§ 178a
Spolupracující obviněný
(1)

V řízení o zločinu může státní zástupce v obžalobě označit obviněného za spolupracujícího,
jestliže obviněný

(a)

oznámí státnímu zástupci skutečnosti, které jsou způsobilé významně přispět k objasnění zločinu
spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch
organizované zločinecké skupiny a zaváže se podat jak v přípravném řízení, tak i v řízení před
soudem úplnou a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech,

(b)

dozná se k činu, pro který je stíhán, přičemž nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho doznání
bylo učiněno svobodně, vážně a určitě, a

(c)

prohlásí, že souhlasí s tím, aby byl označen jako spolupracující obviněný, a považuje-li státní
zástupce takové označení za potřebné vzhledem k povaze trestného činu, k jehož objasnění
se obviněný zavázal, a to i s přihlédnutím k trestnému činu uvedenému v doznání obviněného,
k osobě obviněného a k okolnostem případu, zejména zda a jakým způsobem se obviněný podílel
na spáchání trestného činu, k jehož objasnění se zavázal a jaké následky svým jednáním
způsobil.

(2)

Pokud spolupracující obviněný nespáchal trestný čin, který je závažnější než zločin, k jehož
objasnění přispěl, jestliže se nepodílel jako organizátor nebo návodce na spáchání zločinu,
k jehož objasnění přispěl, pokud jím nezpůsobil úmyslně těžkou újmu na zdraví nebo smrt
a pokud nejsou důvody pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59 trestního zákoníku),
může státní zástupce v obžalobě navrhnout upuštění od potrestání, pokud to považuje za
nezbytné s ohledem na všechny okolnosti, zejména vzhledem k povaze trestného činu uvedeného
v doznání obviněného v porovnání s trestným činem, k jehož objasnění se obviněný zavázal,
k míře, v jaké může spolupracující obviněný přispět k objasnění zločinu spáchaného členy
organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, k významu jeho výpovědi pro dané trestní řízení s ohledem na shromážděné
důkazy, k osobě obviněného a k okolnostem případu, zejména zda a jakým způsobem se
obviněný podílel na spáchání trestného činu, k jehož objasnění se zavázal, a jaké následky svým
jednáním způsobil.

(3)

Před tím, než státní zástupce obviněného označí jako spolupracujícího vyslechne ho zejména
k obsahu oznámení a k jeho doznání. Obviněného také vyslechne k tomu, zda si je vědom
důsledků svého postupu. Před výslechem státní zástupce obviněného poučí o jeho právech, o podstatě
označení za spolupracujícího obviněného, o povinnosti setrvat na svém doznání a dodržet své
závazky uvedené v odstavci 1 a také o tom, že jakmile obviněný v přípravném řízení nebo v řízení
před soudem poruší své závazky nebude nadále považován za spolupracujícího obviněného.

