 

neaplikování tohoto institutu. Důsledky této skutečnosti na budoucí život obviněného 

mohou ve Spojených státech amerických být různorodé a obrovské - tak obrovské, že 

jim nad rámec tématu této diplomove práce a spíše pro jeho úplnost věnujeme 

následující část práce. 
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7.1.3.1. Omezení práv pravomocně odsouzených
42

 

Závažný trestný čin se v právu Spojených států amerických označuje pojmem „Felony” 

(jeho definice nicméně neodpovídá českému pojmu „zločin”). Odtud také nazýváme 

osobu, která takový trestný čin spáchala, jako „Felon”.   

 

Omezení, se kterými se ve Spojených státech amerických musí v běžném životě potýkat 

osoba, která má v rejstříku trestů záznam o spáchání závažného trestného činu – tedy 

Felon, je mnoho. Jedná se o velmi složitou problematiku, která se liší stát od státu a 

sama by vystačila na několik samostatných diplomových prací. V této kapitole se jí 

budeme zabývat pouze okrajově, výhradně za účelem objasnění, z jakého důvodu je 

třeba pohlížet na aspekt vlivu záznamu v trestním rejstříku pachatele na jeho vůli k 

absolvování Plea Bargainingu jako na klíčový argument pro obviněného ve prospěch 

tohoto institutu. 

 

Feloni maji po odpykání trestu primárně extrémní problém najít si jakékoli zaměstnání. 

Ve Spojených státech amerických má totiž zaměstnavatel při nabírání nového 

zaměstnance právo vždy vyžadovat výpis z jeho rejstříku trestů. Pokud v tomto výpisu 

zaměstnavatel uvidí odsouzení za závažný trestný čin nebo za větší počet menších 

trestných činů, jejichž spáchání by mohlo naznačovat i hrozící recidivu, případně pokud 

se bude jednat o trestné činy související s výkonem předchozího zaměstnání, nejspíše 

nebude chtít takového uchazeče o zaměstnání přijmout.  

 

Zároveň nesmíme zapomenout, že některé funkce a pozice zejména ve státní správě, 

nebo jiné funkce a pozice většinou zřizované státem, mají pro svůj výkon stanovenou 

podmínku, že nemohou být vykonávány člověkem, který v minulosti spáchal trestný 

čin. Výkon těchto profesí pak Felonům bývá nezřídka zakázán přímo ze zákona. Většina 

těchto zákonů je ovšem platná na úrovni jednotlivých států, tudíž co je dovoleno 

v Pennsylavanii může být zakázáno v Texasu či Marylandu.  

 

                                                 
42

 LAIRD, Lorelei. Ex-offenders face tens of thousands of legal restrictions, bias and limits on their 

rights. ABA journal, červen 2013; HIRBY, James. What Rights Do Convicted Felons Lose? The Law 

Dictionary, 2. vydání. 1910. 



30 

 

Zákaz výkonu konkrétního zaměstnání Felony není nic výjimečného a zahrnuje více 

profesí, než se může zdát. Mezi typické příklady profesí, které jsou Felonům 

zapovězeny ve valné většině států, patří zaměstnání ve školství, nebo také zaměstnání v 

nákladní dálkové přepravě. Dále sem spadají pochopitelně také veškeré civilní i 

služební pozice v policejním sektoru, v FBI nebo například ve vězeňství.  

 

Felon dále také nemůže získat většinu profesních zkoušek a certifikátů, neboť i získání 

těchto certifikátů je podmíněno čistým trestním rejstříkem. V důsledku toho pak Felon 

nemůže pracovat ani ve zdravotnictví nebo v bankovním sektoru. Zároveň nemůže být 

ani zastavárník („Pawn Broker”), realitní agent, veterinář nebo třeba sportovní trenér. 

 

Felon se nemůže zúčastnit výběrového řízení na státní veřejné zakázky. Felon může sice 

být právníkem, ale nemůže být advokátem, státním zástupcem, notářem ani soudcem. 

Felon dále nemůže vlastnit ani mít v držbě žádný typ střelné zbraně (a vzhledem k 

tomu, že držení zbraně je ve Spojených státech Amerických ústavním právem, dochází 

u Felonů k omezování také jejich ústavních práv). 

 

Felon dále má do budoucna podstatně zhoršené postavení před soudem (v jakémkoli 

daším řízení, ve kterém by figuroval), a to dokonce i v pozici svědka. Svědectví 

usvědčeného Felona je považováno za téměř bezcenné, a to i v občanskoprávních 

sporech. Nezřídka se k takovému svědectví vůbec nepřihlíží. 

 

V mnoha státech nemohou Feloni volit. 

 

Spáchání trestného činu z kategorie Felony více než 3x pak dovoluje při rozhodování o 

trestu aplikaci zvláštního, velmi přísného trestu. Nejčastěji se jedná o odnětí svobody 

v délce dvaceti pěti let. Toto pravidlo, které je upraveno zákony jednotlivých Spojených 

států amerických (detaily tohoto pravidla se tedy stát od státu liší, jeho základ je 

nicméně stejný ve všech osmadvaceti státech, v nichž momentálně zákony toto pravidlo 

v nějaké podobě upravují), se nazývá „Pravidlo tří striků” („Three-Strikes Law”).
43

 

 

                                                 
43

 HARRIS, Jo a. Memorandum for all United States Attorneys, 1032. Sentencing Enhancement — "Three 

Strikes" Law, 13.03.1995. 
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I toto pravidlo může být velmi důležitým faktorem při Plea Bargainingu. Pokud se 

podaří změnit klasifikaci trestného činu tak, aby nespadal pod kategorii Felony, a aby 

tak obviněný nenaplnil pravidlo tří striků, může to pro něj znamenat značné snížení 

doby trvání trestu. Možností, jak se uplatnění tohoto pravidla vyhnout, je za použití Plea 

Bargainingu mnoho, jsou nicméně velmi závislé na tom, v jakém státě, a tím pádem 

také v jaké jurisdikci, se trestný čin stal. Ve většině států, které pravidlo tří striků 

uznávají, je stanovena podmínka, že alespoň jeden z těchto tří trestných činů musí být 

násilný trestný čin. V některých státech jsou také stanoveny konkrétní trestné činy, na 

které se tento zákon nevztahuje. Naopak například v Kalifornii se tento zákon vztahuje i 

na některé přečiny („Misdemeanors”). Například v Texasu pak příslušný zákon pouze 

taxativně stanoví negativní výčet přečinů a trestných činy, na které se tento zákon 

nevztahuje.  

7.1.4. Postavení ve společnosti 

Dalším pozitivem Plea Bargainingu pro obviněného, které plyne z možnosti ovlivnit, co 

bude zapsáno do jeho rejstříku trestů, je možnost ovlivnit také pohled společnosti na 

jeho osobu po odsouzení. Faktem je, že zdaleka ne všechny trestné činy jsou společností 

vnímány stejně negativně. Například trestné činy se sexuálním motivem vnímá 

společnost velmi odlišně od napadení. Konkrétně tato změna obvinění je v rámci Plea 

Bargainingu změnou velmi žádanou a častou, neboť obviněnému pomůže zachovat si 

čest a určitou úroveň před rodinou i přáteli.  

Osoby odsouzené za sexuální trestné činy mají navíc fakticky zhoršenou situaci při 

pobytu ve věznici, neboť jsou velmi častým terčem nenávisti ostatních vězňů, čemuž se 

obviněný při aplikaci Plea Bargainingu může také vyhnout. 

Dalším kladem Plea Bargainingu je pro některé obviněné možnost vyhnout se publicitě. 

Pokud je obviněným známá osoba, například politik či mediální celebrita, nebo jiná 

osoba, které ve zvýšené míře záleží na její společenské úrovni, pověsti a reputaci 

v určité komunitě, nebo pouze nechce pošpinit pověst své rodiny a známých, může pro 

něj být možnost omezení či úplné eliminace publicity rozhodující při úvahách o doznání 

se, resp. nepopírání viny. Informace o Plea Agreementu a jeho obsahu jsou sice veřejně 

přístupné, obvykle nicméně nebudou takovéto informace příliš vyhledávané. Navíc, jak 
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již bylo uvedeno výše, v rámci dohody Plea Agreement (tedy i v rámci její zveřejněné 

verze) lze některé skutečnosti zamlčet.  

Oproti tomu soudní přelíčení s celebritou je oblíbeným tématem většiny informačních, 

zejména bulvárních médií, a to nemluvě o skutečnosti, že novináři jsou při vyšetřování a 

výslechu jednotlivých osob často schopni získat i další informace, které s případem 

nijak nesouvisí, a zúčastnění, jak obviněný tak svědci, mají zvýšený zájem na tom je 

médiím ke zveřejnění neposkytovat.  

7.1.5. Ekonomické důvody 

Velké množství obviněných se pak doznává za pomocí Plea Bargainingu čistě jenom 

z důvodu, že je to pohodlnější a levnější, než absolvovat standardní trestněprávní řízení 

před soudem. Toto platí zejména v případech drobnější kriminality; obviněný si v 

takovém případě nemusí ani hledat advokáta a může možnosti Plea Bargainingu využít 

sám. Pokud by se v takovém případě mělo odehrát řízení před soudem, musel by si 

obviněný hledat dobrého advokáta, trávit čas přípravou na soudní přelíčení, nemluvě o 

nemalých finančních nákladech na právní zastoupení. 

7.1.6. Ochrana třetí osoby 

Neméně závažným důvodem, který někteří obvinění mají pro přistoupení na Plea 

Bargaining, je snaha uchránit pravého pachatele trestného činu, nebo jinou osobu 

zúčastněnou na řízení. První z nich je velmi často důvodem rodičů, kteří se takto snaží 

chránit svoje děti, případně člena skupiny přátel či jednoho z partnerů, kteří se snaží 

jeden druhého ochránit před aplikací Three-Strikes Law (viz výše). Pokud by se totiž na 

jednoho z nich toto pravidlo mělo aplikovat, může jiný člen skupiny či jiný z partnerů 

vzít vinu za spáchání trestného činu celou na sebe, čímž svého kolegu uchrání před 

zvýšeným trestem. Obdobně je zásadní výhodou Plea Bargainingu pro obviněného to, 

že po dosažení shody se státním zástupcem se již neprovádí vyšetřování a případná další 

protiprávní činnost, která by v rámci běžného řízení mohla být odhalena, může takto 

zůstat skryta (obviněný tím může chránit sebe, příp. i jiné osoby). 

 

Pro pachatele - imigranty je velmi závažným důvodem pro přistoupení na Plea 

Bargaining také skutečost, že spáchání většiny trestných činů je ve Spojených státech 
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amerických důvodem pro deportaci osob, které nejsou státními občany USA. Změna 

trestněprávní klasifikace spáchaného skutku nebo možnost využít No-Contest Plea 

může být pro takového pachatele rozdílem mezi deportací a setrváním ve Spojených 

státech amerických, a proto se jedná o značně využívanou možnost jak se deportaci 

vyhnout. 

7.1.7. Přeplněné vazební věznice
44

 

V níže uvedeném příkladu průběhu Plea Bargainingu se dotkneme mimo jiné velmi 

závažného problému, se kterým se musí jak obvinění tak státní zástupci potýkat, a který, 

stejně jako všechny výše uvedené důvody, přispívá zájmu obviněných o uzavření Plea 

Agreementu: přeplněné vazební věznice („Jail” / „Custody”)
45

. Pokud si obviněný 

nemůže dovolit zaplatit kauci, nebo na ní nemá nárok (a to ať již z rozhodnutí soudce, 

nebo charakterem trestného činu, ze kterého je obviněn), je velmi pravděpodobné, že při 

čekání na soud ve vazbě stráví delší dobu. U méně závažných trestných činů se velmi 

často stává, že obviněný stráví delší dobu ve vazbě při čekání na soudní proces, než by 

strávil ve vězení při výkonu trestu odnětí svobody. Tuto skutečnost reflektuje také 

značná popularita trestu „Time Served“, tedy „odsloužená doba”, což znamená, že 

trestem je předchozí pobyt obviněného ve vazbě (de facto započtení vazby na výkon 

trestu odnětí svobody).  

 

Ve Spojených státech amerických existuje pouze jedno, univerzální omezení doby 

trvání vazby, a to že podezřelý může být zadržen maximálně po dobu čtyřiceti dní. Po 

uplynutí čtyřiceti dní musí být proti podezřelému vzneseno obvinění a následně musí 

být nařízeno soudní líčení. Jak jsme ale již několikrát uvedli, soudy jsou ve Spojených 

státech extrémně zahlceny, nemluvě o komplikacích a zdržování, které v systému 

trestního soudnictví Spojených států amerických způsobuje institut soudní poroty, 

dodržování zmíněné lhůty je proto mnohdy iluzorní. Jen pro ilustraci: obvinění mají 

                                                 
44

 NEUBAUER, David W. Henry F. FRADELLA. America´s Courts and the Criminal Justice System. 12. 

Vydání. Belmont: Wadsworth Publishing, 2016.; BERGMAN, Paul, Sara J. BERMAN. The Criminal 

Law Handbook – Know Your Rights, Survive the System. 14. vydání. Berkeley: NOLO, 2015. Kapitola 

20. 

45
 What’s the difference between prison and jail? Clem Information Strategies, 2018.  
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možnost zažádat o přednostní, resp. zrychlený soud („Speedy Trial”)
46

. Pokud je této 

žádosti vyhověno, má stát devadesát dní u přestupku („Misdemeanor”) a sto sedmdesát 

pět dní u trestného činu („Felony“) od data schválení žádosti na nařízení a konání 

hlavního líčení.  

 

Ačkoli je čas strávený ve vazbě samozřejmě započítán do případného trestu odnětí 

svobody („Credit for Time Served”), nesmíme zapomenout na fakt, že standardní 

věznice bývají pro obviněného obvykle mnohem komfortnější, než vazební věznice. 

Vazební vězni například nemají možnost využívat zázemí pro fyzický trénink ani služby 

knihoven, které se ve standardních věznicích běžně nacházejí, stejně tak se ve vazební 

věznici nemohou zapojovat do pracovních činností.  

 

Zde se dostáváme k nejspíše v praxi nejpádnějšímu důvodu, proč se obvinění snaží 

jakýmkoli způsobem vazbě vyhnout, a to ať již zaplacením kauce, nebo za pomoci Plea 

Bargainingu. Vazba je pro obviněného obdobím neuvěřitelné nudy, protože neexistuje 

žádný způsob či prostředek naplění času zde stráveného, v kombinaci s velkým 

psychickým vypětím, neboť obviněný oproti trestu odnětí svobody velmi často neví, jak 

dlouho ve vazbě ještě stráví, a také v kombinaci se strachem z ostatních vazebních 

vězňů a z dozorců. Nejedná se ani tolik o obavu z fyzického napadení - to je 

v současnosti velmi vzácný jev, obzvlášť ve vazebních věznicích. Vazební vězeň má 

zejména strach z prořeknutí se ohledně faktů souvisejících s jeho případem, neboť 

skutečnosti, které vyplynou na povrch ve vazbní věznici, je možné plnohodnotně využít 

v připravovaném soudním řízení, stejně jako při Plea Bargainingu. Ostatní spoluvězni se 

mohou pokusit (a pochopitelně také nejspíše pokusí) každou takto zjištěnou informaci 

vyměnit u státního zástupce za kratší nebo nižší trest pro sebe. Jakákoli komunikace s 

vazebními spoluvězni tak může být velmi nebezpečná. 
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7.1.8. Příklad z praxe - kdy bude mít obviněný zájem o Plea 

Bargaining
47

 

Carmelo Anthony je obviněn ze spáchání 20 krádeží vloupáním. Všechny byly spáchány 

při sérii krádeží vloupáním v jeho sousedství. Státní zástupce Derreck Rose nabídne 

obviněnému snížení počtu trestných činů, ze kterých má být obžalován, z dvaceti na dva, 

pokud dozná vinu před zahájením soudního procesu. Carmelo Anthony tuto nabídku 

přijme, protože jeho trest bude kratší a protože bude mít šanci na dřívější podmínečné 

propuštění, než kdyby byl usvědčen před soudem ze spáchání všech dvaceti trestných 

činů, ze kterých jej státní zástupce a stát viní. Nehledě na to Carmelo Anthony jako 

chudý zloděj ví, že by neměl na zaplacení dobrého advokáta, který by měl šanci získat 

mu nižší trest v řízení před soudem, než jaký mu státní zástupce navrhl. Protože je 

Carmelo Anthony protřelý kriminálník a recidivista, tak na něj byla ihned po zatčení 

uvalena vazba. Carmelo Anthony ví, že čím dříve se dohodne se státním zástupcem na 

dohodě, tím dříve se dostane z vazby do normálního vězení, kde jsou mnohem lepší 

životní podmínky; proto Carmelo Anthony na nabídku státního zástupce okamžitě 

přistoupí. 

 

Výše v této kapitole jsou uvedeny a v tomto příkladu pak shrnuty důvody, pro které 

obvinění raději využijí Plea Bargaining a se státním zástupcem se dohodnou, než aby 

museli do vazby. Vzhledem k tomu, kolik faktorů v jejich rozhodování mluví 

jednoznačně pro výhodnost Plea Bargainingu oproti klasickému řízení, není celkové 

procento případů skončených Plea Agreementem nijak překvapivé, neboť osob 

ochotných podstoupit standardní trestní řízení je minimum. 
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7.2. Pohled státního zástupce
48

 

7.2.1. Přeplněné vazební věznice 

První důvod hovořící u státních zástupců jednoznačně pro využití Plea Bargainingu je 

shodný jako v případě obviněných - přeplněné vazební věznice. Vazební věznice totiž 

kromě osob zadržených a obviněných čekajících na soudní proces vězní také osoby 

odsouzené za přestupek, pokud jsou odsouzeny k trestu odnětí svobody. Tento fakt 

způsobuje vzhledem k trendu zkracování trestu odnětí svobody (viz dále) poměrně 

velký problém s kapacitou věznic. Je proto vyvíjen tlak na státní zástupce, aby se snažili 

zpracovat případy obviněných čekajících na soudní řízení co nejrychleji, přičemž 

zdaleka nejrychlejším způsobem, jak vyřídit věc obviněné osoby, je dosažení dohody za 

pomocí Plea Bargainingu. To umožňuje obviněným, kteří by pravděpodobně nestrávili 

ve vazbě příliš dlouhou dobu, dřívější propuštění na svobodu v podobě udělení trestu 

alternativního k trestu odnětí svobody, jako je například podmíněný trest odnětí 

svobody, pokuta, povinnost k náhradě škody, trest obecně prospěšných prací, nebo jiné 

alternativní tresty. Za pomoci tohoto postupu se státní zástupci snaží odlehčit extrémně 

překračované kapacitě vazebních věznic. Méně vazebních vězňů, kteří jsou podezřelí ze 

spáchání méně závažného činu, totiž znamená, že je volné místo pro obviněné či 

podezřelé, kteří jsou podezřelí ze spáchání závažnějších trestných činů. 

7.2.2. Kalifornský problém
49

 

Problém s přeplněním se nevztahuje jen na vazební věznice, ale též na standardní 

věznice. Tento problém motivuje a nutí nejen státní zástupce, ale i soudce, aby ukládali 

kratší tresty odnětí svobody, než by za normálních okolností ukládat chtěli a měli. 
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Odsouzení obviněného ke kratšímu trestu odnětí svobody nebo odpykání tohoto trestu 

již ve vazební věznici velmi pomáhá odlehčit nápor odsouzených putujících do státních 

věznic.  

 

V Kalifornii se stal problém s přelidněním státních věznic natolik závažným, že do 

situace musel zasáhnout federální soud Spojených států amerických. V roce 2009 tento 

soud rozhodl, že podmínky v Kalifornských státních věznicích odporují ústavě 

Spojených států amerických, zejména její části zabývající se zdravotní péčí
50

, a přikázal 

státu Kalifornii snížit počet vězňů ve věznicích o téměř 30 %, což v té době bylo téměř 

40 000 vězňů. Splnění tohoto soudního rozhodnutí se zodpovědně zhostil tehdejší 

guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger, který přikázal státním zástupcům, aby 

„přehodnotili svůj postoj“ (doslova „realign the way they handle”) k trestání určitých 

nenásilných, nesexuálních a nezávažných trestných činů. Toto důrazné doporučení bylo 

poté v roce 2014 podpořeno schválením v referendu jako tzv. „Proposition 47“. To 

vedlo k hromadnému zmírnění trestů za zneužívání návykových látek a za nenásilné 

trestné činy, důsledkem čehož byl ovšem opět nevítaný zvýšený nápor na vazební 

věznice (způsobený odlivem ze standardních věznic), a tedy současně také zvýšený tlak 

na státní zástupce (viz výše), což je stav, který trvá dodnes. Státní zástupci jsou proto 

v Kalifornii stále pod velkým tlakem, aby pomocí institutu Plea Bargainingu odlehčili 

jak vazebním, tak standardním státním věznicím, a aby se snažili v rámci Plea 

Agreementů využívat zejména trestné činy, které nevedou k trestu odnětí svobody. 

 

V roce 2015 se státu Kalifornie podařilo splnit požadavky Federálního soudu ohledně 

naplněnosti státních věznic. I tak jsou ale věznice v Kalifornii naplněné na 137,5 %. 

7.2.3. Přeplněné soudní síně 

Věznice nejsou jediné přeplněné prostory se vztahem k trestnímu soudnictví. S velkými 

kapacitními problémy se potýkají dokonce již také soudci v soudních síních. Soudci 

mají plné rozvrhy na měsíce dopředu a i tyto přeplněné rozvrhy se s každým 

probíhajícím soudním řízením stávají méně a méně splnitelnými. Spory před soudem se 

bohužel mají ve Spojených státech amerických tendenci lidově řečeno „táhnout”, což 
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ještě více zpomaluje ostatní řízení. Soudci se takto dostávají pod značný časový a 

kapacitní tlak. Tento tlak a stres přenášejí soudci v soudních síních na státní zástupce 

tím, že na ně velmi důrazně apelují (spíše na ně doslova řvou), aby vyšetřovali rychleji a 

postupovali v trestním řízení celkově efektivněji. Na státních zástupcích je potom, aby 

se stali hlavním hybatelem a motorem celého trestního soudnictví Spojených států 

amerických a udržovali jej v chodu svou efektivitou a důrazností, což není snadný úkol. 

 

Státní zástupci jsou vzhledem k výše uvedenému velice přetíženi, a to nejen samotní 

státní zástupci, ale také celý jejich úřad. Zejména zaměstnanci tohoto úřadu jsou velmi 

časově vytíženi a často musí pracovat dlouhé hodiny přesčas. Plea Bargaining umožňuje 

ulevit těmto zaměstnancům zejména proto, že tento postup je mnohem rychlejší a 

vyžaduje mnohem méně práce, než běžná příprava na soudní řízení. S tím souvisí také 

skutečnost, že průběh a vyřízení Plea Bargainingu jsou mnohem šetrnější k rozpočtu 

státního zastupitelství, než je standardní soudní řízení. Vzhledem k tomu, že trendem 

současné doby je každoroční omezování rozpočtů většiny státních institucí, státní 

zástupci v případě méně závažných trestných činů hromadně preferují využívaní Plea 

Bargainingu pro úsporu času a zdrojů, které pak využívají v rámci závažnějších a 

společensky významnějších případů vedených také před soudy. 

7.2.4. Jistota odsouzení  

Dalším pozitivním aspektem Plea Bargainingu pro státní zástupce je jistota odsouzení 

obviněného. Ve všech případech bez výjimky totiž platí, že nehledě na zdánlivou 

jednoznačnost důkazů a na první pohled se jasně jevící výsledek řízení si ani perfektní 

státní zástupce nemůže dovolit ve své činnosti polevit. Kdykoli totiž může dojít ke 

zvratu, mohou se objevit nové důkazní prostředky, a výsledek řízení proto není nikdy 

předem jasný, ačkoli tak může působit. Není zdaleka výjimečným jevem, že státní 

zástupce věnuje v řízení před soudem velké množství energie, času i peněz, které by 

jinak mohl věnovat jiném případu, na to, aby obviněného usvědčil, přesto se mu to 

nicméně nepodaří, obviněný je porotou osvobozen a státní zástupce případ prohrává
51

. 

Taková situace nemůže s Plea Bargainingem nastat. Jak se totiž říká: Kdo nebojuje, ten 

neprohraje. 

                                                 
51

 V českém právním prostředí bychom samozřejmě nemohli použít výraz, že státní zástupce “prohrává”, 

v americkém právním prostředí je nicméně tento výraz více než namístě. 
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7.2.5. Informační zdroje a svědci 

Plea Bargaining umožňuje státním zástupcům zachovat kredibilitu svých zdrojů a 

informátorů, které Policie nebo jiné vládní úřady využívají. Velká část těchto 

neoficiálních informátorů již totiž má záznam v trestním rejstříku. Pokud by měl jít 

šetřený případ před soud a takový informátor by zde měl podat svědeckou výpověď, 

obhajoba by mohla využít jeho trestní minulosti k diskreditaci informátora i celé jeho 

svědecké výpovědi. Pokud se ale šetřený případ bude projednávat pouze v rámci Plea 

Bargainingu, státní zástupce nebude povinnen sdělit obhajobě totožnost zdroje, od 

kterého získal detailní informace o případu, nemluvě o obsahu jeho trestního rejstříku.
52

 

 

Plea Bargaining také umožňuje státním zástupcům si informátory vytvářet. Státní 

zástupci totiž mohou Plea Bargaining využít k tomu, aby nabídli zajímavou dohodu 

obviněnému, který může přímo státnímu zástupci anebo jiným státním orgánům či 

institucím pomoci v jiném případu. Za pomoci Plea Bargainingu lze mimo jiné 

nabídnout dohodu obviněnému, který byť je zjevně vinen, je současně připraven podat 

před soudem svědeckou výpověď, která pomůže usvědčit jeho spolupachatele, nebo 

která pomůže státnímu zástupci, policii nebo jiným státním orgánům či institucím 

objasnit jiný, doposud neobjasněný případ. 

 

Příklad
53

: Tyson Chandler je protřelý kriminálník s dlouhým a bohatým trestním 

rejstříkem. Jeho nejnovější počin je vykradení obchodu Dirka Nowitzkého. Při 

plánování trestného činu se mu podařilo přemluvit Erica Bledsoa, aby hlídal před 

obchodem a upozornil ho na případný příchod policie. Eric Bledsoe má čistý trestní 

rejstřík a před měsícem oslavil osmnácté narozeniny. Eric pouze hlídal před obchodem, 

nebyl ozbrojen a nevěděl, že Tyson má u sebe devítimilimetrovou pistoli, kterou si 

opatřil sám den před akcí u ilegálního překupníka se zbraněmi a jak po akci sám Tyson 

řekl: „Pořídil si ji jen pro jistotu.“ Při samotné akci Tyson vešel sám do Dirkova 

obchodu a se zbraní v ruce donutil Dirka, aby mu zabalil všechny peníze, které měl na 

kase. V okamžiku, kdy Dirk vracel pytel s penězi Tysonovi, ale Tysonova zbraň sama od 
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sebe vystřelila. Dirk byl vážně, ale nikoli smrtelně zraněn. Tyson a Eric utekli. Eric se 

později sám přihlásil policii a ke všemu se přiznal.  

 

Po Plea Bargainingu se Tyson domluvil se státním zástupcem a přiznal se k ozbrojené 

loupeži („Armed Robbery”) s trestem odnětí svobody dvacet pět let až doživotí, což je 

přibližně shodný trest, jaký by dostal od soudu, pokud by případ došel až tam (zejména z 

důvodu jeho četných záznamů v trestním rejstříku a násilné povaze spáchaného 

trestného činu). Ericovi, ačkoli je technicky také vinen z účasti na ozbrojené loupeži, 

stejně jako Tyson, je nicméně při Plea Bargainingu nabídnuta dohoda, v rámci níž je 

mu trestný čin změněn pouze na krádež („Larceny”), za kterou může dostat nejvýše 

jeden rok odnětí svobody. Výměnou za tento ústupek ale musí Eric svědčit proti 

Tysonovi.  

 

Státní zástupce tuto dohodu pak soudci ospravedlní tím, že Eric pomohl dostat 

nebezpečného kriminálníka – recidivistu z ulice do věznice, přičemž při páchání 

trestného činu hrál pouze malou roli, ve které dokonce ani nevěděl o tom, že je Tyson 

ozbrojen, navíc do této doby měl čistý trestní rejstřík a policii se nakonec přihlásil sám. 

Tyto důvody, kromě prvního z nich, by v každém případě Ericovi zkrátily trest, i pokud 

by se rozhodl nesvědčit proti Tysonovi. 

 

Souvisejícím pozitivním aspektem Plea Bargainingu, který má zásadní váhu pro státní 

zástupce, je zajištění bezpečnosti svědků. Pokud se trestní řízení při svém běžném 

průběhu dostane do fáze soudního řízení, obžaloba v něm musí předvést všechny 

svědky a odtajnit jejich identitu do spisu. Tím samozřejmě odkryje jejich totožnost 

obhajobě a s ní i obviněnému. Ačkoli je program ochrany svědků ve Spojených státech 

amerických na skvělé úrovni, je vždy lepší předcházet situacím, ve kterých je nutné 

tento program aplikovat v praxi. Obzvláště pak v případech organizovaného zločinu je 

bezpečnostní riziko pro svědky obrovské, neboť jen málokdy se podaří najednou obvinit 

a zbavit osobní svobody celou zločineckou organizaci a její členové, kteří zůstali na 

svobodě, mohou mít potřebu se svědkům pomstít (případně k tomu mohou dostat pokyn 

od hierarchicky výše postaveného člena organizace). V případě existence ohrožených 

svědků v dané kauze je proto potrestání obviněných za pomoci Plea Bargainingu určitou 

zárukou ochrany těchto svědků, neboť jejich totožnost nemusí být obhajobě, a tedy ani 

obviněnému, vůbec odhalena. 
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7.2.6. Ochrana obětí trestného činu 

Také oběti trestného činu profitují z Plea Bargainingu, a vzhedem k tomu, že ochrana 

obětí trestných činů je vždy jedním ze základních státních zájmů v rámci trestního 

soudnictví, hraje tato skutečnost pro státní zástupce při rozhodování, zda přistoupit či 

nepřistoupit k Plea Bargainingu také zásadní roli.  

 

Pomocí uplatnění Plea Bargainingu se lze poměrně snadno vyvarovat sekundární 

viktimizaci obětí, tedy způsobování dalších psychických traumat ze setkání s 

pachatelem, ze samotného soudního procesu, či necitlivého výslechu před soudem. Ve 

Spojených státech amerických je navíc přímo podle Ústavy, konkrétně podle šestého a 

čtrnáctého dodatku k Ústavě, státní zástupce povinen při soudním jednání předvolat 

oběť strestného činu přímo k soudu kvůli podání svědecké výpovědi. V tomot šestém a 

čtrnáctém dodatku je totiž právně zakotvena tzv. konfrontační doložka („Confrontation 

Clause”), tedy právo obviněného konfrontovat všechny svědky obžaloby
54

, jakmile 

dojde k soudnímu řízení. Oběť tedy bude nutně konfrontována přímo s pachatelem, což 

může být pro obžalobu likvidační - oběť totiž nemusí tlak a stres ze soudního jednání či 

z konfrontace s pachatelem vydržet, a kromě její silné sekundární viktimizace může 

dojít také k tomu, že v takový okamžik změní svoji výpověď. To může kromě značné 

komplikace případu z pohledu státního zástupce vést dokonce až k tomu, že se oběť 

sama vystaví riziku trestního stíhání za křivou výpověď, což je bohužel skutečně 

poměrně časté např. při sexuálních trestných činech.  

 

Zásadním přínosem pro oběti a omezením jejich další viktimizace je také skutečnost, že 

Plea Bargaining a Plea Agreement je mnohem méně medializovaná a celkově se jedná o 

mnohem rychlejší a snazší proces než při soudním řízení. Mnohé oběti by rády udržely 

skutečnost, že na nich byl spáchán trestný čin, v co největší tajnosti, často i před svými 

blízkými, a rády by měly celou událost (spáchaný skutek a jeho následky pro ně) co 

nejdříve za sebou a nevracely se k ní. Plea Bargaining je v tomto případě ideální, neboť 

je schopný obětem v tomto směru plně vyhovět. Oběť není konfrontována s pachatelem 
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ani nemusí znovu podávat svědeckou výpověď. Vše je vyřízeno rychle a bez zbytečné 

pozornosti veřejnosti. 

7.2.7. Možnost státního zástupce ovlivňovat při aplikaci Plea 

Bargainingu užitá právní pravidla 

Ačkoli jsou v rámci Plea Bargainingu státní zástupci pochopitelně plně vázání právem, 

mohou jej využívat (a často také využívají) k vlastnímu, odlišnému výkladu zákonů, 

právních principů a pravidel, než je výklad obecně aplikovaný soudy. Obvykle se jedná 

o pravidla, které jsou kontroverzní, zastaralá (spojené státy Americké mají systém 

postavený na precedentech, tudíž jejich novelizace může být vzhledem k zásadě stare 

decisis velmi problematická), neoblíbená nebo s nimi jen státní zástupce nesouhlasí.  

 

Příklad
55

: Derrick Rose je zatčen za držení marihuany v množství jednoho „jointu“, 

tedy cca 1 gramu. To, v závislosti na konkrétní jurisdikci, do které trestný čin spadá, 

může být vyhodnoceno i jako závažný trestný čin, nejčastěji se nicméně bude jednat o 

přestupek s trestem odnětí svobody maximálně 100 dní a s možností uložit vysokou 

pokutu. Derrick má nicméně štěstí, neboť státní zástupce Jeff Green, kterému byl případ 

přidělen, není velkým fanouškem této úpravy. Rozhodne se proto Derrickovi v rámci 

Plea Bargainingu dát nabídku, kterou má ve zvyku dávat každému obviněnému z tohoto 

Misdemeanoru – dvacet pět dolarů pokutu a deset hodin obecně prospěšných prací, tedy 

sankci zjevně pro forma. Takovou nabídku Derrick bez pochyby nebude chtít odmítnout.  
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8. Kontroverze a negativa Plea Bargainingu
56

 

8.1. Dvojí metr na obviněné 

Je zjevné, že způsob odsouzení závisí ve Spojených státech amerických v podstatě na 

štěstí obviněného – tedy na tom, zda je přidělen státnímu zástupci, který je ochoten 

využít Plea Bargaining, či nikoli. Obvinění, kteří to štěstí nemají a jsou souzeni před 

soudem, dostávají mnohdy nesrovnatelně přísnější tresty než ti, kterým je umožněna 

dohoda za pomoci Plea Bargainingu. Toto je jedním z největších problémů systému 

trestního soudnictví ve Spojených státech amerických, neboť za spáchání stejného 

trestného činu nenásleduje vždy stejný trest, jedná se tedy kromě porušení právní jistoty 

občanů, kteří tak nevědí, jaký trest následuje za jaké porušení práva, o porušení jednoho 

ze základních principů trestního soudnictví a právího státu jako takového – nullum 

crimen sine lege
57

. Tato zásadní negativní stránka Plea Bargainingu velmi úzce souvisí 

se všemi ostatními dále uvedenými negativy tohoto institutu. 

8.2. Nezájem Policie a nedostatečné vyšetřování 

Trestní soudnictví jako takové není jedinou přetíženou složkou tresního řízení a vůbec 

vyšetřování a prevence kriminality ve Spojených státech amerických. Policisté a 

detektivové jsou na tom z tohoto pohledu ještě mnohem hůře. Není tedy divu, že se 

snaží naložit se svými dostupnými časovými i finančními zdroji tak efektivně, jak je to 

jen možné. Vzhledem k tomu, že policisté a detektivové vědí, že valná většina případů, 

které vyšetřují, nakonec skončí dohodou v rámci Plea Bargainingu, snaží se případ 

uzavřít a předat státnímu zástupci co nejrychleji. Tento spěch se ale bohužel 
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samozřejmě odráží ve kvalitě vyšetřování. Velmi často mají policisté tendenci zatknout 

prvního podezřelého, na kterého narazí, a případ ihned uzavřít, aniž by jej hlouběji 

vyšetřovali či se o něj dále zajímali. K podrobnějšímu vyšetřování přistupují až poté, co 

si jej vyžádá státní zástupce, pokud se tak stane - tedy pokud Plea Bargaining není 

úspěšné, neskončí Plea Agreementem, a státní zástupce si tedy musí případ připravit 

k soudnímu řízení. Zde pak státní zástupce o vině přesvědčuje porotu, což samozřejmě 

není bez dostatečného vyšetřování reálné. Případ se tedy v takové situaci vrací znovu 

policistům a detektivům, kteří jej vyšetřovali prvně, aby ve vyšetřování pokračovali 

podle pokynů státního zástupce. Mezitím však uplyne spousta času, což má samozřejmě 

vliv také na kvalitu důkazních prostředků a vůbec zjištění získaných vyšetřováním.  

8.3. Špatně rozpracované spisy 

Plea Bargaining má negativní vliv také na práci státních zástupců. Jak již bylo zmíněno 

dříve v této diplomové práci, státní zástupci jsou zahlceni extrémním množstvím 

případů v poměru k tomu, jaké množství zdrojů a času mají k dispozici. Velká část 

státních zástupců se proto snaží ušetřit tyto zdroje a zároveň svůj čas tím, že omezí čas, 

který věnují přípravě spisu a kvalitnímu šetření případu. Tito státní zástupci jsou si totiž 

velmi dobře vědomi toho, že převážná většina případů se před soud nikdy nedostane a 

že skončí uzavřením dohody v rámci Plea Bargainingu. Tím, že se případ nedostane 

před soud, odpadá povinnost státního zástupce odůvodnit obžalobu a prokázat vinu 

obviněného před porotou. Při Plea Bargainingu si totiž obvykle státní zástupce vystačí 

se základním shrnutím faktů a důkazů a přiměřenou nabídkou obvinění a trestu. Případ 

je proto připraven nepozorně a ve spěchu; pokud tedy nedojde k uzavření Plea 

Agreementu, má to vliv na kvalitu následné obžaloby. 

8.4. Psychologický nátlak 

Stejně jako při běžném civilním vyjednávání se i při Plea Bargainingu každá strana 

snaží získat co nejlepší postavení jakýmikoli možnými prostředky včetně psychického 

nátlaku. Státní zástupci nejsou žádnou výjimkou. Zkušené obhájce tyto mimoprávní 

techniky vyjednávání nerozhodí, nicméně pro nezasvěcené obviněné to může být 

značně stresující zkušenost a psychický nátlak státních zástupců je může přimět uzavřít 

dohodu, která nemusí být ani tak výhodná, jak je prezentována. Státní zástupci se snaží 

využít mimo jiné nedostatečně provedeného vyšetřování daného činu policií a neúplně 



45 

 

rozpracovaného spisu k vyvolání pocitu, že je obviněný v mnohem horší situaci, než v 

jaké ve skutečnosti je. Následně státní zástupce barvitě vylíčí obviněnému, jak bude 

probíhat soudní proces, a použije také věšinou pravdivý fakt, že obviněný s největší 

pravděpodobností dostane před soudem tvrdší trest, než ten který by dostal, kdyby 

přistoupil na Plea Bargaining. Takto dochází k určení viny a výše trestu způsobem, 

který nemá žádnou oporu v právu, ba dokonce nemá s právem nic společného - jedná se 

pouze o určitou sofistikovanou variantu psychického nátlaku ze strany státního 

zástupce, který přinutí obviněného doznat se bez skutečné možnosti svobodně se 

rozhodnout o výhodnosti takového doznání a využít veškerých práv obviněného v 

trestním řízení. 

8.5. Doznání viny nevinnou osobou
58

 

Jedním z nejvíce kontroverzních aspektů Plea Bargainingu je skutečnost, že na Plea 

Agreement až příliš často přistupují i obvinění, kteří žádný trestný čin nespáchali. Pět až 

deset procent osob odsouzených na základě uzavření Plea Agreementu, tedy na základě 

doznání či nepopírání viny, je ve skutečnosti nevinných. Důvodem pro přistoupení na 

Plea Agreement pro neviné není pouze snaha ochránit skutečného pachatele, jak se 

může na první pohled zdát. Důvod, proč nevinní obvinění doznávají nepravdivě svoji 

vinu, je třeba také hledat v kontextu všech ostatních nedostatků Plea Bargainingu. 

 

Celou kauzu a zjištěné skutečnosti obviněnému předkládá státní zástupce obvykle 

v řádu několika dnů po zatčení. Státní zástupce je nicméně ten, kdo vydává souhlas se 

zatčením, a proto je v době, kdy je obviněný se svou kauzou poprvé konfrontován, s 

případem již velice dobře obeznámen. Má navíc k dispozici policejní vyšetřovatele, 

kteří případ vyšetřovali, aby mu s veškerými jeho případnými nejasnostmi v této kauze 

pomohli. V diametrálně odlišné situaci proti němu stojí obviněný, který je 

pravděpodobně již nějakou dobu držen na policejní stanici, a s výjimkou sdělení 

trestného činu, z jehož spáchání je podezírán, nemá o své situaci žádné informace. V 

informačně stejně nevyhovující situaci je obhájce, kterého obviněný obvykle zavolá až 

v okamžiku, kdy je držen na policejní stanici po zatčení. Obhájce má běžně pouze 

několik málo hodin na to, aby získal od úřadu státního zástupce spis a alespoň se v něm 
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zběžně zorientoval, natož aby byl schopen zahájit vlastní vyšetřování a stanovit si 

strategii obhajoby. Stává se také, že obviněný svého obhájce vidí poprvé až při schůzce 

se státním zástupcem.  

 

Situace je tedy taková, že na jedné straně stojí sebevědomý státní zástupce, který má 

dokonalý přehled o případu a hrozí obviněnému nejvyšším trestem, který je možné 

udělit, a jako alternativu nabízí relativně mírnou dohodu. Na druhé straně pak sedí 

vyděšený obviněný se svým obhájcem, kteří mají v daný okamžik téměř nulovou 

znalost případu – což je právě stav, kterého státní zástupce využije k Plea Bargainingu. 

Varianta odmítnout mírnou nabídku státního zástupce, směřovat případ k soudu a 

doufat, že se mu podaří prokázat nevinu a přesvědčit o ní porotu, může být pro 

obviněného vysloveně děsivá, obzvlášť pokud státní zástupce hrozí dlouhým trestem 

odnětí svobody nebo dokonce i trestem smrti. V takové situaci mnoho obviněných 

podlehne, a ačkoli jsou si vědomi vlastní neviny, vinu přiznají, aby tak dostali nabízený 

mírný trest a vyhnuli se nebezpečí, že se jim porotu o nevině přesvědčit nepodaří. 

 

Příklad
59

: Rajon Rondo byl zatčen spolu se svým spolubydlícím. V pokoji, který 

společně obývají, se našlo půl kilogramu heroinu. Rajon Rondo tvrdí, že o něm nevěděl 

a že musí být jeho spolubydlícího. Státní zástupce mu učiní nabídku. Bude chtít jeho 

doznání a obviní ho za samostatný prodej několik gramů heroinu. To je federální zločin, 

za který je trest maximálně dva roky odnětí svobody. Nebo může nabídku odmítnout a jít 

k soudu, kde bude mít možnost přesvědčit porotu o své nevině. Pokud se tak nicméně 

rozhodne, státní zástupce jeji v obžalobě obviní z účasti na drogovém spiknutí, přičemž 

prodej půl kilogramu kokainu by byl pouze malou součástí mnohokilogramového 

drogového spiknutí. Za takový trestný čin je minimální trest deset let odnětí svobody, ale 

podle precedenční praxe federálních soudů se standardně odsuzuje alespoň ke dvaceti 

letům odnětí svobody. 

 

Obhájce by v takové situaci Rajonovi nejspíše doporučil, aby s nabídkou státního 

zástupce souhlasil, a to i kdyby o sobě Rajon tvrdil, že je nevinný. Statistika by 

podpořila radu obhájce. V roce 2012 byl průměrný trest odnětí svobody za federální 
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drogové zločiny pět let a čtyři měsíce, pokud došlo k odsouzení na základě Plea 

Agreementu. V případě odsouzení soudem byl pak průměrný trest za tyto zločiny 

šestnáct let odnětí svobody
60

.  

8.6. Zklamané oběti trestných činů 

Ačkoli je dopad Plea Bargainingu na oběti trestných činů zmíněn v této diplomové práci 

mezi klady, nemůžeme vynechat také stinnou stránku Plea Bargainingu v tomto směru. 

Ne všechny oběti trestných činů považují za pozitivum, že nemusí k soudu svědčit proti 

obviněnému. Naopak velká část obětí nepřivítá, pokud je skutek, který na nich byl 

spáchán, vyřešen za pomocí Plea Bargainingu de facto ve prospěch pachatele, čímž je 

skončeno celé řízení. Oběti trestných činů jsou pochopitelně nespokojené, pokud je 

osobě, která jim způsobila mnohdy těžkou újmu, dovoleno využit Plea Bargaining, 

neboť cítí, že je veškerá újma, kterou v souvislosti se spácháním trestného činu 

vytrpěly, absolutně přehlížena. Pachatelé jsou z pohledu obětí potrestáni často naprosto 

nedostatečně. Oběti trestných činů bude totiž jen velmi zřídka zajímat, že např. 

obviněný po zatčení pomohl policii objasnit jiné trestné činy, nebo že pomohl státnímu 

zástupci usvědčit jiné, mnohdy i nebezpečnější pachatele trestných činů. Oběti trestných 

činů mají zcela pochopitelně primárně a často také výlučně zájem na dosažení vlastního 

zadostiučinění a toho, co sami považují za spravedlnost. Zajímá je proto pouze, zda a 

jak byl pachatel, který jim způsobil újmu, potrestán za vše, co jim z jejich pohledu 

způsobil. Pokud potrestán není či je potrestán nedostatečně, oběti se cítí ukřivděny a 

jsou nespokojené. 

 

Jako důsledek tohoto problému se mnoho organizací zaměřených na ochranu práv obětí 

trestných činů zaměřilo právě na institut Plea Bargainingu. Jejich práce se soustředila 

primárně na úpravu zákonů zajišťujících ochranu obětí trestných činů na státní úrovni, a 

snažila se dosáhnout úpravy ochrany obětí trestných činů při Plea Bargainingu. Zde je 

nutno vyzdvihnout fakt, že právě z důvodu zaměření práce těchto organizací na zákony 

na státní, nikoli federální úrovni, je úprava ochrany obětí trestných činů značně 

nejednotná, a tedy pro práva neznalé oběti trestných činů velmi nepřehledná. Až příliš 

často jsou proto tyto oběti trestných činů závislé na poučení státního zástupce, pro 
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kterého se může v daný okamžik jednat o určitý střet zájmů, neboť on je, jak jsme si již 

vysvětlili, jednou z osob, které mají zvýšený zájem na skončení případu za pomocí Plea 

Bargainingu. 

 

Příklady právních úprav ochrany oběti trestného činu při Plea Bargainingu:  

V Michiganu se například musí státní zástupce před skončením Plea Bargainingu a 

uzavření Plea Agreementu s obětí na znění této dohody poradit. Taková úprava je ale 

spíše výjimkou. Ve většině států jsou obvyklé dvě varianty účasti obětí trestných činů 

při Plea Bargainingu. První spočívá v právu oběti trestného činu být přítomna 

schvalování dohody vzešlé z Plea Bargainingu soudcem. Soudce se před svým 

závěrečným rozhodnutím o schválení Plea Agreementu musí dotázat, zda je oběť tohoto 

trestného činu přítomna, a pokud tomu tak je, má tato oběť právní nárok se k této 

dohodě vyjádřit. Takové vyjádření poté soudce musí vzít v úvahu při samotném 

rozhodování, zda dohodu přijme nebo odmítne. Druhá varianta účasti na Plea 

Bargainingu je možnost oběti trestného činu případ prokonzultovat se státním 

zástupcem a soudním úředníkem
61

, který byl k tomuto případu přidělen. Soudnímu 

úředníkovi pak může oběť tohoto trestného činu sdělit, jaký je její postoj k případu a 

názor na výsledek Plea Bargainingu v dané věci. Soudní úředník poté zahrne názor oběti 

na Plea Agreement do podkladů pro soudce, které mu připravuje pro rozhodnutí o 

dohodě. I tento postup často může ovlivnit soudcovo rozhodnutí. 

8.7. Protiústavnost
62

 

Jak vyplývá z obsahu této diplomové práce výše, Plea Bargaining není zakotveno v 

Ústavě Spojených států amerických. Obvinění na něj dokonce nemají žádný právní 

nárok, který by byl zakotven v jakémkoli psaném právním předpise. Ve skutečnosti je to 

spíše naopak. Plea Bargaining je v souvislosti s Ústavou Spojených států amerických 

považováno minimálně za velice kontroverzní téma, což je ještě poměrně slabé 

vyjádření faktického stavu - Plea Bargaining je totiž v přímém rozporu minimálně 

s pátým a šestým dodatkem Ústavy Spojených států amerických. 
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Pátý dodatek Ústavy Spojených států amerických, který je součástí listiny práv („Bill of 

Rights”), pojednává o právu sám sebe neusvědčit. Tento dodatek Ústavy chrání 

obviněné mimo jiné proti tomu, aby byli po předvolání k soudu pod hrozbou pokut a 

trestů za křivé svědectví nuceni zde svědčit sami proti sobě.
63

 Toto právo mají obvinění 

v jakékoliv fázi trestního řízení, i při vyšetřování policií. Váže se k němu pouze jediná 

výjimka, která využití práva sám sebe neusvědčit vylučuje, a to je situace, kdy se 

obviněný tohoto práva již jednou výslovně vzdal a souhlasil s tím, že bude svědčit. Od 

takového okamžiku se obviněný svého práva nevypovídat proti sobě při výslechu před 

soudem již nemůže dovolávat. Jak bylo již několikrát uvedeno v této práci, primárním a 

esenciálním předpokladem Plea Bargainingu je to, že se obviněný dozná a usvědčí sám. 

Aby mohl tedy obviněný využít výhody Plea Bargainingu, je nucen vypovídat ve svůj 

neprospěch - doznat se, nebo nepopírat vinu. Dochází tu proto k rozporu s pátým 

dodatkem. 

 

Šestý dodatek Ústavy Spojených států amerických, který je také součástí listiny práv, 

pojednává o zásadách trestního soudnictví. Plea Bargaining je v přímém rozporu 

zejména s tou jeho částí, kde se obviněnému přiznává právo na „…rychlý a veřejný 

soudní proces před nestrannou porotou…“
64

. Jak již bylo uvedeno, jedním z hlavních 

přínosů Plea Bargainingu pro americkou justici je skutečnost, že se při něm nemusí 

svolávat porota, což je jinak velice časově a finančně nákladné. Právo na proces před 

nestrannou porotou je nicméně ve Spojených státech amerických ústavně zakotveným 

právem a využíváním Plea Bargainingu dochází k jeho soustavnému porušování. 

 

Aby Plea Bargaining mohlo fungovat a dohoda Plea Agreement byla platná, musí se 

obviněný těchto svých ústavně zakotvených práv výslovně vzdát. Toto vzdání se práv 

musí být „nejen dobrovolné, ale také vědomé. Musí se jednat o inteligentní volbu 

provedenou s dostatečným pochopením všech okolností a jejích nejpravděpodobnějších 
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důsledků.“
65

 Rozpoznat, zda každé jednotlivé přiznání viny splňuje tyto parametry, je 

nicméně velmi obtížné.  

 

Soudy se k tomuto problému postavily poměrně systematicky - zavedly ucelený postup, 

podle kterého musí soudy v každém jednotlivém případě schvalování Plea Agreementu 

postupovat. Nejprve je nutné každého obviněného seznámit se všemi právy, která mu u 

soudu přísluší, a kterých se hodlá vzdát v rámci svého doznání
66

. Sám soud poté musí 

závazně rozhodnout, zda je daný případ vůbec vhodný k vyřešení za pomocí Plea 

Bargainingu. „Pokud tuto otázku zodpoví kladně, řeší soud, zda je konkrétní předmětná 

dohoda v pořádku a zda s ní souhlasí. Následně se soud bude zajímat, jak dohoda 

vznikla, zda není její obsah vynucený a zda obviněný nebyl donucen k samotnému 

doznání. Při celém tomto procesu navíc soudce zkoumá, zda se obviněný jeví jako 

dostatečně rozumově vyspělý, případně zda není pod vlivem látek, které by ovlivnily 

jeho úsudek. Obviněný musí být schopen „dostatečně komunikovat se svým obhájcem a 

přiměřeně mu rozumět“ a zároveň „rozumově i věcně rozumět procesu, který se právě 

odehrává“. Nakonec soudce musí zjišťovat, zda je obviněnému zcela jasné, co mu hrozí 

při schválení dohody soudem, jaký nejvyšší a nejnižší trest může dostat, zda toto 

doznání bude mít nějaký vliv na jeho každodenní život a jaký, jaké všechny podmínky 

předmětná dohoda má a co obviněnému hrozí, pokud ji poruší.“
67
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 Brady Trilogy (Brady v. United States 397 U.S. 742, 748, 90 S. Ct. 1463, 1469, 25 L. Ed. 2d, 747 

(1970)) 

66
 United States v. Gomez-Cuevas, 917 F. 2d 1521, 1525 (10th Cir 1990); United states v. Adams, 566 F. 

2d 962 (5th Cir. 1978); United States v. Jackson, 627 F. 2d 883 (8th Cir. 1980); United States v. Boone, 

543 F. 2d 1090 (4th Cir. 1976); United States v. Saft, 558 F. 2d 1073 (2d Cir. 1977) 

67
 V originále:„In determing the voluntaries of a plea of guilty or a plea of nolo contendere, the court has 

a duty to inquire whether the wilingness to plead results from discussions betweem the defedant ot his 

counsel and the prosecutor. A plea will not be deemed voluntary i fit was induceed by threats or coercion, 

was based on unfulfilled or improper promises or if the defendant was mentally incompetent or uder the 

influence of drugs to the extent that his judgement was impaired. The overall competency standard for 

entering a plea is whether the defendant has „sufficient present ability to consult with his lawyer with a 

reasonable degree of rational understanding“ and has a „rational as well as factual understanding of the 

proceedings against him.“; HERMAN, Nicholas G. Plea Bargaining. 3. vydání. Huntington: Juris 

Publishing, Inc., 2012. s. 12-13 
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8.8. Rigidita systému trestního soudnictví 

Plea Bargaining uměle odlehčuje systému amerického trestního soudnictví. Pokud by 

Plea Bargaining nebylo provozováno, systém amerického soudnictví by se nejspíše z 

kapacitních důvodů zhroutil. Na druhou stranu by takové zhroucení pravděpodobně 

vedlo k nezbyté reformě trestního soudnictví, možná dokonce i k celkové reformě 

sytému soudů a také celého trestního zákoníku. Taková změna by mohla celé trestní 

řízení zefektivnit, některé trestné činy by také mohly úplně přestat být postihovány. 

Tím, že je ale nadále využíváno toto „obcházení zákona”, za což je možno Plea 

Bargaining v určitém smyslu považovat, je kolaps a s ním spojená reforma americké 

trestní justice oddalován. V současnosti tak zůstává uměle zachováván systém starý a 

zjevně nefunkční, jehož modernizace a přizpůsobení současným podmínkám je v 

nedohlednu. 

8.9. Narušení účelu trestání 

Americká právní teorie rozlišuje pět hlavních účelů trestání
68

. Plea Bargaining téměř 

každý jeden z těchto účelů trestání popírá a relativizuje; můžeme tak s trochou nadsázky 

říci, že Plea Bargaining činí tresty udílené v trestním řízení bezúčelnými. 

 

Prvním účelem trestů je tzv. individuální a generální prevence (v angličtině „Specific 

and General Deterrence”; doslovný překlad z českého jazyka by měl znít spíše 

„individuální a generální zastrašování”). Obdobně jako v české právní teorii se 

individuální prevence vztahuje na každého obviněného - strach z trestu, ke kterému byl 

pachatel jednou odsouzen, či z trestu přísnějšího, snižuje pravděpodobnost, že se tento 

pachatel bude nadále dopouštět trestné činnosti. Všeobecná prevence se pak vztahuje 

k veřejnosti - pokud bude mít veřejnost možnost pozorovat následky, které mělo 

spáchání trestného činu pro pachatele v dané věci, mohou ji tyto následky odradit od 

protizákonného jednání právě díky strachu ze stejného anebo podobného trestu. 

Prostřednictvím generální prevence tak vzbuzuje justice v obyvatelstvu respekt vůči 

zákonům a právu jako takovému.  
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Plea Bargaining tento účel trestání do značné míry podkopává. Obvinění a také 

veřejnost vnímají, že tresty nejsou tak přísné, jak by měly podle zákona být. Namísto 

udělování dostatečně tvrdých, předem jasně daných trestů za každý trestný čin, se 

trestání při využití Plea Bargainingu stahuje mimo zrak veřejnosti, za zavřené dveře.  

Trest se pak stává pouze jakousi dohodou mezi obviněným a justicí, která je výhodná 

pro obě strany. Veřejnost tedy vidí obviněné, kteří dostávají tresty mnohem nižší, než 

by podle zákona dostávat měli, a navíc je jim trest přizpůsobován de facto dle jejich 

přání a vyjednávací pozice. Veřejnost tak ztrácí respekt k systému trestního soudnictví a 

k osobě státního zástupce. Vědomí aplikace Plea Bargainingu navíc podporuje pocit, že 

je vždy možné vyjednat si nižší trest, že se lze se státním zástupcem vždy „nějak 

domluvit”. Tresty proto nepůsobí preventivně ani na generální, ani na individuální 

úrovni. 

 

Dalším účelem trestání je ochrana společnosti před pachateli trestných činů 

(„Incapacitation”). Tento účel spočívá v omezení osobní svobody pachatele či jeho 

zaměstnání ve volném čase tak, aby mu bylo fyzicky znemožněno páchat další trestnou 

činnost, čímž je společnost před jeho protiprávním jednáním chráněna. Tento účel 

trestání je zejména markantní u trestu domácího vězení, trestu odnětí svobody nebo u 

trestu smrti. Plea Bargaining tento účel rovněž narušuje a znemožňuje. Obvinění v 

rámci Plea Bargainingu často dostávají velmi krátké tresty omezující osobní svobodu, 

případně jsou tyto tresty nahrazovány tresty alternativními. K fyzickému zabránění 

páchání trestné činnosti tedy nedochází či k němu dochází jen v minimální, mnohdy 

nedostatečné míře. 

 

Třetím účelem trestání je výchova pachatele k řádnému životu („Rehabilitation”). Jedná 

se o nápravu chování pachatelů za pomocí různých vzdělávacích, odborných a 

léčebných programů pořádaných příslušnými centry a o poskytování poradenství, ale 

současně také o morální nápravu pachatele v rámci samotného trestu, kdy je nucen 

zamyslet se nad svým činem a zpytovat svědomí. Trest může kombinovat obě tyto 

roviny pachatelovy nápravy, tedy pachatel může např. navštěvovat léčebný či 

vzdělávací program ve vězení, případně na svobodě jako jednou z podmínek 

podmínečného propuštění na svobodu. Plea Bargaining ovšem může mít na pachatele 

důsledek přesně opačný, než je výchova k řádnému životu, neboť (jak už bylo uvedeno 

výše) podporuje pocit, že je možné tresty obejít dohodou, což je možné označit za 
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výslovně nevýchovné a nepodporuje to pachatelovu vlastní snahu k nápravě. Využívání 

různých vzdělávacích a jiných kurzů nikoli společně s trestem, ale namísto trestu, což je 

pro Plea Bargaining typické, může v pachatelích vyvolávat dojem, že si stačí takzvaně 

„odsedět” pár hodin v poradně a trest je odpykán. Z psychologického hlediska navíc 

působí lépe, pokud je výchova pachatele aplikována vedle trestu, nikoli jako samotný 

trest, neboť aplikace výchovy jako trestu by mohla v pachateli vyvolat tendenci 

výchově odporovat a stavět se k ní do opozice. V důsledku výše uvedeného je možné 

předpokládat, že aplikace Plea Bargainingu zvyšuje pravděpodobnost recidivy, neboť 

popírá výchovný účel trestání. 

 

Retribuční účel trestání je popisován jako odplata lidu Spojených států amerických vůči 

pachateli. Jedná se o určitou sociální satisfakci, neboť pachateli je udělen takový trest, 

který je morálně správný a plně zasloužený. Tento udělený trest předchází spáchání 

dalšího trestného činu jinou osobou vůči pachateli – odstraní totiž touhu po osobní 

pomstě spáchané na obviněném. Pokud oběti trestných činů a lid Spojených států 

amerických zjistí, že obviněný byl dostatečně potrestán za trestný čin, který spáchal, 

jsou dostatečně satisfakováni a jsou také spokojeni s tím, jak jejich systém trestního 

soudnictví pracuje. Systému pak důvěřují a spoléhají na něj. Tento účel trestání Plea 

Bargaining prakticky úplně popírá. Je primárním předpokladem Plea Bargainingu, že 

obviněný není nakonec odsouzen k trestu, který by dostal před soudem, a který bude 

tedy většina lidu pravděpodobně hodnotit jako spravedlivý a dostačující. Nedostatečné 

potrestání pachatele pak snižuje kredibilitu justice v očích obyvatel a ve svém důsledku 

tedy může způsobit zvýšený výskyt trestné činnosti s motivem msty na původním 

pachateli trestného činu, neboť lidé mohou pojmout podezření, že justice je nedokáže 

dostatečně ochránit a pachatele dostatečně potrestat. 

 

V neposlední řadě má dle americké právní teorie trestání restituční účel, neboli díky 

němu dochází k náhradě škody způsobené trestným činem a následným trestním 

řízením. Americké soudy v rámci vyslovení trestu mohou pachateli uložit standardní 

pokutu či výslovně přikázat, aby oběti zaplatil finanční částku jako odškodnění za 

veškerou újmu, kterou oběti způsobil. Tento trest je svými důsledky srovnatelný s 

přiznáním náhrady škody poškozenému v adhezním řízení či v samostatném civilním 

sporu v českém právu, ve Spojených státech amerických se nicméně skutečně jedná o 

jeden z trestů. Odškodnění se může týkat újmy na zdraví, majetkové ztráty, finanční 
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ztráty nebo velmi zřídka také emočního vypětí. Případná uložená pokuta pak může také 

sloužit jako náhrada nákladů trestního řízení a nákladů na potrestání obviněného. Jedná 

se čistě o ekonomické potrestání pachatele, což je způsob trestu, který Plea Bargaining 

poměrně často využívá, není tedy možné říci, že by tento účel trestání byl výslovně 

popírán. Problém je zde možné vidět jedině ve výši trestu, která může být při Plea 

Bargainingu výrazně nižší, než trest, který by udělil soud. 

8.10. Nerovnost stran Plea Agreementu 

Podle převládajícího názoru Nejvyššího soudu Spojených států amerických je Plea 

Bargaining spravedlivá a dobrovolná smluvní dohoda mezi dvěma relativně 

rovnocennými stranami
69

. Již z výše uvedených negativních aspektů Plea Bargainingu 

je nicméně zjevné, že je toto hodnocení extrémně nepřesné. Při čistě teoretickém 

pohledu na řešenou problematiku si můžeme vytvořit velmi zavádějící názor, neboť 

Plea Bargaining se zdá být pouhým „bonusem” pro obviněného - možností si 

mimosoudně se státním zástupcem vyjednat lepší postavení a obejít vyšetřování.  

 

Ve skutečnosti se ale Plea Bargaining většinou spíše podobá adhézní smlouvě, kdy si 

Státní zástupce nadiktuje jednostranně jeji podmínky a obviněný je postaven před 

nelehké rozhodnutí - podrobit se nabízenému trestu a zároveň veškerým podmínkám 

státního zástupce, nebo riskovat soudní řízení, kde státní zástupce navrhne odsouzení za 

trestný čin, který je mnohdy zjevně nepřiměřený tomu, co obviněný skutečně spáchal. 

Je třeba si uvědomit, že ve Spojených státech amerických je soud vázán obžalobou - 

rozhoduje tedy vždy pouze o trestném činu, který státní zástupce navrhne v obžalobě. 

Úkolem soudu je určit vinu a výši trestu, nikoli právní kvalifikace skutku. Pokud tedy 

při vyjednávání státní zástupce obviněnému navrhne Plea Agreement s tím, že pokud jej 

nepřijme, obžaluje jej státní zástupce z činu, který obviněný sice nespáchal, ale za který 

je velice vysoký trest, je obviněný zahnán do kouta. Vždy se totiž může stát, že bude z 

daného činu uznán porotou vinným (neboť laická porota může být mnohdy vskutku 

nevypočitatelná) a soudce pak musí uložit trest odpovídající takovému trestnému činu. 

Stresovost rozhodnutí mezi navrženým Plea Agreementem (který může obviněný 

považovat za nevýhodný nebo nespravedlivý) a soudním řízením pro čin s vysokým 
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trestem je ještě umocněna skutečností, že ve Spojených státech amerických existuje trest 

smrti. Pokud by za navrhovaný trestný čin bylo možné udělit trest smrti a obviněný by 

se tak dostal do situace, kdy by existovala byť minimální pravděpodobnost, že by mu 

mohl tento trest být udělen, je možné očekávat, že bude takovou hrozbu považovat za 

dostatečný argument pro to, aby přistoupil na sebenevýhodnější Plea Agreement. 

 

Velké množství akademiků argumentuje, že je problematika rovnosti (resp. spíše 

nerovnosti) stran zúčastněných na Plea Bargainingu dostatečně upravena judikaturou – 

soudními precedenty. Takové tvrzení primárně není úplně pravdivé, sekundárně pak 

takové tvrzení neřeší podstatu tohoto problému. Judikatura sice, jak bylo dříve v této 

práci popsáno, upravuje proces přijímaní a schvalování Plea Agreementu, žádný psaný 

ani nepsaný právní předpis nicméně neupravuje hranice a principy využívání pravomoci 

státních zástupců samostatně právně klasifikovat trestný čin a určit druh i výši trestu. 

Zároveň neexistuje reálná možnost, jak se proti rozhodnutí státních zástupců bránit - 

tedy kromě možnosti nabídku úplně odmítnout, kdy se ale, jak bylo výše uvedeno, 

vystavuje obviněný nebezpečí obžaloby z trestného činu s velmi vysokou trestní sazbou. 

Vzhledem k tomu, že Plea Agreement je skutečně pouze dohoda mezi dvěma stranami, 

je absolutně nepřezkoumatelná - ve smyslu, že neexistuje žádná nezávislá moc, která by 

kontrolovala jednak přiměřenost obsahu dohody, jednak postup a jednání státního 

zástupce při Plea Bargainingu. 

 

Pravomoci státních zástupců v rámci Plea Bargainingu jsou mnohdy neúměrné 

postavení obviněných. Je nicméně otázkou, zda by Plea Bargaining mělo nadále tak 

dominantní postavení a tak velký úspěch, pokud by došlo k omezení pravomocí státních 

zástupců (není navíc jasné, zda a jakým způsobem by bylo možné je omezit). Z podstaty 

věci nelze ve Spojených státech amerických udělit pravomoc zasahovat do výsledků 

Plea Bargainingu a měnit právní klasifikaci trestných činů soudu, protože tím by došlo k 

radikální změně úlohy soudce a poroty při běžném trestním řízení před soudem - došlo 

by buď ke smazání rozdílů a hranic mezi Plea Bargainingem a běžným soudním 

řízením, nebo by soud přebíral úlohu státních zástupců a docházelo by k nežádoucí 

koncentraci moci. Nejspíše by se tedy pro následnou kontrolu Plea Bargainingu musela 

založit úplně nová instituce, která by kontrolovala státní zástupce a dohlížela na ně, 

vyhodnocovala by jejich postup a sloužila by i jako místo kontroly samotné Plea 

Agreement, její přiměřenosti a vhodnosti. Jak bylo již ale mnohokrát v této práci 



56 

 

uvedeno, Plea Bargaining zejména pomáhá ve Spojených státech řešit problém 

přetíženosti soudů a soudního systému včetně státního zastupitelství. Přistoupení nové 

instituce do celého trestního procesu a další kontrolní složka, která by do trestního 

soudnictví zasahovala, by tuto nejdůležitější úlohu Plea Bargainingu absolutně popřelo. 

Navíc by došlo ke snížení ochoty státních zástupců institut využívat. 
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9. Závěr - vyhodnocení Plea Bargainingu 

I přes to, že je Plea Bargaining s Angloamerickým právním systémem a tím tedy i 

s právním systémem Spojených států amerických historicky spjat a představuje jeho 

nedílnou součást, je vyhodnocení jeho vlivu na tento právní systém přinejmenším velmi 

komplikované. Teoreticky se jedná o skvělou možnost, jak zefektivnit trestní řízení, 

která ušetří čas i prostředky oběma zúčastněným stranám (tedy obviněnému i státnímu 

zástupci), prakticky se ale může jednat o protiústavní nástroj nátlaku státních zástupců 

či o způsob absolutního potlačení práv jak obviněného, tak oběti. 

 

V této diplomové práci jsme si nastínili mnoho pozitiv i negativ tohoto institutu. Po 

seznámení se s nimi je ale zjevné, že nevýhod a problémů má tento institut mnohem 

více, než celospolečenských přínosů. V této souvislosti je číslo 98%, což je množství 

případů, které jsou pomocí Plea Bargainingu v USA řešeny, minimálně zarážející. Jak 

jsme si ale ukázali, jedná se o „nutné zlo“, neboť bez jeho užívání by došlo k přetížení a 

zhroucení celého systému. 

 

Plea Bargaining je založeno na neveřejnosti, individuálnosti a téměř až utajení každého 

případu a obvykle z něj neexistuje žádný zápis. Již T. Jefferso psal, že pokud je systém 

trestního soudnictví tajný a diktovaný vládou, nakonec to vede k útlaku a dokonce i 

tyranii.
70

 Hledět na Plea Bargaining jako na nástroj tyranie je sice možná přehnané, ale 

nikoli zcestné, neboť jak je uvedeno výše, tento institut skutečně dává státním 

zástupcům určitou míru moci, kterou není možné reálně omezit. 

 

Dalším problémem tohoto institutu je již zmíněná protiústavnost. Celý ústavní systém 

Spojených států amerických je postaven na myšlence zabezpečit obviněnému právo být 

slyšen před soudem. Postavit se státní moci, vyjádřit se ke všem důkazům a 

konfrontovat všechny svědky svědčící o jeho vině. Zároveň se pak hájit svými důkazy a 

prezentovat svou verzi případu a své argumenty. Na základě toho pak být souzen 

porotou sobě rovných, která rozhodne o vině či nevině trestným činem, z jehož spáchání 

je obžalován. A v případě, že jej porota shledá vinným, má dojít k vyměření 

spravedlivého trestu nestranným soudcem. Již na první pohled je patrné, že Plea 

Bargaining je v rozporu téměř s celou koncepcí americké ústavní úpravy. Ústava je 

                                                 
70

 COATES, Eyler Robert. The Jeffersonian Perspective. 1996.  



58 

 

psaná uvedeným způsobem z historických důvodů - aby předešla svévolné 

„spravedlnosti” provozované zde koloniálními mocnostmi, tedy zejména Brity. Je 

ironické, že 98% všech trestných činů je rozhodnuto způsobem, který popírá téměř 

veškeré základní principy, ideje a myšlenky Ústavy Spojených států amerických. 

 

Možností řešení této situace mnoho není, neboť aby mohlo dojít k vyřešení skutečně 

všech nastíněných problémů, potřeboval by systém trestního soudnictví Spojených států 

amerických drastické reformy - od změny výše minimálních trestních sazeb, které jsou 

zde například v narkoticky motivovaných trestných činech v mezinárodním kontextu 

extrémně vysoké
71

, po zásadní změny v průběhu trestního řízení. Za druhé prezidentské 

vlády Barracka Obamy se o něco podobného pokusil nejvyšší státní zástupce („Attorney 

General”) Eric Holder. Jeho návrh byl velmi mírný - snažil se zejména snížit minimální 

sazby za některé trestné činy, přesto se ale návrh setkal s velmi tvrdým a vytrvalým 

odporem a nakonec byl zamítnut.
72

 

 

Za prakticky nejrealizovatelnější a nejsnadějnější způsob, jak se vypořádat s 

nastíněnými negativy Plea Bargainingu, považuji metodu, se kterou již nyní 

experimentují některé státní jurisdikce, zejména států Florida a Connecticut, a to je 

zapojení soudce do Plea Bargainingu. Tato metoda je striktně zakázána na federální 

úrovni z důvodu, že pokud se soudce zapojí do vyjednávání v Plea Bargainingu, může 

to ovlivnit jeho objektivitu a nestrannost. Současně dochází k určité principiální změně 

v trestním procesu a snižují se rozdíly mezi klasickým procesem a Plea Bargainingem. 

Přesto se ale toto řešení jeví poměrně rozumným. 

 

Ihned po sdělení obvinění by se sešel soudce, státní zástupce a obhájce a společně by 

projednali případ a důkazní materiál. Soudce by měl v takovou chvíli pravomoc 

rozhodnout o budoucnosti případu. Mohl by jej ihned zamítnout, například pro 

nedostatek důkazů, mohl by jej také ihned poslat před porotu bez možnosti Plea 

Bargainingu, nebo by mohl udělit státnímu zástupci povolení k přistoupení k Plea 

Bargainingu a zároveň mu nezávazně s tím říci jaký trest je připraven za spáchaný 
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skutek udělit. To by státního zástupce limitovalo a zamezilo by to vyhrožování naprosto 

absurdními tresty. Zároveň by veškeré jednání bylo zdokumentované mimo veřejnou 

část spisu, aby tak byla umožněna pozdější případná kontrola, zda nedošlo k pochybení 

či nátlaku ze strany státního zástupce, ale zároveň aby veškeré vyjednávání a celý 

proces Plea Bargaining zůstal důvěrný. 

 

Nastíněný postup považuji za nejlepší způsob, jak do maximální možné míry zachovat 

ducha a principy Ústavy Spojených států amerických a zároveň ponechat flexibilitu v 

projednávání trestných činů a možnost jednodušší a jasné trestné činy řešit za pomocí 

Plea Bargainingu rychleji a efektivněji, s přidáním kontroly v podobě záznamu z 

jednání a angažovaním soudce. Tento systém samozřejmě není  ideální - není schopen 

odstranit veškerá negativa Plea Bargainingu. Existuje ale šance, že by snížil počet 

obviněných, kteří se doznali k trestným činům, které ve skutečnosti nespáchali, kvůli 

pochybným praktikám a nátlakovému postupu státních zástupců. Jeho nebezpečí a 

nevýhoda tkví v tom, že by opět přibyla práce soudcům, kteří jsou již nyní přetíženi. 

Nezbytná kontrola nad státními zástupci nicméně, pokud by měla probíhat, bude 

vyžadovat vždy nárůst práce a tedy alespoň částečné zatížení systému. Současná snaha 

systém dále nezatěžovat vyúsťuje jedině v to, že jsou porušována základní práva a 

svobody, principy trestního řízení a právního státu. 

 

Ačkoli má Plea Bargaining velké množství negativ, a to zejména pro obviněné, je 

nepochybné, že se bez tohoto institutu systém amerického trestního soudnictví 

neobejde. Každý soudce ve Spojených státech amerických řeší v průměru okolo tří set 

kauz ročně
73

 a i tak svou agendu nestíhá. Pokud by měly být všechny případy řešeny 

v trestním řízení před porotou, celý systém trestního soudnictví ve Spojených státech 

amerických by přestal fungovat. Takový stav by způsobil katastrofální důsledky 

nepředstavitelných rozměrů. 

 

Pouze a výhradně z tohoto důvodu Plea Bargaining zůstává součástí systému trestního 

soudnictví spojených Států amerických i nadále – přesto, že porušuje veškeré ideály, 

kterých si americká společnost tolik cení – jejich Ústavu. Vzhledem k náročnosti 
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možných reforem i značnému odporu provádět v tomto ohledu jakékoliv kroky, a to jak 

ze strany jednotlivých států, tak ze strany federální vlády, a dokonce i samotného lidu 

Spojených států amerických, není možné v této problematice v blízké budoucnosti 

očekávat jakoukoli změnu. 

.  
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Shrnutí 

Role Plea Bargainingu v USA 

 

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, 
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a to mimojiné četnými a přínosnými konzultacemi s vyučujícími na Dukově univerzitě 

ve Spojených státech amerických.  
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Abstract 

Role of Plea Bargainingin the US 

 

The aim of this thesis is to explain to the reader the term Plea Bargaining, to explain the 

principles of this legal institute and its role in the penal system of the United States of 

America. The Author does not only describe the Plea Bargaining, but also analyses the 

institute thoroughly, accenting its positive and negative aspects, considering the point of 

view of the particular participants of the process. Last but not least, the thesis contains 

the author´s critical evaluation. 

 

The institute of Plea Bargaining appears in the common law system from the second 

half of the nineteenth century, while evincing a quantitative growth in the long term. 

Currently, it is being used in the absolute majority of penal proceedings, and a change in 

this trend can in no way be expected in the closest future – therefore, this institute shall 

be considered as absolutely indispensable for the law of the United States of America. 

Despite its wide use, its application also gives rise to negative emotions. Relatively 

often, there are opinions appearing, questioning its legitimacy and legality, for Plea 

Bargaining is not regulated in the statute law and is not only directly contrary to the 

Constitution of the United States of America, but also to multiple international treaties 

on human rights and to some basic principles of the penal law and penalization 

generally. This theme is therefore at least controversial. 

 

This thesis is trying to examine the process of negotiations and talks, which create the 

very base of the Plea Bargaining, further describes the role of prosecutors, judges, 

defence attorneys and defendants in these negotiations and shows the basic rules and 

principles of the Plea Bargaining. Further, the author tries to show the reasons, why Plea 

Bargaining is plentifully used, but meanwhile tries to highlight its darker sides and 

seamier aspects, which might harm the basic values of just justice, or in some cases are 

in direct contradiction therewith.  

 

The thesis uses variable foreign sources, such as expert articles, legal dictionaries, 

books and other legal literature, to analyse the problematics, which are further supported 

by American legal precedents and examples from the praxis. The author of this thesis 
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tries to further clarify the particular institute in the frame of the legal system of the 

United States of America before all with use of his experience and knowledge imbibed 

during his studies abroad, before all by multiple helpful consultations with the teachers 

of the Duke´s University in the United States of America. 
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