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Úvod
Dokazování plní zcela nezastupitelnou úlohu v každém řízení napříč všemi právními
odvětvími, trestní právo nevyjímaje. Význam dokazování v trestním řízení je bezpochyby
zásadní, když je možné ho vyvozovat z postavení trestního práva, které představuje
prostředek ultima ratio. Na základě provedených důkazů rozhoduje soud v trestním řízení o
vině osoby obviněné z trestného činu a rovněž o uložení sankce za takové jednání, což
výrazným způsobem zasahuje do života mnohých lidí. Požadavek na zákonné opatřování,
provádění i hodnocení důkazů je proto naprosto klíčový, neboť podmiňuje zjištění materiální
pravdy za současného dodržení všech aspektů zajišťujících ve svém souhrnu spravedlivý
proces. Cíl dokazování nelze zúžit na snahu o nalezení dostatečného množství důkazů
prokazujících vinu pachatele za účelem jej potrestat. Role dokazování spočívá v pokusu o co
nejvěrnější rekonstrukci skutku, na jejímž základě budou orgány činné v trestním řízení
schopny spolehlivě rozhodnout o dalším postupu.
Téma diplomové práce jsem si zvolila z několika důvodů. Předně je třeba uvést, že se
jedná o problematiku velmi diskutovanou odbornou, ale i laickou veřejností. Aktuálnost
tématu lze názorně demonstrovat na diskuzích odborníků, kteří se tématu věnovali mimo jiné
také na květnové konferenci s názvem „Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na
spravedlivý proces“ pořádané katedrou trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy
ve spolupráci s katedrou právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha.
Rovněž mezi neodbornou veřejností vzbuzuje otázka přípustnosti důkazů získaných v rozporu
se zákonem bouřlivou diskuzi. Současně je důležité upozornit na přesah problematiky, který
se projevuje v zásazích do ústavně zaručených práv a svobod jedinců, k nimž dochází již
samotným vedením trestního řízení, tím spíše pokud nejsou respektovány zákonné limity.
Vzhledem k téměř zcela absentující právní úpravě, jež by výslovně stanovovala kritéria pro
posuzování účinnosti důkazů, se utváří prostor pro zohlednění činnosti soudů ve vztahu k
hodnocení účinnosti důkazů.
Cíl práce spočívá v analýze procesu dokazování, a to jak jeho podoby v souladu
s právními předpisy, tak především postupu vykazujícímu vady ovlivňující přípustnost
důkazů v trestním řízení. Taktéž má být problematika účinnosti důkazů přiblížena v rámci
širšího kontextu práva na spravedlivý proces garantovaného Evropskou úmluvou o lidských
právech a základních svobodách (dále také jen „Evropská úmluva“). Blíže se poté v práci
zaměřím na rozbor určitých důkazních prostředků, které není možné vzhledem k šíři tématu
obsáhnout vyčerpávajícím způsobem.
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Obsahově se práce člení na šest částí včetně úvodu a závěru. První část práce se věnuje
definování pojmu dokazování, vymezení jeho účelu a významu a zasazení do rámce české
právní úpravy spolu s uvedením principů ústavní i mezinárodněprávní úrovně, které stanovují
limity procesu dokazování. Dále první část obsahuje výčet základních pojmů dokazování a
zásad, jimiž je ovládáno důkazní řízení.
Druhá část práce představuje samotnou problematiku přípustnosti, respektive
nepřípustnosti důkazů, když se zabývá povahou vad, kterými mohou být důkazy stiženy
společně s procesními důsledky z toho vyplývajícími. Rovněž je nastíněno téma tzv.
opomenutých důkazů a důkazů získaných na základě neúčinných důkazů, jenž je přiblíženo
jak s ohledem na teoretické východisko v podobě doktríny plodů z otráveného stromu
pocházející ze Spojených států amerických, tak ve vztahu k pohledu české právní teorie i
praxe.
Třetí část práce je zaměřena na význam Evropské úmluvy o lidských právech a
základních svobodách a úlohu Evropského soudu pro lidská práva (dále také jen „ESLP“) ve
vztahu k posuzování účinnosti důkazů, k nimž se vyjadřuje zprostředkovaně ve vazbě na
požadavek zachování spravedlivého řízení. Bližší pozornost je pak věnována důkazům
získaným v rozporu ze zákazem mučení, nelidského a krutého zacházení a podstatě a dosahu
policejní provokace při opatřování důkazů.
Ve čtvrté části práce jsou podrobně rozebrány jednotlivé důkazní prostředky, kdy
nejprve je vybraný důkazní prostředek teoreticky vymezen a poté popsán průběh provádění
důkazu, který musí být dodržen, aby se jednalo o zákonný důkaz, jenž lze použít v trestním
řízení. Zpracovány byly důkazy výpovědí obviněného a svědka, které je možné označit za
jedny z nejčastěji využívaných. Také je přiblížena problematika odposlechů, které ačkoliv
jsou zařazeny v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále také „trestní řád“
nebo „TŘ“) v hlavě upravující zajišťování osob a věcí důležitých pro trestní řízení,
představují významný nástroj odhalování závažné trestné činnosti, jejíž objasnění se jeví bez
jejich použití nemožným.
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1
1.1

Základní poznatky o dokazování
Právní úprava, ústavní limity a mezinárodní dokumenty

1.1.1 Právní úprava

Těžiště platné právní úpravy dokazování se nachází v části první trestního řádu, v níž
je mu věnována hlava pátá. Ta přitom obsahuje obecné ustanovení vymezující předmět
dokazování, výčet důkazních prostředků a také se věnuje důsledku nezákonně opatřených
důkazů. Další ustanovení hlavy páté se zaměřují na jednotlivé důkazní prostředky a způsob
jejich provedení. Nelze ovšem vnímat právní úpravu dokazování v hlavě páté jako kompletní,
neboť další právní normy, které se ho týkají, lze nalézt rozptýlené v celém trestním řádu.
Významný vliv na podobu a průběh dokazování mají základní zásady trestního řízení uvedené
v § 2 TŘ. Další pravidla dokazování se nacházejí v částech trestního řádu upravujících
jednotlivá stádia trestního řízení. V souvislosti s problematikou opatřování důkazů považuji
také za nutné zdůraznit význam ustanovení hlavy čtvrté trestního řádu týkající se zajištění
osob a věcí důležitých pro trestní řízení. Svoji úlohu při získávání důkazů sehrávají i
operativně pátrací prostředky, jež byly včleněny do trestního řádu novelou provedenou
zákonem č. 256/2001 Sb.
1.1.2 Ústavní limity

Vedením trestního řízení, a zvláště pak vyhledáváním, opatřováním a prováděním
důkazů dochází téměř vždy k určitému zásahu do základních práv a svobod nejen osoby, proti
níž se řízení vede, ale i dalších subjektů trestního řízení. Zásahy však musí být vždy
prováděny pouze v nezbytném rozsahu. Limity takovýchto zásahů přitom stanovuje, jako
výraz hodnot demokratického právního státu a obecných principů upravujících mimo jiné
vztah státu k jednotlivci, Ústava České republiky spolu s Listinou základních práv a svobod
(dále jen „LZPS“).
Ve vztahu k dokazování v trestním řízení pak lze zmínit především čl. 95 odst. 1 a čl.
96 Ústavy ČR, kdy článek 96 v prvním odstavci představuje garanci rovných práv účastníků
před soudem. K tomu lze s ohledem na dokazování v trestním řízení uvést, že toto právo nelze
vykládat jako závazek soudu akceptovat veškeré důkazní návrhy účastníků. Soud se ovšem
s případným odmítnutím provedení určitého důkazu musí náležitě vypořádat a odůvodnit svůj
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závěr v rozhodnutí.1 V opačném případě by se rozhodnutí soudu stalo nepřezkoumatelné a
vytvářelo by prostor pro uplatňování libovůle.2
V Listině základních práv a svobod je vhodné upozornit především na čl. 36 odst. 1,
čl. 37, čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 4, z nichž čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 4 zakotvuje zásadu
známou jako „nemo tenetur se ipsum accusare“, jež je překládána jako zákaz donucování
k sebeobviňování. Této otázce se věnovali i J. Herczeg s J. Navrátilovou3, kteří v článku
akcentují rozsah zákazu donucení k sebeobviňování, jenž se nevztahuje pouze na výpověď
jakékoliv osoby, respektive obviněného, ale na veškeré aktivní jednání obviněného, které má
sloužit k jeho usvědčení.4 I trestní řád výslovně uvádí v ustanovení § 33 odst. 1 právo
obviněného nevypovídat, stejně jako právo svědků odmítnout výpověď, kterou by mohli
způsobit nebezpečí trestního stíhání sobě nebo dalším osobám uvedeným v § 100 odst. 2 TŘ.
1.1.3 Mezinárodní dokumenty

Mezinárodní dokumenty formulují nejzákladnější pravidla a normy ovládající trestní
řízení včetně dokazování. Jedná se zpravidla o poměrně stručnou úpravu, která ztělesňuje
obecné zásady uplatňující se v národních právních systémech jednotlivých států, přičemž se
tyto principy často alespoň částečně překrývají s vnitrostátní právní úpravou ústavní úrovně.
Nejčastější záruku ve vztahu k soudnímu řízení, bez ohledu na to zda se jedná o řízení
trestní nebo civilní, vyjadřují mezinárodní dokumenty v podobě garance práva na spravedlivý
proces, jež je vyjádřeno např. v čl. 6 Evropské úmluvy, dále pak v čl. 14 Mezinárodního paktu
o občanských a politických právech či v kapitole VI. Listiny základních práv Evropské unie.
Považuji za důležité zde zmínit, že právo na spravedlivý proces představuje skupinu několika
aspektů, jež mají ve svém souhrnu zajistit, aby průběh řízení před soudem i jeho výsledek byli
zákonné a spravedlivé.5 Mezi aspekty spravedlivého procesu lze jmenovat například
požadavek týkající se možnosti přístupu k soudu, náležitosti soudu a soudce, řízení a jeho

1

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013,
1898 s. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 1312.
2
KUČERA, Jiří a Karel MACHAČKA. Ústavní soud – právo na spravedlivý proces na vedlejší koleji, zamyšlení
nad jedním usnesením. Bulletin advokacie. 2013, č. 10, s. 49-51. ISSN 1210-6348.
3
HERCZEG, Jiří a Jana NAVRÁTILOVÁ. K právu neusvědčovat sám sebe při dopravním deliktu.
Trestněprávní revue. 2008, č. 7, s. 209-214. ISSN 1213-5313.
4
Příkladem může být identifikace osob podle ručního písma na základě zkoušek písma. Naopak povinnost
podrobit se rekognici neodporuje zásadě „nikdo není povinen sám sebe obviňovat“, neboť představuje
pouze úkon, při němž obviněný pasivně strpí poznávací proceduru, jak judikoval Ústavní soud ČR ve svém
nálezu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/2006.
5
NEJEDLÝ, Josef. Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 206 s. ISBN 978-8087146-71-2. s. 12.
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délky a další kritéria definující spravedlivý proces, jako například zásadu presumpce neviny či
práva obviněného vztahující se ke způsobu vedení obhajoby.
Pokud jde ovšem o regulaci samotného dokazování, je právní úprava obsažená
v mezinárodních dokumentech velmi omezená a ponechává úpravu opatřování, provádění,
hodnocení a přípustnosti důkazů v působnosti států v rámci jejich národního práva.
K ustanovením týkajícím se podoby dokazování lze s určitostí zařadit čl. 6 odst. 2 Evropské
úmluvy, jenž formuluje zásadu presumpce neviny a dále čl. 6 odst. 3 písm. d), který zaručuje
obviněnému právo vyslýchat svědky proti sobě a zajistit předvolání a výslech svědků ve svůj
prospěch. V souvislosti s použitelností opatřených důkazů je důležité uvést také zákaz
vyjádřený v čl. 15 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícím
zacházení nebo trestání, jenž vylučuje použití jakéhokoliv „prohlášení“ učiněného v důsledku
mučení jako důkazu v soudním řízení.
1.2

Pojem, účel a význam dokazování
Dokazování představuje stěžejní procesní činnost orgánů činných v trestním řízení,

přičemž plní klíčovou a nezastupitelnou roli ve vztahu k dosažení účelu trestního řízení. Ten
spočívá ve snaze zjistit, zda skutky, které jsou předmětem trestního řízení, představují trestné
činy, a kdo je jejich pachatelem. Následně má dojít k zákonnému a spravedlivému potrestání
takových pachatelů.6
Dokazování lze definovat jako zákonem upravený postup orgánů činných v trestním
řízení, jehož smyslem je umožnit poznání skutečností, které jsou důležité pro další postup
orgánů činných v trestním řízení a konečně i pro samotné rozhodnutí ve věci.7 Přitom se jedná
o činnost spočívající nejprve ve vyhledání důkazů o relevantních skutečnostech, následné
provedení důkazů, jejich zajištění a vyhodnocení.
Význam dokazování je zásadní, neboť jak již bylo zmíněno výše, výsledky dokazování
tvoří podklad pro další postup v řízení a konečné rozhodnutí ve věci. Dokazování představuje
rekonstrukci události, která se odehrála v minulosti a jíž se orgány činné v trestním řízení
neúčastnily a nemohly ji tak bezprostředně vnímat svými smysly. V opačném případě by ani
nemohly v dané věci rozhodovat, neboť by byla ohrožena jejich nezávislost a nestrannost.
Prostřednictvím dokazování tak orgány činné v trestním řízení nepřímo poznávají určité

6

FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ, Tomáš GŘIVNA a kol. Trestní právo procesní. 6., aktualiz. vyd.
Praha: Wolters Kluwer, 2015, 928 s. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 327.
7
ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA a kol. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck,
2013. Academia iuris (C.H. Beck), 1053 s. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 345.
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skutečnosti, přičemž na tom, v jakém rozsahu, jak přesně a věrně se podaří skutečnosti
zrekonstruovat, závisí výsledek trestního řízení.
Účel dokazování spočívá ve zjištění skutkového stavu, o němž nejsou důvodné
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí věci orgány činnými v trestním
řízení.8 Spojení „skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti“ přitom nahradil dřívější
formulaci „zjištění skutečného stavu věci“.9 Úmyslem zákonodárce zřejmě bylo zdůraznit, že
i přes neustálý rozvoj prostředků sloužících ke zjištění objektivní reality, není možné
rekonstruováním skutku prostřednictvím různých důkazních prostředků zjistit absolutní
pravdu. Stále totiž hrají v procesu dokazování významnou roli výpovědi, ať již samotných
obviněných či svědků, jejichž obsah je ovlivněn celou řadou faktorů – zájmem na výsledku
trestního řízení, schopností vnímat a zapamatovat si událost a následnou schopností událost
reprodukovat. Nelze však výše uvedené chápat jako vyjádření rezignace zákonodárce na
zjištění

skutečností

tak,

jak

se

opravdu

odehrály

a

spokojení

se

s pouhými

pravděpodobnostními závěry. „Zjištění skutkového stavu, o němž nejsou důvodné
pochybnosti“ podle názoru P. Šámala10 pouze zohledňuje možnosti orgánů činných v trestním
řízení zjistit existenci, respektive neexistenci určité skutečnosti takovým způsobem, že po
pečlivém, objektivním a nestranném zhodnocení všech dostupných důkazů bude soudce
přesvědčen o existenci trestného činu a vině určité osoby ve vztahu k tomuto trestnému činu.
Zároveň je omezen rozsah skutečností, které musí být zjištěny. Pouze relevantní okolnosti,
které jsou podstatné pro vydání rozhodnutí v dané věci, mají být předmětem zájmu orgánů
činných v trestním řízení.11 Jenom takové zjištění vytváří předpoklad jasné představy o
proběhlém skutku, a tím zajišťuje nejlepší podmínky pro učinění rozhodnutí, které bude
správné, spravedlivé a dostatečně přesvědčivé.
1.3

Základní pojmy dokazování

1.3.1 Důkazní prostředek

Důkazním prostředkem je označována samotná činnost orgánů činných v trestním
řízení, jejímž cílem je zjištění skutečností, které jsou předmětem důkazu. Jinými slovy se
jedná o nástroj, jehož prostřednictvím se snaží orgán činný v trestním řízení získat poznatky o
určité relevantní skutečnosti.12 Přitom trestní řád v § 89 odst. 2 provádí demonstrativní výčet
8

§ 2 odst. 5 TŘ
Novelizací trestního řádu provedenou zákonem č. 292/1993 Sb. došlo k nahrazení zásady tzv. objektivní
pravdy.
10
ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. op. cit., s. 34.
11
Ibidem, s. 35.
12
Ibidem, s. 1333.
9
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důkazních prostředků, kdy výslovně uvádí výpověď obviněného a svědků, znalecký posudek,
věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se pouze o
výčet demonstrativní, což ostatně potvrzuje i znění ustanovení § 89 odst. 2 trestního řádu před
samotným výčtem, když uvádí, že „za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění
věci“. Limitem ve smyslu užití různých důkazních prostředků je tak pouze účel, k němuž má
být daný důkazní prostředek použit. Užitím určitého důkazního prostředku má dojít
k prokázání či naopak vyvrácení skutečnosti, jejíž zjištění je důležité pro rozhodnutí v dané
věci. Mezi dalšími důkazními prostředky výslovně neupravenými zákonem lze jmenovat
například vyšetření biologického materiálu metodou DNA, využití zvukových, obrazových a
jiných záznamů, provedení pachové zkoušky či využití mikrostop. Současně je možné využít
při splnění zákonných podmínek i důkazy opatřené a provedené v cizině v rámci mezinárodní
justiční spolupráce.13
1.3.2 Důkaz

Důkaz v procesním smyslu představuje výsledek samotného procesu dokazování.
Jedná se vlastně o přímý poznatek o určité skutečnosti, která má být v trestním řízení
dokázána. Důkazem je například obsah výpovědi svědka, obsah znaleckého posudku či
poznatky získané při ohledání místa činu. Přitom je vhodné uvést, že často dochází
k zaměňování pojmů důkazní prostředek a důkaz, když i ustanovení § 89 odst. 2 TŘ podává
demonstrativní výčet důkazních prostředků, přičemž ale hovoří o důkazech. Vztah důkazního
prostředku a důkazu vyjadřuje vztah mezi formou v podobě důkazního prostředku, v němž je
zachycován obsah, tedy důkaz. Tyto pojmy spolu natolik souvisí, že jejich důsledné
nerozlišování nečiní větší obtíže, ač z hlediska teoretického vymezení základních pojmů se
samozřejmě o chybu jedná.
1.3.3 Předmět důkazu

Předmětem důkazu se rozumí skutečnost, jejíž existence či neexistence má být
procesní činností orgánů činných v trestním řízení objasněna. Přitom na podkladě takovýchto
zjištění dochází k rozhodnutí ve věci samé, popřípadě k rozhodnutí o dalším postupu
v trestním řízení.

13

K tomu blíže viz zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, např. § 7 odst.
1, § 20, § 40, § 42, § 114.
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1.3.4 Pramen důkazu

Za prameny důkazů jsou označováni nositelé, respektive nosiče informací, které
představují poznatky o skutečnostech důležitých pro trestní řízení. Odlišení slov nositel a
nosič vyjadřuje rozlišení mezi nositeli, tedy osobami jako je například svědek, znalec či
obviněný, a nosiči jakožto věcmi, kdy se jedná typicky o listiny či jiné technické prostředky
zachycující určité informace, či předměty ohledání. V souvislosti s tímto rozlišením se
můžeme v části odborné literatury setkat s dělením důkazních prostředků na osobní a věcné.14
Někteří autoři novější literatury však považují toto tradiční dělení za nevhodné, nejčastěji
s poukazem na obtížnost zařazení důkazního prostředku ohledání.15
1.3.5 Subjekty dokazování

Pojem subjekt dokazování označuje osobu, která se účastní procesu dokazování a
prostřednictvím úkonů, k nimž ji zákon zavazuje či opravňuje, vykonává svůj vliv na samotný
průběh dokazování a jeho výsledek. Mezi subjekty dokazování lze uvést na prvním místě
orgány činné v trestím řízení, jejichž úloha v procesu dokazování je naprosto klíčová, neboť
právě ony nesou odpovědnost za řádný a zákonný průběh dokazování a současně svou vlastní
činností vytvářejí předpoklady pro uplatňování práv dalšími osobami.16 Dále jsou mezi
subjekty dokazování řazeny strany trestního řízení, které mohou v závislosti na svém
procesním postavení důkazy samy poskytnout, navrhnout jejich provedení, vyjadřovat se
k nim nebo je samy vyhledat, předložit i provést. Jako subjekty dokazování lze označit i
ostatní osoby za předpokladu, že mají určitý vliv na dokazování. Takovou osobou je například
znalec, který je oprávněn dle § 107 odst. 1 TŘ navrhovat provedení jiných důkazních
prostředků, jejichž výsledek považuje za potřebný pro vypracování posudku.
1.3.6 Důkazní právo a teorie důkazů

Důkazní právo představuje souhrn právních norem, jež upravují proces dokazování,
jeho jednotlivé fáze i postup subjektů dokazování během tohoto procesu. Jedná se tak
v objektivním smyslu o určitou výseč trestního práva procesního. Naproti tomu teorie důkazů
je chápána jako součást nauky trestního práva procesního, její podstatou je výklad platného
důkazního práva, poznání jeho fungování v praxi i porovnání se zahraničními úpravami. Na
základě zjištěných skutečností navrhuje změny v právní úpravě i aplikační praxi.
14
15
16

Viz např. RŮŽEK, Antonín a kol. Trestní právo procesní. Praha: Univerzita Karlova, 1996, 141 s. ISBN 807184-207-9. s. 56.
Viz např. FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ, Tomáš GŘIVNA a kol. Trestní právo procesní. op. cit., s.
333.
Viz např. § 180 odst. 3 a § 215 odst. 2 TŘ, kdy předseda senátu udílí souhlas k provedení důkazu státním
zástupcem či obhájcem obžalovaného.
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1.4

Základní zásady ovládající dokazování v trestním řízení
Obecně nejčastěji se vyskytující definicí základních zásad napříč všemi právními

odvětvími je formulace, která označuje základní zásady za vůdčí nebo základní právní ideje,
na nichž je vybudováno určité právní odvětví, zákon nebo jeho část. Základní zásady trestního
řízení vytváří ucelený, vnitřně koherentní systém, v souladu s nímž jsou konstruovány veškeré
instituty trestního řízení i jeho jednotlivá stádia.17 Jejich význam je klíčový, neboť umožňují
pochopit smysl, účel a podstatu trestního řízení.
Zásady ovládající trestní řízení vymezuje trestní řád již v ustanovení § 2, ihned po
účelu zákona. Jedná se o zásady, které se projevují v různé míře v průběhu celého trestního
řízení. Nelze totiž chápat úlohu základních zásad tak, že veškeré zásady vytyčené trestním
řádem se projevují ve stejném rozsahu ve všech stádiích trestního řízení nebo že se uplatňují
na všechny subjekty bez ohledu na jejich postavení v trestním řízení. Výše uvedené
definování základních zásad trestního řízení umožňuje lépe porozumět pojmu základní zásady
dokazování. Jedná se o zásady, jež se nejvíce uplatňují právě v procesu dokazování a
stanovují rámec jeho podoby. Mezi základní zásady dokazování jsou řazeny následující, blíže
vymezené, zásady.
1.4.1 Zásada presumpce neviny

Zásada presumpce neviny vyjadřuje požadavek úplného a nepochybného prokázání
viny obviněnému, respektive obžalovanému, kdy do okamžiku pravomocného odsuzujícího
rozsudku vyslovujícího vinu obžalovaného na něj musí být pohlíženo jako na nevinného. Je
přitom povinností orgánů činných v trestním řízení opatřovat jak důkazy prokazující vinu
obviněného, tak důkazy svědčící o jeho nevině. Tuto zásadu nalezneme zakotvenou již
v ústavním pořádku České republiky, a sice v čl. 40 odst. 2 LZPS. Dále je také vyjádřena v
§ 2 odst. 2 TŘ.
Presumpce neviny představuje objektivní právní situaci, v níž není obžalovaný
povinen k dokazování jakékoliv skutečnosti, a to ani své neviny. Samozřejmě obžalovanému
náleží právo svoji nevinu dokazovat, současně však ze skutečnosti, že tak nečiní nebo že
záměrně vypovídá nepravdu, nelze usuzovat na jeho vinu. Ze zásady presumpce neviny
vyplývají dvě základní pravidla, která jsou ostatně již částečně naznačena v předchozím
výkladu. Prvním z nich je nutnost prokázání viny obviněnému, kdy důkazní břemeno leží na
obžalobě a na roveň je postavena dokázaná nevina s nedokázanou vinou obviněného. Druhé
z pravidel známé v latinské podobě „in dubio pro reo“ vyjadřuje povinnost orgánu činného
17

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. op. cit., s. 19.
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v trestním řízení postupovat v případě existence důvodných pochybností o podobě skutku,
ačkoliv již byly vyčerpány dostupné důkazní prostředky a pochybnost není možné odstranit,
zásadně ve prospěch obviněného.
1.4.2 Zásada materiální pravdy

Zásada zjištění materiální pravdy ztělesňuje základní cíl dokazování, respektive
naplnění účelu celého trestního řízení. Orgány činné v trestním řízení za případné součinnosti
stran vyhledávají, opatřují a provádějí důkazy za účelem zjištění takového skutkového stavu,
jenž umožňuje rozhodnout ve věci. Tuto zásadu vyjadřuje trestní řád v ustanovení § 2 odst. 5,
kde uvádí povinnost zjistit skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to
v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí ve věci. 18 Více o rozsahu dokazovaných
skutečností bude pojednáno v kapitole 1.5 Předmět a rozsah dokazování.
1.4.3 Zásada vyhledávací

Cílem trestního řízení je především zjištění materiální pravdy o skutku, jenž je
předmětem řízení. Zásada vyhledávací představuje metodu, jejímž prostřednictvím má být
tohoto cíle dosaženo. Zásada vyhledávací vyjadřuje povinnost orgánů činných v trestním
řízení vyhledávat a provádět důkazy o skutečnostech, jež jsou důležité pro učinění rozhodnutí
ve věci. Lze tak zásadu vyhledávací označit za konkrétní projev šířeji pojímané zásady
oficiality v důkazním řízení. Úkol orgánů činných v trestním řízení spočívá ve zjišťování
skutečností, jež svědčí ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede, a to i bez
návrhů stran na vyhledání a provedení jednotlivých důkazů.
V souvislosti se skutečným uplatňováním vyhledávací zásady je třeba upozornit na
poměrně významné odlišnosti jejího projevu v přípravném řízení a v řízení před soudem.
Zatímco přípravné řízení je plně ovládáno vyhledávací zásadou, v řízení před soudem
ustupuje ve prospěch zásady obžalovací a zásady kontradiktornosti. V přípravném řízení tedy
disponují důkazní iniciativou především orgány činné v trestním řízení, které vyhledávají a
provádějí důkazy. Současně to ovšem neznamená, že by strany řízení byly zbaveny práva
aktivně se podílet na zjišťování skutkového stavu věci, kdy mohou činit návrhy na vyhledání
důkazů, jejich provedení či důkazy samy vyhledat a předložit.
Naproti tomu v řízení před soudem je kladen důraz na úlohu stran obžaloby a
obhajoby v otázce aktivního přístupu k dokazování. V zásadě jsou to totiž právě obžalovaný,
jeho obhájce a státní zástupce, kdo v souladu se zásadou kontradiktornosti mají utvářet svou

18

K tomu blíže viz kapitola 1.2 Pojem, účel a význam dokazování.
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činností podobu dokazování. Úloha státního zástupce přitom spočívá v navrhování,
vyhledávání a opatřování důkazů, jež prokazují vinu obžalovaného ale i těch, jež svědčí
v jeho prospěch, neboť státní zástupce reprezentuje v trestním řízení zájmy státu, kterými jsou
především spravedlivé posouzení věci a potrestání osoby, která se trestného činu skutečně
dopustila.19 Při samotném provádění důkazů se však již plně projeví protichůdné postavení
obžalovaného a obžaloby, když státní zástupce provádí pouze důkazy podporující obžalobu.
Procesní postavení obžalovaného, jeho obhájce a státního zástupce je v řízení před
soudem rovné ve smyslu práv, nikoliv však povinností. Obžalovaný se svým obhájcem tak
mohou navrhovat, opatřovat či provádět důkazy, které podporují nevinu obžalovaného,
případně zpochybňovat důkazy opatřené orgány činnými v trestním řízení. Není to ovšem
jejich povinností na rozdíl od povinností, jež ukládá trestní řád státnímu zástupci. Zpravidla
má však obžalovaný zájem na tom, aby byla prokázána jeho nevina, což ho motivuje
k vyhledávání důkazů. V souvislosti s aktivním přístupem obžalovaného k prokázání jím
tvrzených skutečností hovoří odborná literatura o tzv. materiálním důkazním břemenu
obviněného.20
Za předpokladu, že strany vyvíjejí dostatečnou aktivitu ke zjištění skutkového stavu
věci, soud pouze plní funkci „dozorce“ a kontroluje zákonný průběh dokazování. Je ovšem
třeba doplnit, že soud není důkazními návrhy stran vázán a může určité důkazy odmítnout,
pokud se jedná o důkazy, které nemohou nikterak přispět k objasnění skutkového stavu.
Současně je soud nadán právem doplnit dokazování, jestliže určitá podstatná okolnost byla
stranami opomenuta a soud považuje její prokázání za potřebné pro rozhodnutí ve věci,
protože právě on je odpovědným za náležité objasnění skutku.
1.4.4 Zásady bezprostřednosti a ústnosti

Mezi základní zásady dokazování řadíme také zásady bezprostřednosti a ústnosti,
jejichž význam spočívá především v zajištění nejvhodnějších podmínek pro náležité zjištění
skutkového stavu věci.
Zásadu ústnosti nalezneme v § 2 odst. 11 TŘ, přičemž její význam zdůrazňuje
skutečnost, že je formulována již na ústavní úrovni, konkrétně v čl. 96 odst. 2 Ústavy ČR.
Zásada ústnosti představuje obecné pravidlo provádění důkazů, které musí být v hlavním
líčení a veřejném zasedání v zásadě prováděny ústně. Tak například svědek je v hlavním
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ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. op. cit., s. 36.
NETT, Alexander a kol. Trestní právo procesní. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 256 s. ISBN 80-2101016-9. s. 99.
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líčení ústně vyslýchán namísto přečtení protokolu o dřívější výpovědi. Stejně tak obsah listin
je v hlavním líčení stranám nejprve předložen k nahlédnutí a následně může být přečten,
pokud to strany navrhnou. Ústní jednání vytváří předpoklad pro uplatnění zásad veřejnosti a
bezprostřednosti a samozřejmě také umožňuje stranám trestního řízení řádně uplatnit svá
práva, když mají možnost vyjádřit se k provedeným důkazům či svědkům klást otázky.
Zásada ústnosti ovšem nesnižuje hodnotu důsledné protokolace a zaznamenávání
průběhu jednání, jež mají podstatný význam především pro případné přezkumné řízení. Přesto
existují výjimky ze zásady ústnosti, jež byly do trestního řádu zakotveny zejména novelou
provedenou zákonem č. 459/2011 Sb., která umožnila číst protokol o výpovědi svědka či
znalce nebo písemný posudek znalce. Dokonce je za předpokladu souhlasného vyjádření
státního zástupce a obžalovaného možné číst v hlavním líčení i úřední záznamy o vysvětlení
osob a o provedení dalších úkonů.21
Zásada bezprostřednosti obsažená v § 2 odst. 11 TŘ je vyjádřením dvou požadavků
podoby a průběhu dokazování. Důkazy mají být prováděny přímo před soudem, aby mohl
bezprostředně vnímat prováděný důkaz se všemi jeho souvislostmi. Nejlépe to lze
demonstrovat na výslechu obviněného, svědka či znalce, kdy soudce v hlavním líčení vnímá
nejenom obsah samotné výpovědi, ale také chování dané osoby, tón hlasu, gestikulaci a další
non verbální projevy, jež doprovázejí výpověď a umožňují soudci udělat si lepší představu o
věrohodnosti a přesvědčivosti důkazu. Druhým projevem zásady bezprostřednosti je snaha,
aby byly zjišťované skutečnosti čerpány z co možná nejbližšího pramene těchto skutečností,
neboť jenom takové prameny představují spolehlivé zdroje, které nejsou takovou měrou
ohroženy různými nepřesnostmi či zkresleními.
K reálnému naplnění zásady bezprostřednosti přispívají dvě procesní pravidla z ní
dovozovaná. Jedná se za prvé o princip nezměnitelnosti soudu spočívající v povinnosti konat
zasedání soudu vždy za stálé přítomnosti všech členů senátu, což zajišťuje, že veškeré
okolnosti případu byly od samotného začátku vnímány stejnými osobami, které tak mají
nejlepší předpoklad správně rozhodnout. K zachování tohoto pravidla slouží institut
náhradního soudce či přísedícího, který je přítomen jednání a v případě, že nastane překážka,
pro niž nebude moci rozhodovat senát ve stejném složení, pak nastoupí na uvolněné místo.
Druhé z pravidel představuje požadavek nepřerušitelnosti soudního jednání, jenž má
garantovat, že rozhodnutí soudu nebude negativně ovlivněno časovou prodlevou mezi
prováděním důkazů a jejich následným hodnocením. Ne vždy je ovšem možné rozhodnout
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v dané věci během jediného jednání, k čemuž slouží institut odročení hlavního líčení
spočívající v přerušení hlavního líčení. V tom je možné pokračovat poté, co předseda senátu
sdělí podstatný obsah dosavadního jednání, případně se hlavní líčení celé opakuje, jestliže
byly naplněny předpoklady stanovené v § 219 odst. 3 TŘ.
I ze zásady bezprostřednosti připouští trestní řád výjimky, jimiž jsou zejména
rozhodnutí učiněné formou trestního příkazu, dále pak řízení o schválení dohody o vině a
trestu nebo provedení určitého úkonu pomocí dožádaného orgánu.
1.4.5 Zásada volného hodnocení důkazů

Zásada volného hodnocení důkazů umožňuje orgánům činným v trestním řízení
hodnotit důkazy na základě vlastního vnitřního přesvědčení, aniž by byly vázány určitými
zákonnými pravidly stanovujícími, jaké množství důkazů je potřebné k prokázání určité
skutečnosti, jakými důkazními prostředky má být určitá okolnost prokázána či jaký význam
má daný důkaz. Nelze ovšem tuto zásadu chápat jako prostor pro uplatňování libovůle orgánů
činných v trestním řízení. Při hodnocení závažnosti, zákonnosti a pravdivosti důkazů vychází
orgány činné v trestním řízení ze všech dostupných informací, které podrobují objektivnímu,
přísně logickému a pečlivému zhodnocení, když zohledňují vzájemné souvislosti důkazů a
okolnosti a specifika konkrétního případu. Přitom je vhodné zmínit, že ač se zásada volného
hodnocení důkazů uplatňuje ve všech fázích trestního řízení, i z této zásady existují výjimky,
které nalezneme především v zákoně č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže.22
1.4.6 Zásada přiměřenosti (zdrženlivosti)

Zásadu přiměřenosti lze chápat jako korektiv činnosti orgánů činných v trestním řízení
spočívající ve snaze zjistit veškeré relevantní informace o skutku, jenž je předmětem řízení.
Za účelem objasnění skutkového stavu věci totiž orgány činné v trestním řízení vždy různým
způsobem a v různé míře zasahují do práv osoby, proti níž se řízení vede, ale i do práv dalších
osob (např. poškozeného, svědků). V souladu se zásadou přiměřenosti však musí být vždy
šetřeno práv a svobod zaručených LZPS a mezinárodními smlouvami o lidských právech a
základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána.
Zvlášť ve vztahu k osobě, proti níž se řízení vede, není možné zajistit, aby
nedocházelo k zásahům do jejích základních práv, neboť při absolutním pojetí respektování
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Viz např. § 58 odst. 1 zákona č. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, dle kterého provádí
vyšetření duševního stavu mladistvého dva znalci. Příklad lze nalézt ale i v zákoně č. 141/1961 Sb., trestní
řád, kdy v § 105 odst. 4 je stanovena povinnost přibrat k prohlídce a pitvě mrtvoly vždy dva znalce.
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integrity takové osoby by nemohlo dojít ani k zahájení trestního stíhání.23 Je však třeba mít na
paměti hlavní smysl této zásady, která má garantovat zachování úcty k lidským právům a
svobodám i v průběhu celého trestního řízení. Její důsledné respektování hraje podstatnou roli
zejména při uplatňování zajišťovacích úkonů či při použití operativně pátracích prostředků.
1.5

Předmět a rozsah dokazování

1.5.1 Předmět dokazování

Předmětem dokazování se rozumějí skutečnosti, jejichž dokázání je důležité pro
samotný průběh určitého trestního řízení a současně i pro rozhodnutí v dané věci. Přitom
výčet okolností, jež jsou důležité pro trestní řízení, příkladmo uvádí ustanovení § 89 odst. 1
TŘ. Jedná se ovšem o výčet demonstrativní, neboť není možné postihnout vyčerpávajícím
způsobem veškeré skutečnosti, které je nutné dokazovat, protože jejich okruh se vždy liší
v závislosti na konkrétní věci, povaze případu i stádiu trestního řízení, v němž k dokazování
dochází. Výčet, který poskytuje trestní řád, lze nicméně považovat za rámec skutečností, které
bude nutné dokazovat téměř vždy.
Obecně lze skutečnosti vymezené v trestním řádu pod písmeny a) až f) v již výše
uvedeném ustanovení § 89 odst. 1 shrnout do tří základních okruhů skutečností, jež musí být
dokazovány:24
a) okolnosti důležité pro rozhodnutí ve věci samé,
b) okolnosti důležité pro postup trestního řízení,
c) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.
Mezi okolnosti, jež mají význam pro rozhodnutí věci, bezpochyby patří okolnosti týkající se
samotného skutku a naplnění všech znaků trestného činu, který je v daném skutku spatřován.
Dále pak okolnosti, které slouží ke zjištění osoby pachatele, okolnosti prokazující existenci
důvodů pro vyloučení protiprávnosti či trestnosti nebo okolnosti důležité pro uložení určitého
opatření obviněnému. Na základě zjištěných okolností důležitých pro postup trestního řízení
vydávají orgány činné v trestním řízení mezitímní rozhodnutí (např. přerušení trestního
stíhání) a činí další procesní opatření. Význam dokazování okolností, jež vedly k trestné
činnosti nebo umožnily její spáchání, spočívá především v zobecnění získaných poznatků a
jejich následného využití při tvorbě opatření, která mají přispět k prevenci kriminality. Lze se
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ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. op. cit., s. 30.
ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA a kol. Trestní právo procesní. op. cit., s. 355-356.
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ale v odborné literatuře25 setkat i s odlišným členěním, kdy ke třem výše uvedeným okruhům
je přiřazován ještě čtvrtý, a to okolnosti, jež jsou důležité pro rozhodnutí o uplatněném nároku
na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení.
1.5.2 Rozsah dokazování

Rozsah dokazování představuje hranici, jež stanovuje množství a kvalitu důkazů, které
jsou potřebné k prokázání určitého okruhu okolností. Ten je přitom vymezen právě výše
popsaným předmětem dokazování. Pro stanovení důkazů, a to jak z hlediska předmětu, tak i
z hlediska rozsahu dokazování, jež budou dostatečně prokazovat určité okolnosti, není
stanoveno obecně platné pravidlo. Je tak úlohou orgánu činného v trestním řízení stanovit si
okruh a množství skutečností, které bude nutné dokázat, aby mohl v dané věci rozhodnout.
Lze ale poukázat na negativní vymezení předmětu a rozsahu dokazování, kdy se určité
skutečnosti dokazovat nemusí. Jedná se v prvé řadě o právní předpisy a mezinárodní smlouvy
uveřejněné ve Sbírce zákonů, respektive ve Sbírce mezinárodních smluv, neboť ve vztahu
k takto vymezenému okruhu právních předpisů platí zásada iura novit curia. V této souvislosti
je vhodné uvést, že ani právní předpisy Evropské unie závazné pro Českou republiku nejsou
předmětem dokazování. To ovšem neplatí ve vztahu k cizozemským právním předpisům.
Dále se v trestním řízení nedokazují skutečnosti, o nichž již bylo rozhodnuto způsobem
závazným i pro trestní řízení nebo skutečnosti, o nichž mohou rozhodovat pouze orgány
odlišné od orgánů činných v trestním řízení.
Zároveň se v trestním řízení nedokazují ani skutečnosti, které se podle obecných
lidských zkušeností a ustálených pravidel myšlení považují za pravdivé.26 Ovšem pokud
v konkrétním případě vzniknou o takové skutečnosti určité pochybnosti, i ona je předmětem
dokazování. Jako typický příklad lze uvést příčetnost obviněného z trestného činu, která se
nedokazuje. Pokud však vzniknou pochybnosti o tom, zda byl obviněný v době spáchání činu
příčetný, pak se k dokazování této skutečnosti přistoupí. Rovněž považuji za důležité uvést, že
trestní řád nezná tzv. nepochybné či nesporné skutečnosti. K prokázání určité skutečnosti se
tedy orgán činný v trestním řízení nemůže spokojit pouze se shodným tvrzením stran.27
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JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualiz. a doplň. vyd. Praha: Leges, 2018, 864 s. ISBN 97880-7502-278-3. s. 385.
26
MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL, Pavel ŠÁMAL a kol. Kurs trestního práva: trestní právo procesní. 3.,
přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, 1211 s. ISBN 978-80-7179-572-8. s. 391.
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Za výjimku lze považovat dokazování ve zjednodušeném řízení před samosoudcem po zkráceném přípravném
řízení, v němž není nutné dokazovat skutečnosti, které označí státní zástupce a obviněný za nesporné, neníli důvod o jejich prohlášeních pochybovat.
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1.6

Průběh a proces dokazování

1.6.1 Průběh dokazování

Obecně lze říci, že dokazování probíhá ve všech stádiích trestního řízení, ačkoliv jeho
rozsah a účel se s ohledem na jednotlivé fáze podstatně liší. Rozdíl v míře a významu
dokazování znázorňuje odlišnou funkci každého ze stádií trestního řízení.
Při respektování chronologického postupu v trestním řízení je nutné začít hovořit o
dokazování již v první fázi přípravného řízení označované jako fáze prověřování, v níž
policejní orgán opatřuje především potřebné podklady odůvodňující další postup řízení. Za
tímto účelem policejní orgán disponuje řadou oprávnění, jejichž demonstrativní výčet je
obsažen v § 158 odst. 3 TŘ. Význam dokazování v této fázi řízení spočívá zejména
v opatřování a zajišťování důkazů, zatímco k jejich provedení zpravidla dochází až
v pozdějším stádiu trestního řízení. S takto zjednodušeným pohledem se ovšem nelze
spokojit, neboť v případech neodkladných či neopakovatelných úkonů dochází již zde
k náležitému procesnímu provedení, které umožní použít zjištěné skutečnosti jako důkaz
v řízení před soudem. V opačném případě by mohlo dojít k tomu, že důkaz ztratí vypovídací
hodnotu či úplně zanikne.
Použitelnost podkladů opatřených policejním orgánem pro další fáze trestního řízení
závisí na povaze a formě podkladů a také na způsobu jejich zajištění. V řízení před soudem
bude zajisté možné použít jako důkaz odborná vyjádření či znalecké posudky, listinné důkazy,
protokoly o ohledání, rozbory biologického materiálu a další důkazy, u nichž není významné,
v jaké fázi byly provedeny. Naopak složitější je možnost využití informací získaných od osob,
které jsou později předvolány k výslechu jako svědci. Ve fázi prověřování je zpravidla
pořizován úřední záznam o podání vysvětlení, jenž může sloužit jako důkaz pouze za
podmínek stanovených trestním řádem. Má-li dojít již ve fázi prověřování k výslechu svědka,
musí se jednat o případ uvedený v § 158 odst. 9 TŘ a je nutné, aby o výslechu byl sepsán
protokol o výslechu za současného splnění podmínek stanovených v § 158a TŘ. Problematice
výslechu svědka i obviněného je věnován prostor ve čtvrté části této práce.
Zahájením trestního stíhání vstupuje přípravné řízení do fáze vyšetřování, v níž
probíhá dokazování v rozsahu potřebném pro rozhodnutí o tom, zda má být proti obviněnému
podána obžaloba nebo jsou zde dány okolnosti pro jiné rozhodnutí. Policejní orgán z vlastní
iniciativy opatřuje důkazy svědčící ve prospěch i neprospěch obviněného a při splnění
podmínek definovaných trestním řádem je také provádí. Množství důkazů, které je nutné
opatřit, záleží mimo jiné také na formě přípravného řízení, neboť rozsah důkazů se
v rozšířeném, standartním a zkráceném přípravném řízení výrazně liší. Zatímco ve zkráceném
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přípravném řízení, jež představuje ve své podstatě fázi prověřování, je dokazování ve vztahu
k výslechu svědka omezeno pouze na provádění úkonů vyhodnocených jako neodkladné či
neopakovatelné, v rozšířeném přípravném řízení, které se koná ve věcech, o nichž je příslušný
rozhodovat v prvním stupni krajský soud, není policejní orgán omezen podmínkami
stanovenými v § 164 odst. 1 TŘ pro provádění výslechu svědků.
Před konáním hlavního líčení může předseda senátu nařídit předběžné projednání
obžaloby, pokud se domnívá, že je dán pro takový postup některý z důvodů vymezených v
§ 186 TŘ. Jedná se o fakultativní stádium trestního řízení, jehož význam spočívá ve zjištění,
zda výsledky přípravného řízení dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud na
základě obžaloby, která má představovat spolehlivý podklad k projednání věci. V zásadě se ve
fázi předběžného projednání obžaloby dokazování neprovádí, neboť soud přezkoumává
obžalobu na základě spisu v neveřejném zasedání. Soud ovšem může vyslechnout obviněného
a opatřit potřebná vysvětlení, přičemž je na místě zdůraznit, že účelem těchto úkonů není
doplnění nebo náprava úkonů, které měly být provedeny v přípravném řízení, ale zjištění
skutečností, na něž nelze nalézt dostatečnou odpověď ve spise. Jedná se například o ověření
duševního stavu obviněného v případě vzniku pochybností o jeho příčetnosti, případně
vyžádání různých písemností a vyjádření.
Hlavní líčení je považováno za nejvýznamnější stádium trestního řízení s ohledem na
fakt, že se v něm rozhoduje o vině a trestní sankci. Významu otázek, které jsou v hlavním
líčení řešeny, odpovídá i rozsah dokazování. Hlavní líčení je označováno jako těžiště
dokazování, v němž má dojít k vytvoření takového skutkového základu, který soudu umožní
rozhodnout o tom, zda je skutek trestným činem, zda je obžalovaný jeho pachatelem a jaká
sankce mu má být uložena. Podstata dokazování v hlavním líčení spočívá zejména
v provádění a hodnocení důkazů, ať již došlo k jejich opatření a zajištění v předchozích fázích
trestního řízení, či se jedná o důkazy, jejichž potřeba vyvstala teprve v průběhu hlavního
líčení a během něhož byly opatřeny. Právě v hlavním líčení se v nejširší míře uplatňují
všechny zásady ovládající dokazování, kdy zejména zásady ústnosti a bezprostřednosti určují
formu provádění důkazů. Také je na místě připomenout, že v hlavním líčení je na rozdíl od
přípravného řízení zdůrazněna úloha stran, které se aktivním způsobem podílejí na opatřování
a

provádění

důkazů

prostřednictvím

uplatňování

důkazních

návrhů,

vyjádřeními

k prováděným důkazů či vlastním provedením důkazu za předpokladu souhlasu předsedy
senátu.
Podoba dokazování v odvolacím řízení vyplývá z apelačního principu, na němž
převážně je odvolací řízení vybudováno. Vymezení rozsahu dokazování před odvolacím
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soudem se odvíjí od snahy soudu ve věci rozhodnout, když původního rozhodnutí bylo
zrušeno. Pouze v případě, že by skutková zjištění provedená soudem prvního stupně byla tak
nedostatečná, že by byl odvolací soud nucen činit obtížné a rozsáhlé dokazování, které by ve
své podstatě nahrazovalo činnost soudu prvního stupně, mu věc vrátí k novému projednání.
Odvolací soud přitom rozhoduje na základě souhrnu důkazů provedených soudem prvního
stupně společně s důkazy opatřenými a provedenými až v odvolacím řízení. Pochopitelně se
může ve skutkových zjištěních odchýlit od zjištění, k němuž dospěl soud prvního stupně,
avšak pro svá tvrzení musí mít podklad v důkazech, které provedl ve veřejném zasedání buď
znovu, ačkoliv již byly provedeny prvostupňovým soudem, anebo se jedná důkazy, které
dosud provedeny a hodnoceny nebyly.
V řízení o mimořádných opravných prostředcích dokazování téměř neprobíhá,
připouští se pouze předsedovi senátu provést potřebné šetření k objasnění určité okolnosti
potřebné pro rozhodnutí. V souvislosti s dovoláním trestní řád v § 265r odst. 7 výslovně
stanoví limity dokazování v dovolacím řízení, v němž je možné provést pouze důkazy, na
jejichž základě bude možné spolehlivě rozhodnout o dovolání.
1.6.2 Proces dokazování

Proces dokazování bývá teorií28 rozdělován do několika fází, přičemž je však nutné
upozornit, že se jedná o členění do značné míry relativní a umělé, protože ve skutečnosti
spolu jednotlivé fáze úzce souvisejí, vzájemně se překrývají a jejich striktní oddělování není
reálné ani účelné. Proces dokazování prochází těmito stádii:
a) vyhledávání důkazů
b) opatření důkazů
c) provádění a procesní zajišťování důkazů
d) prověřování důkazů
e) hodnocení důkazů
Vyhledávání důkazů představuje činnost, k níž dochází v průběhu celého trestního
řízení a jejíž cíl spočívá v nalezení pramenů důkazů potřebných k objasnění skutečností
důležitých pro dané trestní řízení. S ohledem na zásadu vyhledávací jsou to především orgány
činné v trestním řízení, které vyvíjejí činnost různé povahy za účelem získání poznatků o
předmětu trestního řízení. Ovšem i strany opravňuje trestní řád v § 89 odst. 2 k tomu, aby
důkazy samy vyhledaly a předložily případně jejich opatření a provedení navrhly. Důkazní
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Viz např. ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA a kol. Trestní právo procesní. op. cit., s. 365 nebo
JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. op. cit., s. 393.
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iniciativa stran se předpokládá především v řízení před soudem, v němž se na úkor zásady
vyhledávací uplatňuje obžalovací princip. S právem, jímž jsou strany řízení nadány, souvisí i
povinnost orgánu činného v trestním řízení, který nemůže odmítnout důkaz vyhledaný a
předložený stranou právě jen z důvodu, že ho nevyhledal sám nebo některý jiný orgán činný
v trestním řízení. Uvedený zákaz ovšem nelze chápat jako vázanost orgánu činného v trestním
řízení důkazními návrhy stran, ale jako nezbytnost odmítnutí důkazu odůvodnit jiným
relevantním argumentem.
Od vyhledání důkazu musí být odlišeno jeho opatření, které P. Šámal definuje jako
„získání dispoziční moci nad důkazem některým z oprávněných orgánů činných v trestním
řízení“.29 Právě s ohledem na dodržení zákonného postupu při získávání důkazu je možné
demonstrovat rozlišení fáze vyhledání a opatření důkazu, když k vyhledání důkazu může dojít
zcela v souladu se zákonem na rozdíl od následného opatření. Ani procesní důsledky
nezákonnosti nejsou zcela shodné, avšak zabývat se jimi budou až další části práce.
Prováděním důkazu dospívají orgány činné v trestním řízení k vlastnímu poznání
informací o okolnostech významných pro trestní řízení, tedy například realizováním výslechu
svědka se vyslýchající seznamuje se skutečnostmi, které svědek vnímal svými smysly a
jejichž znalost je pro řízení velmi podstatná. Pro nejdůležitější důkazní prostředky stanovuje
trestní řád pravidla, jimiž se musí orgán činný v trestním řízení při jejich provádění řídit.
Společně s řádným provedením důkazu je zásadní také jeho procesní zajištění, k čemuž slouží
sepsání protokolu eventuálně jiný způsob umožňující zachycení důkazem zjištěních okolností
jako například fotodokumentace, zvukový záznam či videozáznam.
Smyslem prověrky důkazů je ověření spolehlivosti a věrohodnosti nositele důkazu
stejně jako pravdivosti informací jím přinesených, což vytváří předpoklad pro správné
hodnocení důkazů. Analýzou jednotlivých důkazů jsou odhalovány případné vady nebo
vnitřní rozpornost důkazu. Jelikož k prověřování důkazu často dochází již při jeho provádění,
musí orgán činný v trestním řízení usilovat o odstranění těchto nedostatků ihned, jakmile je
zjistí. Zároveň jsou vzájemně porovnávány všechny opatřené důkazy za účelem objasnění
jejich významu vzhledem k ostatním důkazům, zda mezi nimi panuje soulad nebo naopak
rozpory a jaké jsou jejich příčiny, které by se měl orgán činný v trestním řízení snažit
odstranit.
Hodnocení důkazů završuje proces dokazování. Jde o myšlenkovou činnost orgánů
činných v trestním řízení spočívající v posuzování důkazů z hledisek zákonnosti, závažnosti a
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pravdivosti, při níž se uplatňuje zásada volného hodnocení důkazů. Podstatou hodnocení
důkazů je formulování závěru o tom, zda provedené důkazy poskytují úplný, pravdivý a
koherentní obraz o skutečnosti, jež má být v dané trestní věci prokázána.
1.7

Rozdělení důkazů
Teorie trestního práva člení důkazy podle různých hledisek, kdy rozdělením podle

určitého kritéria dochází k vytvoření dvou kategorií důkazů, které stojí ve vzájemné opozici.
Význam dělení důkazů nespočívá pouze v rovině teoretické. Níže uvedené členění důkazů
totiž umožňuje pochopit povahu a význam jednotlivých důkazů, na jejichž základě lze
stanovit předmět a rozsah dokazování a zvolit správný postup pro vyhledání, opatření a
zhodnocení důkazů.30
1.7.1 Usvědčující a ospravedlňující důkazy

Vyjádřením vztahu důkazu k obvinění se důkazy rozdělují na důkazy usvědčující a
ospravedlňující. Usvědčující důkazy prokazují skutečnosti, které svědčí o vině obviněného.
Naopak důkazy ospravedlňující poukazují na okolnosti, jež svědčí ve prospěch obviněného ve
smyslu, že ho viny zcela zbavují, případně ji alespoň zmírňují. Význam tohoto členění lze
spatřovat ve znění zásady vyhledávací vyjádřené v § 2 odst. 5 TŘ, který ukládá orgánům
činným v trestním řízení povinnost obstarávat stejně pečlivě okolnosti, které svědčí ve
prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. Rovněž Evropská úmluva pracuje
s pojmy „svědek proti obviněnému“ a „svědek ve prospěch obviněného“, když přiznává
obviněnému právo vyslýchat svědky, kteří svědčí o jeho vině a právo požadovat předvolání
svědků, kteří vypovídají v jeho prospěch.
1.7.2 Původní a odvozené důkazy

Na základě vztahu mezi nositelem důkazu a samotnou dokazovanou skutečností
rozlišujeme důkazy na původní a odvozené. Toto dělení zohledňuje přítomnost (dalšího)
zprostředkujícího nositele informací ve vztahu pramen důkazu – dokazovaná okolnost.
Původní důkazy jsou obstarávány z bezprostředního pramene, zatímco důkazy odvozené byly
získány z pramene zprostředkovaného. Pro lepší pochopení lze uvést názorný příklad
výpovědi svědka, jenž byl přítomen okolnosti, o níž podává výpověď, což je příklad důkazu
původního. Pokud ovšem svědek vypovídá o skutečnosti, které sám přítomen nebyl, nevnímal
ji svými smysly a dozvěděl se o ní například od jiné osoby, jedná se o důkaz odvozený.
Osoba, od níž se o dané skutečnosti dozvěděl, představuje „mezičlánek“ mezi nositelem
30
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důkazu a dokazovanou okolností. Obecně lze konstatovat, že se vzrůstající „vzdáleností“ mezi
důkazem a jeho nositelem, se zvyšuje riziko výskytu nepřesností a nepravdivých informací. I
přesto nemohou být odvozené důkazy považované generálně za důkazy menšího významu,
což by ostatně odporovalo zásadě volného hodnocení důkazů. Je ovšem nutné podrobit
odvozené důkazy dostatečně přísnému hodnocení.
1.7.3 Přímé a nepřímé důkazy

Dále lze důkazy členit na přímé a nepřímé. Takové rozdělení vyjadřuje vztah důkazu
k dokazované skutečnosti. Přímým důkazem dochází k přímému prokázání určité skutečnosti,
tedy existence, popřípadě neexistence okolnosti, jež je předmětem dokazování. Naopak
prostřednictvím nepřímého důkazu získávají orgány činné v trestním řízení poznatek o
okolnosti, která není předmětem dokazování, ale je s dokazovanou skutečností v určité
souvislosti. Z nepřímého důkazu lze vyvozovat závěry, které sice nepředstavují jednoznačné
zjištění o průběhu skutku, slouží ovšem k vytvoření představy o možných podobách
dokazované skutečnosti, respektive k vyloučení některých variant.
Prokázání skutečností pouze pomocí nepřímých důkazů je samozřejmě možné,
nicméně musí být opatřeno takové množství nepřímých důkazů, jež vytvoří uzavřený systém
vzájemně propojených důkazů, které jsou ve vzájemném souladu a připouštějí jediný možný
závěr. Je tak pochopitelné, že dokazování na základě nepřímých důkazů je velmi obtížné, což
vyplývá ze samotné povahy nepřímých důkazů, neboť v jejich případě musí orgány činné
v trestním řízení rozpoznat, zda existuje mezi dokazovanou skutečností a nepřímým důkazem
určitý vztah, o jehož přítomnosti v případě důkazů přímých není pochyb. Zároveň sehrávají
nepřímé důkazy důležitou úlohu při prověřování či provádění důkazů přímých, mohou jimi
být vyplněny mezery v dokazování, případně mohou sloužit jako vodítko pro stanovení
dalších důkazních prostředků.
Současně je možné se setkat v odborné literatuře31 také s dělením důkazů na osobní a
věcné, což vyjadřuje povahu pramene daného důkazu. Mezi osobní důkazy lze zařadit
například informace získané výslechem obviněného, svědka či znalce, případně poznatky
zjištěné při ohledání osoby. Věcnými důkazy jsou pak zejména výsledky ohledání věcí včetně
ohledání místa činu, obsah nejrůznějších listin a předměty, které jsou nositeli
kriminalistických stop.32
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2
2.1

Obecné poznatky o nepřípustnosti důkazů
Nepřípustnost a nezákonnost důkazů
K naplnění účelu důkazního řízení, jež spočívá ve zjištění materiální pravdy o události,

která se odehrála v minulosti a je předmětem dokazování v daném trestním řízení, jsou orgány
činné v trestním řízení povinny vyhledávat, opatřovat, zajišťovat, provádět a následně i
hodnotit důkazy. Přitom k tomu, aby určitá skutečnost mohla sloužit jako důkaz, musí dojít ke
splnění určitých kritérií. Především je nutné uvést, že důkazy musejí být opatřeny a následně
s nimi musí být nakládáno v souladu se zákonem. Zároveň musí vůbec použití daného důkazu
zákon připouštět. V této souvislosti je vhodné zmínit, že v určité odborné literatuře 33 se lze
setkat s rozlišením pojmů zákonný, respektive nezákonný a přípustný, potažmo nepřípustný
důkaz.
Nepřípustný důkaz je chápan jako výraz obsahově širší, který se částečně překrývá
s termínem nezákonný důkaz, avšak ne zcela. Nepřípustnost důkazu totiž nespočívá pouze
v jeho nezákonnosti, ale rovněž se vztahuje k pramenu, z něhož byl důkaz získán. Ačkoliv
trestní řád umožňuje použít jakýkoliv důkazní prostředek, jenž může přispět k objasnění
věci,34 došlo vývojem soudní praxe k odmítnutí důkazů získaných z určitých pramenů. Jako
příklad nepřípustných důkazů lze jmenovat výsledky vyšetření získané prostřednictvím
detektoru lži, oznámení o trestném činu či úřední záznam orgánu činného v trestním řízení o
skutečnostech zjištěných z telefonického hovoru se svědkem.
Označení důkazu za zákonný vyjadřuje, že při opatřování a provádění daného důkazu
byl dodržen procesní postup stanovený právními předpisy. Zákonnost důkazu přitom
představuje vlastnost důkazu, kterou zkoumají orgány činné v trestním řízení v praxi nejdříve.
V teorii se však setkáme s názorem,35 podle kterého by měla být dodržena přesná posloupnost
hledisek, podle nichž jsou důkazy hodnoceny, a dle které má být nejprve posouzena závažnost
důkazu, následně jeho zákonnost a konečně pravdivost. Závažnost důkazu vyjadřuje
schopnost důkazu přispět ke zjištění skutkového stavu věci, tedy zda důkaz přináší relevantní
poznatky pro dané trestní řízení. Z charakteristiky závažnosti důkazu vyplývá potřeba
zkoumání samotného obsahu důkazu, což se jeví výrazně obtížnější v porovnání
s posouzením, zda byl důkaz opatřen a případně proveden v souladu se zákonem. Zároveň
možnost konstatování, že daný důkaz není pro věc vůbec závažný, je velmi málo
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pravděpodobná, protože zpravidla nelze vyloučit, že význam takového důkazu, byť na první
pohled minimální, se může v průběhu řízení ukázat jako velmi podstatný. Vzhledem k výše
uvedenému není překvapivé, že kritérium zákonnosti důkazu v soudní praxi předchází
hodnocení závažnosti.
Hledisko pravdivosti důkazu slouží jako ukazatel, které z informací z důkazu
vyplývajících, jsou pravdivé a které nikoliv. Pravdivost důkazu soud vyvozuje z řady
objektivních skutečností, jež hodnotí v konkrétním případě jednotlivě i ve vzájemném
souhrnu. Jako vhodný příklad je možné uvést důkaz výslechem svědka, kdy je nutné vzít
v úvahu řadu faktorů počínaje osobou svědka, jeho vztah k věci a účastníkům řízení,
okolnosti, za nichž se událost odehrála, rozpory vyskytující se ve výpovědi i rozpory či
případné shody s dalšími důkazy. Přesvědčení o pravdivosti či nepravdivosti určitého důkazu
se tedy zakládá na logicky vyvozených poznatcích a nelze ho považovat za akt libovůle nebo
pouhého osobního dojmu soudu.
Ve vztahu k zákonnosti důkazů považuji za důležité upřesnit, že tvrzení uvedené
v úvodu předchozího odstavce, které podmiňuje zákonnost důkazu pouze jeho opatřením a
provedením v souladu s právními předpisy, je značně zúžené. Zákonnost důkazu je dle B.
Repíka36 určena pěti kritérii, jež stanovují požadavky na pramen důkazu, subjekt dokazování,
stádium procesu, předmět dokazování a způsob provedení dokazování. Aby se jednalo o
zákonný důkaz, musí být splněny následující body:
a) Důkaz byl opatřen z pramene stanoveného zákonem, případně takový pramen musí
zákon alespoň připouštět.
b) Důkaz opatřil a provedl subjekt, který je k tomu zákonem oprávněn.
c) K opatření a provedení důkazu došlo v procesním stádiu řízení, v němž to zákon
umožňuje.
d) Důkaz poskytuje informace o skutku, jenž je předmětem dokazování.
e) Procesní postup při opatřování a provádění důkazu byly v souladu se zákonem.
2.1.1 Vady dokazování

Důsledky, které sebou přináší nerespektování postupu v dokazování, se liší v závislosti
na závažnosti vad, ke kterým došlo. Pouze podstatné vady pak způsobují následek v podobě
vyloučení možnosti důkaz použít, případně ho použít do doby, než bude vada zhojena. Přitom
trestní řád v žádném ustanovení neupravuje pojem vady dokazování, ani nehovoří o

36

REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie.
1982, červenec-září, s. 124

23

podstatných vadách dokazování. Fr. Novotný definuje podstatnou vadu jako vadu, jež má vliv
na správnost rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, neboť k přijetí rozhodnutí mohlo
dojít právě na základě důkazu stiženého určitou vadou.37 Tento názor sdílí i další,38 když ve
snaze o vymezení pojmu podstatné vady vycházejí z ustanovení § 258 odst. 1 písm. a) TŘ,
které upravuje zrušení rozsudku odvolacím soudem v případě „podstatných vad řízení, které
rozsudku předcházelo, zejména proto, že v tomto řízení byla porušena ustanovení, jimiž se má
zabezpečit objasnění věci nebo právo obhajoby, jestliže mohly mít vliv na správnost a
zákonnost přezkoumávané části rozsudku“. Zároveň je vhodné zmínit i ustanovení § 188 odst.
1 písm. e) TŘ, které hovoří o „závažné vadě“, k níž došlo v přípravném řízení a kvůli níž má
být na základě rozhodnutí v předběžném projednání obžaloby věc vrácena státnímu zástupci
k došetření.
Je patrné, že pro určení toho, zda došlo v daném řízení k podstatné vadě při
dokazování, se nelze omezit pouze na znění zákona. Musí dojít k posouzení postupu ve vazbě
na konkrétní řízení o skutku a s ohledem na jeho specifika. Množství podstatných vad, jež
vedou k vyloučení důkazů, bylo dovozeno až rozhodováním soudů. Považuji za vhodné zde
uvést některá rozhodnutí soudů, v nichž byly konstatovány podstatné vady důkazů.
Ústavní soud ve svém nálezu shledal, že v daném trestním řízení došlo k podstatné
vadě spočívající v použití usvědčující výpovědi spoluobžalovaného z přípravného řízení jako
důkazu, na jehož základě byl druhý ze spoluobžalovaných uznán vinným ze spáchání
trestného činu krádeže. 39 Přitom výpověď spoluobžalovaného může být v řízení před soudem
přečtena a sloužit tak jako podklad pro rozhodnutí o vině jen tehdy, byl-li výpovědi
spoluobžalovaného přítomen obhájce spoluobžalovaného, proti němuž tato výpověď směřuje.
Ústavní soud ve svém nálezu vyloučil možnost aplikovat výjimky stanovené trestním řádem v
§ 211 odst. 3 a § 158a týkající se výpovědi svědka také na výpověď podanou
spoluobžalovaným, a dovodil tak, že při nesplnění podmínky přítomnosti obhájce nelze
výpověď spoluobžalovaného přečíst, ale pouze předestřít ve smyslu ustanovení § 212 TŘ, kdy
nelze protokol o dřívější výpovědi použít jako důkaz o vině obžalovaného.
Jiný případ podstatné vady konstatoval Vrchní soud v Praze ve svém usnesení ze dne
5. října 1999, kterým zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové z důvodu porušení
práva na obhajobu.40 V předmětném řízení byla provedena část důkazů v hlavním líčení bez
37
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přítomnosti obhájce obžalovaného, ačkoliv byla naplněna podmínka nutné obhajoby dle § 36
odst. 3 TŘ. Obhájce se neúčastnil hlavního líčení po dohodě s obžalovaným, kterému ovšem
nepřísluší právo se vlastním projevem vůle vzdát práva na obhajobu.
Od podstatných vad dokazování je třeba odlišit vady nepodstatné, které nemají vliv na
účinnost důkazů. Jako příklad lze uvést opomenutí podepsání některé stránky protokolu o
výpovědi vyslýchaným, který ovšem svou výpověď přečetl a případně i doplnil. Jedná se
typicky o formální nedostatky, jež nezakládají důvod pochybovat o účinnosti daného důkazu.
2.1.2 Dopad vad na účinnost důkazů

Jak již bylo nastíněno výše, pouze podstatné vady mají vliv na použitelnost důkazů
v řízení. Na základě významu podstatné vady a možnosti důkaz za splnění určitých podmínek
ještě použít rozlišuje teorie i praxe důkazy na absolutně nebo relativně neúčinné. Absolutně
neúčinným důkazem je důkaz stižený takovou vadou, kterou nelze odstranit a jeho použití
v řízení je proto vyloučeno. Naopak důkaz relativně neúčinný sice také trpí podstatnou vadou,
kterou lze nicméně zhojit a následně k důkazu orgán činný v trestním řízení při objasňování
skutkového stavu přihlíží. Tak je tomu za předpokladu, že svědek, jemuž je uložena nebo
uznána státem povinnost mlčenlivosti, bude této povinnosti zproštěn a jeho svědeckou
výpověď bude možné použít jako důkaz.
Stejně jako trestní řád nedefinuje podstatné vady dokazování ani nepodává jejich
výčet, nelze v něm nalézt ani stanovení důsledků, které vyvolává určitý nezákonný důkaz ve
vztahu k možnosti jeho uplatnění v řízení. Současně neformuluje ani žádné obecné pravidlo,
na jehož základě by bylo možné rozhodovat o účinnosti konkrétního důkazu v daném řízení.
Výjimku představuje ustanovení § 89 odst. 3 TŘ, v němž je uveden zákaz použití
důkazů, které byly získány nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení.
Uvedené ustanovení je přitom výsledkem převzatého závazku vyplývajícího pro Českou
republiku z Úmluvy proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícím zacházení nebo trestání.
Nezákonné donucení představuje nátlak takové intenzity, díky němuž se podaří získat důkaz
proti vůli osoby, vůči níž donucení směřuje. Zpravidla se bude jednat o fyzické násilí nebo
psychické působení na vůli osoby.41 Jak vyplývá ze samotné povahy vady důkazu, jedná se
absolutně neúčinný důkaz, neboť není možné vadu v podobě nezákonném donucení odstranit.
Na tomto místě je třeba zdůraznit, že ne každé jednání spočívající v určité podobě
donucování lze považovat za nezákonné donucení ve smyslu § 89 odst. 3 TŘ. Je možné uvést
například uložení pořádkové pokuty svědkovi, jako způsob přinucení, jenž je v souladu
41
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s trestním řádem a má za účel přimět svědka k podání pravdivé výpovědi. Jako další příklad
může posloužit použití zvukového záznamu z hlavního líčení jako srovnávacího materiálu pro
účely znaleckého posudku v případě, že byl obžalovaný vyrozuměn o pořízení zvukového
záznamu a současně poučen o právu nevypovídat.
Jak je uvedeno výše, trestní řád neobsahuje výčet důkazních prostředků, které lze
paušálně označit za nezákonné či nepřípustné, což lze doložit zněním ustanovení § 89 odst. 2,
které připouští použití jakéhokoliv důkazního prostředku, jenž může přispět k objasnění věci.
Je však možné v trestním řádu nalézt četná ustanovení, která vytyčují určitá pravidla a
podmínky provádění procesních úkonů, aby mohly být výsledky jimi získané použity jako
důkaz. Zároveň trestní řád obsahuje velké množství zákazů týkajících se jak předmětu
dokazování, tak způsobu provedení důkazů, či nepřípustnosti důkazních prostředků bez
splnění určitých předpokladů. Z těchto ustanovení lze následně dovodit nemožnost použít
získané skutečnosti jako důkaz v trestním řízení. Jako příklad je možné zmínit zákaz
provedení odposlechu telekomunikačního zařízení mezi obhájcem a obviněným uvedený § 88
odst. 1 TŘ.
Ustanovení § 158 odst. 6 TŘ v zásadě nepřipouští použití úředního záznamu o
podaném vysvětlení jako důkazu v řízení před soudem. K tomu lze doplnit rozhodnutí
Nejvyššího soudu z r. 2011,42 jež se zabývalo přípustností důkazů svědeckých výpovědí
příslušníků policie, kteří byli přítomní na místě dopravní nehody, následně právně
kvalifikované jako ohrožení pod vlivem návykové látky, a kteří v této věci činili prvotní
úkony trestního řízení v podobě opatřování vysvětlení od podezřelého. Nejvyšší soud v tomto
rozhodnutí konstatoval nutnost odlišovat skutečnosti, o nichž se příslušnici policie dozvěděli
v souvislosti s podaným vysvětlením. Ty nemohou sloužit jako důkaz v řízení bez ohledu na
to, zda se o nich soud dozví z úředního záznamu či právě ze svědeckých výpovědí. Naopak
okolnosti, jež nejsou obsahem vysvětlení, a které policisté pozorovali na místě dopravní
nehody nehledě na to, co jim bylo sděleno podezřelým při podávání vysvětlení, bezpochyby
představují zákonný důkaz.
Pouze pro účely narovnání slouží prohlášení obviněného o tom, že spáchal skutek, pro
který je stíhán, učiněné podle § 309 odst. 1 TŘ a nelze ho tak pokládat za důkaz v případě,
kdy nedojde ke schválení narovnání soudem potažmo státním zástupcem v přípravném řízení.
Rovněž lze uvést podmínky, jež stanovuje trestní řád v ustanovení § 158d odst. 7 a odst. 10
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pro použití zvukových, obrazových a jiných záznamů jako důkazů v řízení, pokud byly
pořízeny při sledování osob a věcí.
2.2

Problematika tzv. opomenutých důkazů
Předchozí kapitola se zabývala otázkou použitelnosti důkazů stižených určitými

vadami, k nimž došlo v důsledku nerespektování stanovených pravidel či zákazů dokazování.
Ve vztahu k řádnému průběhu dokazování a následnému vyhodnocení důkazů však dochází
také k problémům, jež spočívají v tzv. opomenutých důkazech.
Jedná se o takové důkazy, kterými se soud vůbec nezabýval a pokud ano, pak se s nimi
ve svém rozhodnutí nikterak nevypořádal nebo vypořádal zcela nedostatečně. Soud sice není
vázán důkazními návrhy stran a není tak povinen veškeré jimi navržené důkazy provádět,
musí nicméně věcně odůvodnit, proč odmítl provést daný důkaz. Přitom Ústavní soud
opakovaně ve svých nálezech nastínil situace, ve kterých jsou obecné soudy oprávněny určitý
důkaz neprovést.43
Za prvé jde o případ, kdy má navrhovaný důkaz potvrdit či vyvrátit skutečnost, která
ovšem není předmětem dokazování a její objasnění nikterak nepřispěje ke zjištění skutkového
stavu, o jehož poznání v řízení jde. Druhý důvod, pro který může soud odmítnut důkazní
návrh, představuje důkaz, jenž není schopen potřebnou skutečnost prokázat ani vyvrátit,
nedisponuje tedy vypovídací důkazní silou. Posledním argumentem je nadbytečnost důkazu,
neboť skutkový stav byl již v řízení spolehlivě prokázán.
Bez ohledu na množství důkazů, jež budou v řízení provedeny, se musí soud všemi
zabývat a zohlednit je při svých úvahách o podobě skutku. Je nutné, aby odůvodnění
rozhodnutí soudu obsahovalo vyjádření k jednotlivým důkazům a závěry, které z provedených
důkazů soud vyvodil. Pouze za předpokladu, že z rozhodnutí vyplývá myšlenkový proces
soudu, jímž se řídil při hodnocení důkazů a jejich významu, lze takové rozhodnutí považovat
za právně náležitě odůvodněné a přezkoumatelné soudy vyšších stupňů. V opačném případě je
možné pochybovat o tom, zda soud při zjišťování skutkového stavu neprovedl selekci pouze
určitých důkazů potvrzujících prvotní domněnku, čímž došlo k projevu libovůle v soudním
rozhodování.
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2.3

Problematika důkazů získaných na základě neúčinných důkazů
V souvislosti s problematikou použitelnosti důkazů, jež byly opatřeny nebo provedeny

v rozporu se zákonem, a které tak nemohou sloužit jako důkazy v trestním řízení, vyvstává
otázka účinnosti důkazů, k jejichž získání došlo právě prostřednictvím onoho nezákonného
důkazu, ačkoliv samy odvozené důkazy nezákonné nejsou. Způsob, jakým řeší přípustnost,
respektive nepřípustnost takových důkazů, právní řády a soudy různých států se výrazně liší.
V následujících částech se zaměřím na vznik a vývoj myšlenky neúčinnosti důkazů ve
Spojených státech amerických a následně na pohled české teorie a praxe.
2.3.1 Doktrína plodů z otráveného stromu

Východiskem pohledu na účinnost důkazů, o jejichž existenci byly získány informace
na základě nezákonného důkazu, je teorie plodů z otráveného stromu, která se vyvíjela a
různým způsobem modifikovala ve Spojených státech amerických v průběhu 20. století.
Název doktríny metaforicky vyjadřuje princip, dle něhož z nezákonného důkazu vzejde vždy
jen další nezákonný důkaz, tedy otrávený strom plodí pouze otrávené ovoce.
Idea nepoužitelnosti důkazu opatřeného v rozporu se zákonem je vyjádřena ve čtvrtém
dodatku Ústavy USA, podle kterého „Právo národa na ochranu svobody osobní a domovní,
písemností a majetku nesmí být porušováno neoprávněnými prohlídkami a konfiskacemi;
nesmí být vydán rovněž žádný příkaz, který by se neopíral o zdůvodněná zjištění, doložená
přísahou nebo jiným způsobem potvrzená, a který by neobsahoval přesné určení místa, které
má být prohledáno, přesný popis osob, které mají být vzaty do vazby, a věcí, jež mají být
zabaveny“. Jedná se o tzv. vylučovací pravidlo, které ve spojení s teorií plodů z otráveného
stromu vylučuje možnost použít za prvé důkaz, při jehož obstarávání či provádění došlo
k porušení právních norem a za druhé i důkazy, o nichž se příslušný orgán dozvěděl jenom
díky nezákonnému postupu, který použil v případě opatřování prvotního důkazu. V této
souvislosti se také setkáváme s tvrzením, že nezákonný postup působí na dálku.44
Dosah vylučovacího pravidla byl nicméně zprvu omezen pouze na jednání federálních
orgánů, neboť čtvrtý dodatek byl původně chápán jako omezení vztahující se pouze na
federální vládu a nikterak neomezoval v nezákonném postupu orgány jednotlivých států.
Změnu v tomto ohledu přineslo zejména rozhodnutí v případu Mappová v. Ohio z roku 1961,
dle kterého je nutné vnímat vylučovací pravidlo jako univerzální, použitelné na jednání
federálních i národních orgánů, jinak by čtvrtý dodatek Ústavy postrádal smyslu a podstaty.
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Zásadní význam pro vývoj vylučovacího pravidla mělo také rozhodnutí Nejvyššího
soudu USA ve věci United States v. Leon, v němž byla formulována výjimka umožňující
použití důkazů získaných v dobré víře v zákonnost postupu. Ve zmiňovaném případu byla
nařízena oprávněným a nezávislým orgánem domovní prohlídka, při které bylo nalezeno
velké množství drog. Příkaz k prohlídce se ovšem později ukázal jako nezákonný kvůli
absenci důvodného podezření. Účelem vylučovacího pravidla je však zajistit zákonný postup
policejních orgánů, které se pod hrozbou nemožnosti použít důkaz nebudou uchylovat
k porušování právních předpisů při obstarávání důkazů. Za předpokladu, že policejní orgány
jednají na základě příkazu, o jehož platnosti nemají důvod pochybovat a spoléhají na jeho
zákonnost, ztrácí vylučovací pravidlo svůj základní význam.
Dosah vylučovacího pravidla a doktríny plodů z otráveného stromu byl zúžen rovněž
výjimkou vyslovenou v případu McDowell, v němž dospěl soud k názoru, že čtvrtý dodatek
Ústavy omezuje v činnosti pouze suverénní autority a nelze ho aplikovat na soukromé pátrání,
pokud samozřejmě není učiněno na podnět či objednávku takových autorit.
Uvedené výjimky jsou jen příkladem ilustrujícím směr, kterým se vyvíjel pohled na
účinnost některých důkazů. Obecně lze říci, že okruh výjimek se neustále rozšiřoval, ať již
z důvodu měnícího se obsazení Nejvyššího soudu USA, či potřeby reagovat na aktuální stav
kriminality. Do jisté míry tak došlo k modifikaci vlastní podoby teorie plodů z otráveného
stromu.
2.3.2 Přístup české právní teorie

Předně považuji za důležité uvést, že stejně jako se platná legislativa v podstatě
nevěnuje vadám dokazování a jejich procesním důsledkům, neupravuje ani důsledky
vyplývající z aplikace důkazů získaných na základě neúčinných důkazů. V českém právním
prostředí na tuto otázku v současnosti nepanuje jednotný názor a rozdílný postoj se zrcadlí i
v judikatuře českých soudů, která není zcela konzistentní ve svém vývoji a jíž bude
podrobněji věnován následující bod.
Obecně bývá postoj k přípustnosti nezákonných důkazů spojován s teorií konfliktů
zájmů, jejíž smysl lze spatřovat ve zdůraznění důležitosti posouzení každého jednotlivého
případu a nemožnosti stanovit obecně platné pravidlo přípustnosti nezákonných důkazů. Tato
teorie vychází z poměřování zájmu veřejnosti na potrestání pachatele trestného činu proti na
druhé straně stojícímu individuálnímu zájmu obviněného, aby důkazy proti němu byly

29

opatřovány pouze zákonným způsobem.45 A. Nett přitom uvádí hlediska, která je nutné vzít
v úvahu při porovnávání zájmů, když zmiňuje na prvním místě závažnost trestného činu, dále
druh porušeného práva a také stupeň jeho narušení.46
Přípustnost důkazů jakožto plodů z otráveného stromu v českém trestním řízení byla v
průběhu let podrobena kritickému hodnocení ze strany odborníků s různými závěry. A. Růžek
zastával názor, že důkazy získané na základě neúčinných důkazů jsou účinné. 47 K tomu dále
uvedl: „Účinky výpovědi, ke které nelze přihlížet jako k důkazu pro podstatnou vadu, k níž
došlo při provádění výslechu, totiž nelze jednoduše smazat ze světa. Například obviněný byl
hrubým fyzickým násilím donucen k doznání a uvedl místo, kam ukryl kořist, kterou získal
trestným činem. Kořist bude na uvedeném místě nalezena. Domnívám se, že jistě nebude nikdo
žádat, aby byla kořist vrácena na původní místo a policie byla nucena hledat nové důkazy, na
jejichž základě by bylo možno kořist znovu najít. Procesně by v takovém případě mělo být
postupováno asi tak, jako kdyby k doznání nikdy nedošlo a věci pocházející z trestné činnosti
nebyly na jeho podkladě nalezeny. K odsouzení by za této mohlo dojít jen tehdy, pokud by
obviněnému bylo možno dokázat vinu bez ohledu na jeho vynucené doznání. Na kořist by bylo
nutno nahlížet tak, jako kdyby byla nalezena jinak než v důsledku doznání obviněného.“
V roce 1966, kdy byl tento názor A. Růžka publikován, se jednalo o převažující chápání,
neboť v té době se česká teorie a praxe spíše přikláněla k pohledu, že důkazy získané na
základě nezákonných důkazů jsou účinné.48
Z názorů časově podstatně bližších současnosti považuji za podstatné zmínit postoj P.
Šámala, který důsledně odmítá možnost použít důkazy opatřené na podkladě nezákonného
důkazu, neboť v akceptaci takového postupu spatřuje de facto návod pro orgány činné
v trestním řízení, aby si počínaly nezákonně i za cenu, že určitý důkaz pak bude vyloučen
z hodnocení, což ovšem nebude hrát významnou roli, protože tímto došlo k získání dalších
důkazů, které sankce nepřípustnosti již nestihne.49
Se závěrem nemožnosti využít informace získané z nezákonných důkazů pro zjištění
dalších důkazů se ztotožňuje i J. Herczeg, který zdůrazňuje, že stíhání pachatelů trestných
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činů představuje veřejný zájem, který je způsobilý ospravedlnit zásahy do práv jednotlivců
ovšem pouze za předpokladu, že budou respektovat hranice stanovené zákonem.50
2.3.3 Judikatura českých soudů ve vztahu k doktríně plodů z otráveného stromu

Jak jsem již nastínila v úvodu předchozího bodu, rozhodnutí soudů týkající se
přípustnosti důkazů získaných na základě důkazu nezákonného nepřináší jednoznačný pohled
na tuto problematiku, který by vnesl do právní úpravy trestního řízení prvek větší
předvídatelnosti v podobě sjednocující judikatury. Avšak i přes tento fakt lze pozorovat
jakousi tendenci v soudních rozhodnutích směřujících častěji k východisku, že plody
z otráveného stromu mohou být v trestním řízení jako důkazy použity při zohlednění
okolností konkrétního případu. V dalším textu uvedu pro ilustraci některá z rozhodnutí
Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR.
V nálezu ze dne 27. 3. 2003 se Ústavní soud nezabýval přímo možností použít důkazy
představující plody z otráveného stromu, ale přípustností usnesení o zamítnutí propuštění
z vazby, které navazovalo na nezákonné rozhodnutí o prodloužení vazby. V odůvodnění
nálezu Ústavní soud konstatoval: „Byla-li rozhodnutí o prodloužení vazby vydána v rozporu
se zákonem, tato nezákonnost se přenáší i na navazující usnesení o zamítnutí žádosti o
propuštění z vazby, i když posuzována izolovaně (tj. bez ohledu na rozhodnutí o prodloužení
vazby, v nichž měla objektivně svůj základ) sama o sobě v souladu s trestním řádem byla.
Nezákonnost prvních usnesení se z povahy věci přenáší i na usnesení druhá (jako “…jed z
otráveného stromu“).“51 Domnívám se, že z daného vyjádření Ústavního soudu lze
analogicky dovodit postoj Ústavního soudu k teorii plodů z otráveného stromu, kterou ve své
podstatě aplikoval i při rozhodnutí o vazbě, jakožto institutu, který rovněž velmi závažným
způsobem zasahuje do práv a svobod jedince.
V nálezech z let 2012 a 201452 se Ústavní soud zabýval ústavností nařízené prohlídky
jiných prostor a pozemků, respektive domovní prohlídky a zákonností důkazů, které během
nich byly opatřeny. Nálezem z 8. 3. 2012 Ústavní soud shledal, že nařízená prohlídka prostor
nákupního střediska nezasáhla do ústavně zaručených práv stěžovatele a byla nařízena
v souladu s tehdy platným a účinným ustanovením § 83a TŘ. Zároveň se Ústavní soud
vyjádřil k použitelnosti důkazů, jež mají původ v nezákonném postupu, k němuž ovšem
v daném trestním řízení nedošlo. Poukázal na problematičnost aplikování doktríny ovoce
50
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z otráveného stromu, když však ani dle ní nelze vyloučit veškeré opatřené důkazy, ale pouze
ty, které „jsou od nezákonného důkazu kauzálně odvozeny“. V nálezu z roku 2014 se Ústavní
soud rovněž věnoval zákonnosti domovní prohlídky, jež posoudil jako nařízenou v souladu
s trestním řádem. Současně v daném případě upozornil na skutečnost, že domovní prohlídka
byla nařízena v bytě, který byl ve vlastnictví osob odlišných od stěžovatele, a k němuž neměl
dle argumentace Ústavního soudu stěžovatel žádný vztah. Proto ani prohlídka nemůže
představovat jakýkoliv zásah do jeho základních práv, neboť není jejich nositelem ve vztahu
k předmětnému bytu.
Za zajímavé rozhodnutí s ohledem na poměrně obsáhlou argumentaci vysvětlující
přípustnost důkazů odvozených z nezákonného důkazu a vztah české právní úpravy a
americké doktríny plodů z otráveného stromu lze označit usnesení Nejvyššího soudu ze dne
22. 3. 2013,53 v jehož odůvodnění uvedl: „Český trestní proces nepřevzal doktrínu plodů
z otráveného stromu, která vznikla a je rozvíjena v USA, zejména pak v podobě
simplifikujícího tvrzení, že plody z otráveného stromu jsou vždy otrávené. Podklad pro právní
závěr, že důsledkem vadného postupu orgánů činných v trestním řízení nastalého v procesu
dokazování je vždy absolutní neúčinnost a tím v trestním řízení nastalá nepoužitelnost důkazů,
nelze v příslušných ustanoveních trestního řádu upravujících dokazování v trestním řízení
(hlava pátá trestního řádu) nalézt.“ Dále také poukázal na článek soudce Ústavního soudu
Musila54, který zdůrazňuje existenci množství výjimek z pravidla nepoužitelnosti důkazů
získaných na základě nezákonného důkazu.
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3

Nepřípustnost důkazů s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských
právech a základních svobodách a činnost Evropského soudu pro lidská
práva
Evropská úmluva je na základě čl. 10 Ústavy ČR součástí právního řádu, přičemž je

zaručena její aplikační přednost před zákonem. Mezi odbornou veřejností velmi spornou
otázku představuje její začlenění jakožto mezinárodní smlouvy o lidských právech a
základních svobodách do ústavního pořádku České republiky, k čemuž se uchýlil Ústavní
soud v nálezu ze dne 25. 6. 2002 známém pod označením „Konkursní nález“.55 Vymezení
formálně-právního postavení Evropské úmluvy ovšem není pro řešení tématu dokazování a
přípustnosti důkazů nikterak zásadní.
Ustanovení věnující se problematice dokazování, respektive přípustnosti určitých
důkazů lze nalézt v textu Evropské úmluvy velmi zřídka, když pouze v čl. 6 odst. 2 je
vyjádřena presumpce neviny a zároveň odst. 3 písm. d) téhož článku přiznává obviněnému
z trestného činu právo na uplatňování důkazu výslechem svědka. Skutečnost, že Evropská
úmluva neupravuje způsob opatřování a provádění důkazů či nestanovuje kategorie důkazů,
jež jsou přípustné a které naopak ne, vyjadřuje záměr tvůrců Evropské úmluvy,56 dle něhož
nemá být Evropský soud pro lidská práva další soudní instancí, která hodnotí postup
národních soudů ve vztahu k Evropské úmluvě. Evropská úmluva tak ponechává právní
úpravu dokazování v zásadě na smluvních státech, avšak z přípravných prací k Evropské
úmluvě vyplývá, že si její autoři byli vědomi okolností, za nichž je nutné připustit výjimky.
Je totiž bezesporu zřejmé, že samotné vedení trestního řízení proti obviněnému
představuje určitý zásah do jeho základních práv. Zároveň při opatřování důkazů a jejich
provádění často dochází k zásahům do svobod jedince. Uvedené omezení a zákroky národních
orgánů vystupujících v trestním procesu jsou nicméně ospravedlnitelné účelem trestního
řízení a veřejným zájmem na zjištění pachatele trestného činu a jeho spravedlivém potrestání.
Pokud má být zachována legitimita takového postupu, pak se ovšem zásahy do práv a svobod
jedince musí odehrávat v mezích stanovených zákonem a Evropskou úmluvou.
V opačném případě je na místě, aby zasáhl Evropský soud pro lidská práva, který plní
úlohu garanta dodržování práv zaručených Evropskou úmluvou, a k jejichž porušení došlo při
opatřování a provádění důkazů vnitrostátními orgány. V souvislosti s nezákonným postupem
při dokazování jsou porušována především práva chráněná články 3 a 8 Evropské úmluvy,
které formulují zákaz mučení, nelidského nebo ponižujícího zacházení a trestu respektive
55
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zajišťují právo na respektování rodinného a soukromého života.57 Dále lze zmínit již citované
právo na výslech svědků ve svůj prospěch, jakož i svědků proti sobě vyjádřené v čl. 6 odst. 3
písm. d) Evropské úmluvy. Další práva a zásady řízení je možné dovodit také z čl. 6 odst. 1,
v němž je spatřován zákaz policejní provokace, právo neobviňovat sám sebe nebo rovněž
zásada rovnosti zbrání.
Činnost státních orgánů spočívající v porušení základních práv a hodnot přiznaných
člověku výše uvedenými ustanoveními Evropské úmluvy nemůže nikdy představovat
legitimní postup v trestním řízení, ač by jím byla sledována ochrana práv jiných osob či
společnosti jako celku. Nelze tak připustit ani použití důkazů opatřených v rozporu s danými
články Evropské úmluvy. I když ESLP ponechal hodnocení použitelnosti důkazů na
vnitrostátních soudech členských států, jak již bylo výše deklarováno, možnost vyjádřit se ve
zcela výjimečných případech ke způsobu, jakým má být s nezákonnými důkazy naloženo,
dovozuje ESLP z čl. 6 Evropské úmluvy, který zajišťuje právo na spravedlivý proces. Neboť
v případě, že v trestním řízení dojde k souzení osoby na základě důkazů získaných v rozporu
se zákonem, respektive Evropskou úmluvou, může být zavažným způsobem ohroženo její
právo na spravedlivé řízení jako celek.
V následujících kapitolách se zaměřím na otázku posouzení zákonnosti důkazů
s ohledem na způsob, jakým byly opatřeny, možnosti důkazy získané v rozporu s Evropskou
úmluvou použít v řízení proti obviněnému včetně důsledků vyplývajících z použití těchto
důkazů pro charakter celého trestního řízení. Podstatná část kapitol bude přitom věnována
zásadní či nejnovější judikatuře ESLP, jehož role v procesu interpretování a aplikování
ustanovení Evropské úmluvy v konkrétních věcech je velmi významná.
3.1

Porušení zákazu mučení, nelidského a krutého zacházení při získávání důkazů
Znění čl. 3 Evropské úmluvy, že „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován

nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu.“ vyjadřuje absolutní zákaz popsaného
jednání, z něhož nelze připustit žádnou výjimku, což je možné vyvozovat mimo jiné ze
samotného textu Evropské úmluvy, která sice umožňuje členským státům za mimořádných
okolností vyjádřených v čl. 15 v nezbytném rozsahu odstoupit od povinností, k nimž se
dobrovolně zavázaly, avšak nikdy nepřipouští zacházení v rozporu s čl. 3.
V judikatuře ESLP není sporu o tom, že důkazy získané v rozporu s mučením,
nelidským či ponižujícím zacházením jsou nezákonné. Je ovšem třeba zodpovědět, kdy je
materiálně naplněno jednání zakázané čl. 3 Evropské úmluvy. K tomu se vyjádřil ESLP
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v několika svých rozhodnutích,58 když uvedl, že jednání musí dosáhnout určitého
minimálního stupně tvrdosti, přičemž se jedná o vymezení relativní, které závisí na podobě
konkrétního případu, zejména na délce trvání špatného zacházení, tělesných a duševních
dopadech a někdy také na věku, pohlaví či zdravotním stavu oběti.
Problematičtěji se jeví samotné použití důkazů získaných v rozporu s čl. 3 v trestntním
řízení proti obviněnému. Ač by se mohlo zdát, že absolutní charakter zákazu mučení,
nelidského či ponižujícího zacházení neposkytuje žádný prostor pro využití důkazů
opatřených při nerespektování daného zákazu, je třeba si uvědomit, že ESLP neposuzuje
přípustnost jednotlivých důkazů, ale hodnotí, zda řízení jako celek bylo spravedlivé. Přitom
jednotlivá nezákonnost, k níž v řízení dojde, nemusí nutně znamenat porušení čl. 6, na jehož
základě se pouze vyjadřuje ESLP k přípustnosti důkazů.
Judikatura k otázce použitelnosti důkazů odporujících čl. 3 Evropské úmluvy ve vazbě
na spravedlnost řízení není v porovnání s dalšími právy, do nichž bývá při obstarávání důkazů
nejčastěji zasahováno, příliš obsáhlá. Zároveň není ani zcela konzistentní, když mezi soudci
ESLP nepanuje shoda v odpovědi na otázku, zda postup orgánů, jenž dosáhl intenzity mučení,
nelidského či ponižujícího zacházení, s sebou vždy automaticky přináší ztrátu privilegia státu
postihnout pachatele trestné činnosti nebo zda existují okolnosti, za nichž je nutné setrvat na
potrestání jednoznačně usvědčeného pachatele, jehož práva však byla velmi závažným
způsobem zasažena.
Považuji za vhodné přiblížit rozhodovací praxi ESLP na příkladu dvou snad
nejznámějších a naprosto zásadních rozhodnutích ve věcech, v nichž došlo k závažným
zásahům do základních lidských práv a v nichž zaujal ESLP postoje, k nimž byla především
ve věci stěžovatele Magnuse Gäfgena vyjádřena celá řada souhlasných i odmítavých názorů
širokou veřejností.
3.1.1 Rozsudek ve věci Jalloh proti Německu

Abu Bakah Jalloh je státní občan Sierra Leone žijící v Německu. V říjnu 1993 byl
spatřen příslušníky německé policie, jak vyjímá ze svých úst sáček a výměnou za peníze jej
poskytuje jiné osobě. Následně byl zadržen příslušníky policie, kteří se domnívali, že Jalloh
obchoduje s drogami. Jalloh ještě stihl spolknout další sáček, žádné další drogy u něj nebyly
nalezeny. Za účelem získání důkazu v podobě sáčku, jenž měl pravděpodobně obsahovat
drogy, bylo Jallohovi lékařem předepsáno užití léků na vyvolání zvracení, jejichž
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prostřednictvím se dostane předmětný sáček z jeho těla ven. Jalloh se ovšem odmítl
dobrovolně podrbit užití léku, a tak mu bylo za asistence policie znemožněno se bránit a
lékařem mu byla podána emetika (látky způsobující vyprazdňování žaludku zvracením) skrze
trubici zavedenou do žaludku přes nos. Jallloh poté skutečně vyzvracel sáček s obsahem asi
0,22 gramů kokainu.
Jalloh se obrátil na ESLP se stížností na porušení čl. 3 a čl. 6 Evropské úmluvy, když
v nuceném podání dávidel společně s navazujícím zvracením před příslušníky policie
spatřoval podstatný zásah do fyzické integrity člověka, vážné ohrožení jeho zdraví a
ponižující zacházení ze strany orgánů trestního řízení. Současně namítal, že takto opatřené
důkazy nemohou být proti němu použity, neboť opačný postup představuje odmítnutí práva
na spravedlivý proces garantovaného Evropskou úmluvou.
ESLP se nejprve zabýval otázkou, zda nucený medicínský zákrok realizovaný s cílem
získat důkaz o trestném činu lze kvalifikovat jako mučení, nelidské či ponižující zacházení. Je
vhodné zde zmínit, že § 81a německého trestního řádu připouští osobní prohlídku obviněného
za účelem zjištění relevantních skutečností, když uvádí, že „za tímto účelem je možné brát
vzorky krve a provádět jiná narušení tělesné integrity lékařem v souladu s pravidly medicíny
za účelem vyšetření bez souhlasu obviněného, pokud zde neexistuje nebezpečí újmy na
zdraví.“.59 Němečtí právní odborníci se však neshodují, zda je možné na základě citovaného
ustanovení podávání emetik připustit nebo nikoliv, když ani mezi znalci z oboru medicíny
nepanuje shoda v otázce bezpečnosti nuceného podávání emetik.
Samotná Evropská úmluva nevylučuje možnost využití nucené medicínské intervence,
jež má napomoci k účinnému vyšetřování trestné činnosti. Není ovšem pochyb, že se jedná o
zásah do tělesné integrity člověka, který tak musí splňovat požadavky formulované
v rozsudku.60 ESLP vyslovil, že medicínský zákrok musí být proveden pouze v rozsahu
nezbytném pro získání důkazu, zásadně pod lékařským dohledem. Dále je třeba vzít v úvahu
zdravotní rizika plynoucí z nuceného lékařského zákroku, způsob jakým byl zásah proveden a
dopad zákroku na zdraví dané osoby. ESLP po pečlivém uvážení shledal, že postup, jemuž
byl podroben Jalloh, naplňuje znaky nelidského a ponižujícího zacházení. Nucené aplikování
emetik prostřednictvím trubičky zavedené do žaludku přes nos za současného znehybnění
čtyřmi příslušníky policie představuje zákrok způsobilý vyvolat pocity strachu, úzkosti a
zároveň s ohledem na fakt, že Jalloh téměř nehovořil německy, je vysoce nepravděpodobné,
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že od něj byla předem zjištěna anamnéza ke zjištění jeho zdravotního stavu, čímž mohlo dojít
k závažnému ohrožení jeho zdraví a života.
V rozsudku ESLP zopakoval odlišení mučení od nelidského a ponižujícího zacházení,
když předmětné zacházení shledal „pouze“ nelidským a ponižujícím. Rozlišení kategorií
zakázaného jednání je přitom v judikatuře ESLP založeno především na míře intenzity, jíž je
zasahováno do práv člověka.
Pokud jde o Jallohovu námitku porušení čl. 6 Evropské úmluvy, vycházel ESLP z
posouzení několika hledisek. Za prvé zohlednil skutečnost, že důkaz získaný v rozporu s čl. 3
Evropské úmluvy byl rozhodným důkazem ve věci. Dále zkoumal, zda Jalloh disponoval
procesními prostředky, jež by umožňovaly napadnout použití sporného důkazu. Jalloh sice
činnost německých orgánů při opatřování důkazu a jeho následnou účinnost skutečně namítal,
avšak bez jakékoliv možnosti úspěchu, neboť vnitrostátní soudy považovaly důkaz za
dovolený právním řádem. Za třetí ESLP vyvrátil přítomnost silného veřejného zájmu na
potrestání pachatele, jenž by mohl za určitých okolností ospravedlnit užití sporného důkazu.
V souhrnu tedy ESLP konstatoval, že právo na spravedlivé řízení bylo ve věci Jalloha
porušeno.
3.1.2 Rozsudek ve věci Gäfgen proti Německu

Magnus Gäfgen byl německý student práv. V září 2002 vylákal jedenáctiletého
chlapce, syna známého bankéře, do svého bytu, kde ho usmrtil udušením. Poté, co již byl
chlapec mrtev, adresoval jeho rodičům dopis s informací, že byl chlapec unesen spolu s
požadavkem na výkupné ve výši jednoho milionu euro. Po převzetí výkupného byl Gäfgen
zatčen, informován z čeho je podezřelý a vyslechnut.
Z obavy o život malého chlapce, o jehož smrti policisté nevěděli, usilovali o zjištění
místa, kde se chlapec nachází. Gäfgen policii sdělil, kde ukryl chlapcovo tělo až potom, co mu
bylo vyhrožováno způsobením velké bolesti, pokud informaci neprozradí. O tomto postupu
byl ve spise učiněn záznam. Na základě výpovědi Gäfgena bylo nalezeno tělo chlapce a další
důkazy usvědčující Gäfgena jako vraha.
Německými soudy byl uznán vinným z vraždy a únosu s vyděračstvím, za což mu byl
uložen trest odnětí svobody na doživotí. Gäfgen již před Krajským soudem ve Frankfurtu nad
Mohanem (dále jen „soud“) namítal, že jeho výpověď byla vynucená a nelze ji tak v řízení
proti němu použít jako důkaz, stejně jako není možné přihlížet ani k dalším nalezeným
důkazům, jejichž existence je odvozena právě z nezákonné výpovědi. K tomu soud uvedl, že
skutečně došlo k porušení Gäfgenových práv, když vyšetřovací metoda použitá příslušníky
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policie je v rozporu s trestním řádem a do té doby veškeré výpovědi učiněné Gäfgenem nelze
v řízení použít jako důkaz. Nicméně odmítl nepřípustnost dalších důkazů, které byly opatřeny
díky Gäfgenově výpovědi.
Soud své rozhodnutí v rozsudku podložil důkazy, které získal sledováním Gäfgena po
převzetí výkupného, dále důkazy zajištěnými na místě a v okolí, kde bylo nalezeno tělo
chlapce. Zároveň Gäfgen učinil během ústního jednání nové přiznání, v němž se doznal
k únosu a vraždě chlapce, přičemž před tím byl poučen o důkazní nepoužitelnosti všech svých
předchozích výpovědích. Následné dovolání Spolkový soud spravedlnosti zamítl a ústavní
stížnost byla shledána Spolkovým ústavním soudem nepřípustnou.
Gäfgen se tedy obrátil na ESLP se stížností, v níž namítal porušení čl. 3, když mu bylo
vyhrožováno velkou fyzickou bolestí. Rovněž tvrdil, že bylo porušeno jeho právo na
spravedlivý proces zaručené čl. 6 Evropské úmluvy, neboť byly v řízení proti němu použity
důkazy získané v rozporu s čl. 3 Evropské úmluvy.
ESLP při hodnocení, zda došlo k porušení zákazu mučení, nelidského či krutého
zacházení dospěl k závěru, že hrozba způsobení nesnesitelné bolesti dosahuje minimální
úrovně krutosti vyžadové pro kvalifikaci jednání jako zakázaného čl. 3 Evropské úmluvy.
ESLP přitom v rozsudku zopakoval názor vyjádřený již ve své dřívější judikatuře, že podstata
mučení nespočívá pouze v působení fyzické bolesti, ale zahrnuje i mentální útrapy. Ve věci
Gäfgena se ESLP ještě zabýval myšlenkou, zda metoda výslechu představovala psychické
mučení nebo zda se jednalo o nelidské či ponižující zacházení. Při zvážení všech okolností
případu, zejména délky trvání vyhrožování, tvrdosti nátlaku a intenzity způsobených
mentálních útrap, posoudil ESLP výslech jako nelidské zacházení odporující čl. 3 Evropské
úmluvy.
Ve vztahu k porušení čl. 6 nejprve ESLP konstatoval, že použití výpovědí získaných
v důsledku porušení zákazu stanoveného v čl. 3 Evropské úmluvy činí řízení proti
obviněnému automaticky nespravedlivým, bez ohledu na rozdílnou kvalifikaci špatného
zacházení dovozenou ESLP v jeho dřívější judikatuře. Zároveň dodal, že totožný dopad na
celé řízení má i připuštění reálných důkazů opatřených v důsledku důkazu, k jehož dosažení
bylo využito mučení. Ve věci Gäfgena ovšem zacházení policejních příslušníků nedosáhlo
intenzity mučení, ale „pouhého“ nelidského zacházení, a proto je nutné přezkoumat důsledky,
které způsobuje použití takto získaných reálných důkazů pro spravedlnost řízení.
Předně ESLP znovu zdůraznil absolutní povahu zákazu formulovaného v čl. 3, který
nepřipouští jakékoliv výjimky, když porušení tohoto práva nelze ospravedlnit žádným v kolizi
stojícím zájmem, ať již se jedná o ochranu lidského života nebo zabezpečení odsouzení
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pachatele závažného trestného činu. Naproti tomu právo na spravedlivý proces není možné
chápat absolutně. Dle názoru ESLP je klíčové stanovit nezbytná opatření, jež zajistí zachování
práv v řízení podle čl. 6 Evropské úmluvy s ohledem na důkazy zajištěné jako důsledek
porušení čl. 3.
Ve věci Gäfgena, kde došlo k použití důkazů odvozených od nelidského zacházení
v podobě pod nátlakem učiněné výpovědi, konstatoval ESLP, že k porušení čl. 6 Evropské
úmluvy nedošlo, neboť „… jak spravedlivost trestního procesu, tak i účinná ochrana
absolutního zákazu podle článku 3 v tomto kontextu jsou ohroženy pouze tehdy, jestliže bylo
dokázáno, že porušení článku 3 mělo vliv na výsledek řízení proti obžalovanému, tj. dopad na
jeho odsouzení či trest“.61 Přitom krajský soud opřel svá tvrzení o vině Gäfgena výlučně o
jeho nové, úplné přiznání, které učinil v řízení před soudem, poté, co byl poučen o svém
právu nevypovídat a především o skutečnosti, že žádná z jím dosud podaných výpovědí
nemůže být použita jako důkaz proti němu. Přesto se Gäfgen k vraždě chlapce doznal, když
zdůraznil, če tak činí dobrovolně kvůli výčitkám svědomí, převzetí odpovědnosti za svůj čin a
respektu k rodině chlapce.
Ačkoliv krajský soud zohlednil i důkazy, jejichž přípustnost Gäfgen napadal, je třeba
uvést, že nebyly využity k prokázání jeho viny nebo rozhodnutí o trestu, ale sloužily výlučně
jako prostředek k ověření pravdivosti jeho přiznání. Vzhledem ke všem výše popsaným
závěrům shledal ESLP, že právo na spravedlivý proces garantované čl. 6 Evropské úmluvy
nebylo odepřeno.
3.2

Význam státní provokace pro opatřování důkazů
K účinnému boji zejména proti organizovanému zločinu a drogové kriminalitě se stále

více zemí uchyluje k používání zvláštních vyšetřovacích prostředků, mezi nimiž velmi
rozšířenou metodou k odhalení zločinecké struktury a sítě vzájemných vztahů pachatelů,
představuje nasazení agenta, kterým je policista, jenž se pohybuje v kriminálním prostředí
pod skrytou identitou.
Jelikož se využití agenta včetně jeho činnosti často pohybuje na tenké hranici mezi
zákonem dovoleným jednáním a nepřípustným podněcováním k pachání trestných činů, byly
v rezoluci XVI. Mezinárodního kongresu trestního práva formulovány čtyři zásady, jež mají
sloužit jako záruky používání prostředků tzv. proaktivního odhalování trestné činnosti.62 Jde
za prvé o princip zákonnosti, kdy nasazení agenta případně jiného prostředku musí zákon
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připouštět. Za druhé se hovoří o subsidiárním použití takových vyšetřovacích metod. Dále
musí být respektován požadavek proporcionality spočívající v možnosti využít agenta pouze
k objasňování zvláště závažné trestné činnosti. Poslední podmínka je označována jako zásada
judiciarity, která vyjadřuje požadavek povolení a následné kontroly agenta ze strany soudce.
Vztah činnosti policejního agenta, přípustnosti důkazů a porušení ustanovení Evropské
úmluvy není pravděpodobně na první pohled zřejmý. Výše vymezený rámec přípustného
využití policejního agenta vyjadřuje právem dovolený způsob opatřování důkazů o
kriminalitě, jejíž odhalování lze považovat za velmi obtížné. Pokud však překročí agent meze
stanovené zákonem a Evropskou úmluvou, nemůže být jeho činnost považována za legitimní
a skutečnosti jím zjištěné sloužit jako důkazy v trestním řízení proti obviněnému.
Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, ESLP neplní úlohu soudu další instance,
jenž rozhoduje o pochybení vnitrostátních soudů při hodnocení zákonnosti důkazů. Smyslem
činnosti ESLP je rozhodnout, zda bylo dodrženo právo stěžovatele na spravedlivý proces,
které může být výrazně narušeno právě použitím nepřípustných důkazů. V čl. 6 Evropské
úmluvy, na jehož základě je posuzováno jednání agenta, není možné nalézt výslovně
vyjádřený zákaz státní provokace. Spravedlnost řízení je ovšem třeba vnímat materiálně,
přičemž čl. 6 představuje minimální standard pro zachování spravedlnosti.63 Pokud bychom
vycházeli čistě z jazykového výkladu čl. 6 Evropské úmluvy, museli bychom se omezit pouze
na prvky spravedlivého procesu v něm doslovně uvedené, zatímco fakt, že spáchání trestné
činnosti v podstatě iniciované státem za účelem následného potrestání pachatele, by nebyl
v rozporu s textem Evropské úmluvy, což se jeví jako nerozumné až absurdní.
3.2.1 Charakteristika zakázané policejní provokace s ohledem na judikaturu Evropského soudu
pro lidská práva

Jedním z prvních rozhodnutí ESLP věnujících se problematice státní provokace je
rozsudek senátu ESLP ve věci Teixeira de Castro proti Portugalsku.64 Teixeira de Castro je
portugalský státní příslušník, který byl v roce 1992 zatčen spolu s dalšími dvěma osobami
příslušníky policie a následně odsouzen za obchodování s drogami. Policisté se s cílem
odhalit překupníky drog obrátili na osobu podezřelou z jejich užívání s žádostí o koupi
několika gramů hašiše. Přes první neúspěšnou snahu učinili policisté nový pokus, při němž se
jim již podařilo získat od pana Teixeiry de Castra dvacet gramů heroinu. Ten se obrátil v roce
1994 na Evropskou komisi pro lidská práva, která následně stížnost postoupila Evropskému
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soudu pro lidská práva. Teixeira de Castro namítal s odkazem na čl. 6 odst. 1 Evropské
úmluvy, že proces proti němu vedený nebyl spravedlivý, protože ke spáchání trestného činu,
z něhož byl později uznán vinným, byl podnícen.
ESLP v rozsudku shrnul, že v daném případě nebyla trestná činnost Teixeiry de Castra
vyšetřována pasivním způsobem, ale naopak iniciativa vzešla ze strany příslušníků policie,
když opakovanou žádostí o koupi drog vyprovokovali pachání trestné činnosti. Svým
jednáním tak překročili meze tzv. infiltrovaných agentů, čemuž napovídá i skutečnost, že
policisté nejednali v rámci žádné soudem nařízené operace, jejíž účel by spočíval v boji
s drogovou kriminalitou. Z ničeho není možné usuzovat, že bez aktivního přispění policistů
by ke spáchání trestné činnosti došlo. Pan Teixeira de Castro byl v důsledku zásahu policistů
zbaven ab initio a definitivně práva na spravedlivý proces zaručeného čl. 6 odst. 1 Evropské
úmluvy.
Vzhledem k závěrům vyjádřeným v tomto a dalších rozsudcích ESLP lze policejní
provokaci definovat jako určité pozitivní jednání státních agentů, jejichž záměrem je vzbudit
v podezřelé osobě úmysl spáchat trestný čin. Přitom právě mezi aktivitou tajného agenta a
úmyslem osoby dopustit se trestné činnosti musí existovat příčinný vztah. Jinými slovy,
podezřelá osoba před působením agenta nezamýšlela jednat kriminálně, neboť takovou
myšlenku v ní inicioval až státní agent. Další znak charakterizující státní provokaci je možné
označit jako absentující „pádné důvody pro podezření“.65 Pokud totiž žádné okolnosti
nenasvědčují, že dochází k páchání trestné činnosti určitými osobami, pravděpodobně nebude
zahájeno vyšetřování, náležitě rozhodnuto o nasazení agenta či nařízena oficiální akce
k odhalení pachatelů trestných činů, přičemž tyto procesní kroky představují předpoklad pro
zákonné využití tajného agenta.
Ráda bych se zde ještě více zaměřila na vymezení aktivního konání státního agenta a
na samotnou osobu agenta. Pokud jde o činnost agenta, ESLP ve svém rozhodnutí ve věci
Calabro proti Itálii a Německu66, v podstatě připustil určitou míru aktivity ze strany
policejního agenta. V předmětné věci policista kontaktoval překupníka drog, aby projevil
svoji schopnost převézt významné množství drog z Latinské Ameriky do Evropy. Calabro se
následně sám na policistu obrátil s žádostí o zrealizování transportu drog a inicioval setkání za
účelem převzetí drogy a předání peněz. Na základě těchto skutečností ESLP shledal, že
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policejní agent svým jednáním nepřekročil meze povolené činnosti a nepodnítil Calabra ke
spáchání tretného činu.
V souvislosti s osobou agenta považuji za důležité poznamenat, že ESLP hovoří ve své
judikatuře pouze o zákazu provokace prováděné policejními příslušníky případně jinými
osobami, které jednají na pokyn státu. Ačkoliv tento závěr vyplývá z řady rozhodnutí ESLP,
zřejmě pouze v rozhodnutí z r. 2004 ve věci Shannon proti Spojenému Království67 se ESLP
výslovně zabýval otázkou přípustnosti důkazů získaných soukromou provokací vyvolanou
novinářem vůči herci, jenž měl pověst distributora drog.
3.2.2 Přípustnost důkazů získaných policejní provokací

Ve vztahu k přípustnosti důkazů, k jejichž opatření došlo díky aktivnímu působení
policejního agenta, je důležité odlišit dvě situace, k nimž přistupuje ESLP rozdílně. Nejprve
se budu věnovat případu, kdy byla tresná činnost vyprovokována tajným agentem, který o ní
poté zajistil potřebné důkazy. Zcela jiný stav nastává, pokud byly získány důkazy o již
spáchaném trestném činu, tedy nepodníceném policejním agentem, přičemž k vytvoření či
odhalení důkazů pachatele policejní agent v podstatě vyprovokoval.
Z judikatury ESLP lze usoudit, že důkazy o trestném činu pachatele, který byl
k jednání přiměn policejním agentem, není možné v řízení proti němu použít. V opačném
případě se jedná o porušení práva na spravedlivý proces garantovaného čl. 6 Evropské
úmluvy. Je ovšem zajímavé, že v některých rozsudcích ESLP zdůrazňuje, že obviněný byl
uznán vinným „zejména“ případně „především“ na základě důkazů, jež představují výsledek
státní provokace.68 Nabízí se proto otázka, zda význam důkazu v daném řízení může mít
určitý dopad na jeho použitelnost. Osobně si nemyslím, že je možné připustit jakýkoliv důkaz
o trestném činu, k jehož spáchání přispěl policejní agent, neboť se nabízí možnost zpochybnit
veškeré jednání pachatele od okamžiku, kdy do jeho sféry zasáhl tajný agent a samotná
podstata spáchaného trestného činu je „nakažená“ policejní provokací. Zde je možné poukázat
na rozsudek z roku 2017 ve věci Grba proti Chorvatsku69, v němž ESLP zopakoval myšlenku,
že ani dodatečné doznání pachatele nemůže napravit fakt, že trestný čin byl spáchán pod
vlivem policejního agenta.
K opatřování důkazů o trestné činnosti, jež sice sama o sobě nebyla vyprovokována
jednáním agenta, avšak k zisku důkazů o ní byl využit agent, jenž svým chováním pachatele
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v zásadě podnítil k odhalení důkazu proti němu, se staví ESLP mírněji, když daný způsob
získávání důkazů považuje za legitimní. K těmto závěrům ESLP dospěl například ve svém
rozhodnutí Bykov proti Rusku70, v němž sice konstatoval porušení práva na respektování
soukromého života zaručeného čl. 8 Evropské úmluvy, nicméně proces jako celek shledal
spravedlivým v souladu s čl. 6 Evropské úmluvy.
Bykov byl uznán vnitrostátním soudem vinným z objednání vraždy svého bývalého
obchodního společníka, k čemuž chtěl využít svého osobního strážce, který ovšem oznámil
záměr Bykova Federální službě bezpečnosti, jež ho využila pro získání důkazů proti
Bykovovi. Federální služba bezpečnosti ve spolupráci s osobním strážcem Bykova
zinscenovali vraždu obchodního společníka, když pro získání věrohodnosti nechali o vraždě
informovat rovněž ruská média. O proběhlé akci byl osobní strážce vybavený
odposlouchávacím zařízením vyslán informovat Bykova za účelem získání nahrávky
usvědčující Bykova, což se také podařilo. Bykov namítal nezákonnost takto opatřeného
důkazu, jež představuje zásah do jeho práva na soukromí, čemuž ESLP přisvědčil, neboť
srovnal použití zařízení pro odposlech konverzace mezi Bykovem a jeho osobním strážcem
s využitím telefonních odposlechů vzhledem k povaze a míře zásahu do soukromí. Současně
ESLP upozornil na absenci právní úpravy stanovující podmínky použití takových prostředků,
což vytváří prostor pro potenciální zneužití. Na základě zjištěných skutečností dospěl ESLP
k názoru, že byl porušen čl. 8 Evropské úmluvy.
Současně Bykov ve své stížnosti vytýkal, že bylo porušeno jeho právo na spravedlivý
proces, když v řízení soud při rozhodování vycházel z nezákonně získaných důkazů v podobě
usvědčující nahrávky a předmětů patřících údajně zavražděnému obchodnímu společníkovi,
které byly nalezeny v domě Bykova. ESLP se ovšem ztotožnil s argumentací národního
soudu, jenž se se všemi vznesenými námitkami náležitě vypořádal v odůvodnění rozhodnutí,
přičemž zdůraznil, že rozhodující důkaz představovalo svědectví osobního strážce Bykova
spolu s výpovědmi dalších svědků, kteří potvrdili existenci konfliktů mezi Bykovem a jeho
bývalým obchodním společníkem. K porušení čl. 6 Evropské úmluvy tedy nedošlo.
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4

Jednotlivé důkazní prostředky
Tato kapitola se blíže věnuje dopadům na účinnost důkazů v trestním řízení, pokud při

jejich opatřování, zajišťování či provádění došlo k určitému procesnímu pochybení. Zatímco
obecné závěry o použitelnosti důkazů stižených určitou vadou jsou rozebrány ve druhé části,
zde je pozornost zaměřena na dopady nerespektování předpisů ve vazbě na jednotlivé důkazní
prostředky. Trestní řád přitom podává v ustanovení § 89 odst. 2 demonstrativní výčet
důkazních prostředků, čímž zajišťuje možnost využít i jiné způsoby k objasnění skutečností
důležitých pro dané řízení.
4.1

Důkaz výpovědí obviněného

4.1.1 Pojem a význam výpovědi obviněného

Předně je třeba uvést, že výpověď obviněného představuje zvláštní důkazní
prostředek, který se od ostatních podstatným způsobem liší. Obviněný na rozdíl od svědků či
znalců má totiž osobní zájem na výsledku řízení,71 protože právě on může být soudem uznán
vinným ze spáchání trestného činu a potrestán. Zároveň výpověď obviněného slouží jako
prostředek obhajoby proti sdělenému obvinění. Odborná literatura72 tedy hovoří o dvojí
funkci, případně dvojjediném charakteru výpovědi obviněného.
Z výše uvedeného vymezení je nutné vycházet při hodnocení výpovědi obviněného.
Ačkoliv je na první pohled patrná skutečnost, že obviněný nemusí vypovídat pravdivé
informace, případně samozřejmě nemusí vypovídat vůbec, nelze význam výpovědi zcela
pomíjet, ale přistupovat k jejímu hodnocení dostatečně kriticky s ohledem na její povahu.
Kromě osobní zainteresovanosti však obviněný, za předpokladu, že je také pachatelem, mohl
nejlépe vnímat skutek a jeho okolnosti. Současně zpravidla pouze obviněný, který je rovněž
pachatelem trestného činu, může objasnit svůj vnitřní psychický postoj a vnímání skutku.
Může také přispět k nalezení dalších důkazů nebo označit případné spolupachatele.
Pohlížíme-li tedy na výpověď obviněného pouze jako na subjektivní stanovisko strany řízení,
které v okruhu důkazů nehraje téměř žádnou roli, je tento pohled nesprávný.
Je důležité také upřesnit, že o výpověď obviněného se jedná výhradně v situaci, kdy
obviněný učiní vyjádření v průběhu výslechu před oprávněným orgánem činným v trestním
řízení. Naopak prohlášení obviněného před jeho přáteli o tom, že spáchal tretný čin, není
možné pokládat za výpověď, jež bude sloužit jako důkaz proti obviněnému. K závěru, že
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přiznání obviněného učiněné v rozhovoru se znalcem za účelem vypracování znaleckého
posudku nelze považovat za důkaz, dospěla judikatura.73
4.1.2 Průběh výslechu obviněného a obžalovaného, jeho vady a dopad na použitelnost

Za účelem získání výpovědi obviněného musí příslušný orgán činný v trestním řízení
nařídit výslech a zajistit předvoláním či předvedením přítomnost obviněného. Právě dodržení
podoby výslechu, jak ji stanovuje trestní řád v § 91 až § 95 a pro výslech obžalovaného
v hlavním líčení v § 207 a § 208, vytváří předpoklad náležitě provedeného a zajištěného
důkazu, který bude možné použít v řízení proti obviněnému. Obecně je možné shrnout
zákonné požadavky pro realizování výslechu do těchto několika bodů:
a) zjištění totožnosti a osobních dat obviněného
b) seznámení obviněného s podstatou obvinění a poučení o právech
c) zákaz donucování k výpovědi
d) umožnění obviněnému samostatně vypovědět vše, co považuje za podstatné
e) pokládání otázek obviněnému až po skončení monologické části výslechu
f) provádění výslechu spoluobviněných odděleně
g) šetření osobnosti obviněného
V následujícíh odstavcích se zaměřím na podrobnější vymezení jednotlivých pravidel včetně
formulování závěrů o důsledcích způsobených jejich nedodržením.
Při respektování chronologického průběhu výslechu je prvním nezbytným krokem
zjištění totožnosti obviněného a jeho osobních dat. Jednoznačná identifikace osoby
obviněného představuje bezesporu zásadní znak řádně provedeného výslechu, který bude
v případě jeho nedodržení stižen důkazní neúčinností. Pokud z určitého důvodu nelze
totožnost obviněného ihned zjistit, musí být k protokolu o výslechu připojeny důkazy
jednoznačně identifikující danou osobu tak, že ji nebude možné žádným způsobem zaměnit.
Mezi skutečnosti, které je nutné vedle totožnosti obviněného zjistit, trestní řád výslovně uvádí
„rodinné, majetkové a výdělkové poměry a předchozí tresty“.74 Sporná otázka ohledně
účinnosti výpovědi může nastat, nedošlo-li ke zjištění všech potřebných dat. V tomto ohledu
se ztotožňuji s názorem A. Netta75, dle něhož je nutné vždy zohlednit druh chybějících
informací.
Dále je třeba před prvním výslechem seznámit obviněného s podstatou obvinění a
poučit ho o jeho právech. Sdělení obvinění je velmi důležitou součástí řádně provedeného
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výslechu, neboť jeho prostřednictvím je obviněnému upřesněno, jaké jednání je mu kladeno
za vinu, jaký tretný čin je v tomto jednání spatřován včetně časových a místních okolností, za
nichž se měl trestného činu dopustit, a proč je za pachatele považován on. Za předpokladu, že
obviněný nebude seznámen s obviněním, nelze ho pokládat za obviněného v procesním
smyslu a na výslech bude nahlíženo jako na neúčinný důkaz. Význam poučení o právech je
zcela zásadní, jelikož díky němu je obviněnému umožněno realizovat právo na obhajobu,
když musí být poučen v rozsahu stanoveném § 33 odst. 1 a § 95 odst. 2 TŘ. Chybí-li poučení
nebo není-li úplné, jde o podstatný nedostatek, jehož důsledek spočívá v nepřípustnosti
takovéto výpovědi.
Pokud jde o samotnou výpověď, je na místě připomenout, že obviněného není možné
k výpovědi nikdy nutit. Nezákonným donucením je přitom míněn i nátlak, aby obviněný
napsal určitý počet slov za účelem zjištění pravosti rukopisu. Zákaz donucování k výpovědi
představuje zásadu, která musí být respektována po celou dobu trestního řízení, i když
obviněný dříve svého práva odepřít výpověď nevyužil a již vypovídal.76 Důsledkům
plynoucím z porušení zákazu opakovaně vyjádřeného v trestním řádu77 je věnována již
kapitola v části druhé.
Jestliže se obviněný rozhodne vypovídat, je třeba při provádění výslechu dodržovat
určitá pravidla, jejichž respektování umožní orgánům činným v trestním řízení získat co
možná nejlepší představu o skutku i osobě obviněného. Nejprve musí být obviněnému
umožněno samostatně a souvisle vylíčit veškeré okolnosti a vyjádřit se k obvinění, aniž by byl
přerušován. Teprve poté má vyslýchající přistoupit ke kladení otázek, jež mají sloužit
k objasnění skutečností, o nichž obviněný nehovořil, k odstranění rozporů a také k prověření
věrohodnosti výpovědi. Při monologické části výslechu může obviněný nahlédnout do
písemných poznámek, ale až s dovolením orgánu činného v trestním řízení, jenž je oprávněn
po obviněném požadovat předložení poznámek.
Ve vztahu k otázkám trestní řád stanovuje účel a formu, jakou mají být pokládány.
V rozporu se zákonem jsou pak otázky kapciózní, tedy takové, které předstírají nepravdivou,
klamavou či dosud neověřenou skutečnost, a sugestivní, jež naznačují obviněnému odpověď
již v samotné otázce. Negativní vliv těchto otázek na důkazní hodnotu výpovědi je patrný.
Spočívá v tom, že mohou obviněného přivést k výpovědi, kterou by bez jejich položení
neučinil. Důsledkem může být absolutní neúčinnost části výslechu ovlivněné kapciózními či
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sugestivními otázkami.78 Nicméně zejména v situacích, kdy obviněný nemá obhájce, bývá
obtížné prokázat, že při výslechu došlo k pokládání otázek formulovaných v rozporu
s trestním řádem. Je na místě se domnívat, že odhalení takového postupu orgánu činného
v trestním řízení může být pro obviněného velmi obtížné a za předpokladu, že proti
pokládaným otázkám nevznese námitky či alespoň nepožádá, aby byly otázky doslovně
zaznamenány do protokolu o výpovědi, je téměř nemožné prokázat, že výslech byl prováděn
nezákonným způsobem, když protokol o jeho průběhu žádné porušení nevykazuje.
V případě, že je z trestného činu obviněno více osob, jsou obzvláště v přípravném
řízení vyslýchány zásadně odděleně. Význam požadavku vyjádřeného v § 91 odst. 2 TŘ
spočívá v zajištění co nejméně ovlivněné výpovědi obviněného, čemuž dopomáhají opatření,
jako například umístění zadržených obviněných v celách odděleně.79 Nedodržení tohoto
požadavku nelze považovat za natolik zásadní, aby vyvolalo bez dalšího neúčinnost důkazu.
Jiná úprava se uplatňuje pro výslech více spoluobžalovaných v hlavním líčení, kdy oddělený
výslech představuje pouze fakultativní opatření předsedy senátu, který se může s ohledem na
konkrétní případ a důkazní situaci rozhodnout provádět některé, případně všechny výslechy
spoluobžalovaných odděleně. Zároveň však musí ty spoluobžalované, kteří nebyli přítomni
výslechu některého ze spoluobžalovaných, seznámit s obsahem jeho výpovědi, aby nedošlo ke
zkrácení jejich procesních práv tím, že nemohli být přitomni části hlavního líčení a plně tak
realizovat své právo na obhajobu.
Obecné pravidlo stanovující orgánům činným v trestním řízení povinnost při
provádění výslechu šetřit osobnost obviněného v podstatě shrnuje výše uvedené zákazy a
povinnosti řádně vedeného výslechu. Zvláštní význam má tato zásada ve vztahu
k mladistvým, kdy je zdůrazněna potřeba vůči mladistvému postupovat s přihlédnutí k jeho
věku, zdravotnímu stavu a rozumové a mravní vyspělosti.
4.1.3 Judikatura zabývající se problematikou výslechu obviněného

Jak vyplývá z popisu výše, pouze výpověď získaná prostřednictvím náležitě
provedeného výslechu může v trestním řízení sloužit jako důkaz. Považuji za vhodné zde
zmínit dva rozsudky Nejvyššího soudu z let 1968 a 1990, jež se věnovaly otázce důkazní
použitelnosti výpovědi obviněného. Ačkoliv se jedná o poměrně stará rozhodnutí, závěry
v nich obsažené jsou pro dodržování pravidel zákonného výslechu stále aktuální a významné.
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V rozsudku z roku 196880 Nejvyšší soud konstatoval nezákonným výslech, jenž byl
několikrát opakován jen za účelem zisku doznání obviněného. Muž obviněný ze sadistické
vraždy starší ženy byl uznán vinným okresním soudem v Olomouci mimo jiné na základě
jedné z jím učiněných výpovědí, jejíž věrohodnost však budila značné pochybnosti hned
z několika důvodů. Obviněný byl totiž v řízení mnohokrát vyslýchán ke stejným
skutečnostem, k nimž již podal své vysvětlení. Nejvyšší soud spatřoval v neustálém
opakování výslechu zřejmou snahu o dosažení doznání a vyhodnotil uvedený postup jako
nezákonné donucování. Navíc výpověď obviněného ve vztahu k dalším důkazům nebylo
možné považovat za věrohodnou, když se mezi ní, ohledáním místa činu a znaleckými
posudky objevovaly značné rozpory. Krajský soud v Ostravě proto rozsudek okresního soudu
zrušil a obviněného zprostil obžaloby, což potvrdil Nejvyšší soud v rozhodnutí o stížnosti pro
porušení zákona.
Ve druhém případě81 Nejvyšší soud usnesením zamítl odvolání krajského prokurátora
směřující proti rozsudku krajského soudu, jenž obžalovaného zprostil obžaloby poté, co
shledal absolutně neúčinným důkaz výslechu obviněného z důvodu nedovoleného nátlaku a
porušení předpisů o nutné obhajobě. Dva roky po uzavření vyšetřování smrti pracovníka
továrny byly objeveny nové důkazy vedoucí orgány činné v trestním řízení k osobě
obviněného, kterého eskortovali ze Slovenska, kde vykonával vojenskou službu, do Prahy a
následně v raních hodinách převezli s pouty na rukou do Ostravy, kde byl bez jakéhokoliv
odpočinku vyslýchán v pozdních nočních hodinách. Nestandartní postup navíc podtrhuje
délka výslechu, jež činila téměř šest hodin a fakt, že výslech byl střídavě realizován čtyřmi
vyslíchajícími. Takový výslech označil Nejvyšší soud za způsob vytváření nátlaku na
obviněného, což činí z výpovědi absolutně neúčinný důkaz.
Současně také Nejvyšší soud vyslovil porušení ustanovení o nutné obhajobě, když
výslechu obviněného nebyl přítomen jeho obhájce. Ačkoliv vyslýchajícími bylo provedení
výslechu označeno za neodkladný úkon, jenž představuje výjimku z povinné přítomnosti
obhájce, jejich úsudku nepřisvědčil krajský soud, dle něhož po uplynutí dvou let od
inkriminované události nelze považovat výslech za neodkladný, když se obviněný mohl po
celou dobu pokoušet účelově měnit důkazní situaci. Krajský soud ve svém rozsudku shrnul,
že obě vady, jimiž byl výslech obviněného zatížen, jsou natolik podstatné, že každá z nich
sama o sobě vyvolává důkazní nepoužitelnost výslechu obviněného.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 9. 4. 1968, sp. zn. 7 Tz 11/1968
Usnesení Nejvyššího soud České socialistické republiky ze dne 6. 3. 1989, sp. zn. 7 To 1/1989
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Naopak z novějších soudních rozhodnutí lze uvést usnesení Nejvyššího soudu
z prosince 2015,82 jímž odmítl dovolání obviněného, který byl okresním soudem uznán
vinným mimo jiné z přečinů krádeže a neoprávného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. Obviněný namítal, že k prokázání jeho viny rozhodující soudy
vycházely z výpovědi spoluobviněného, jehož výslech nebyl proveden v souladu se zásadou
kontradiktornosti, když o jeho konání nebyla vyrozuměna obhájkyně obviněného a kromě
obhájce spoluobviněného, který podával výpověď, nebyli přítomni ani obhájci dalších
spoluobviněných. Z tohoto důvodu dle obviněného není možné použít výpověď obviněného
jako důkaz v řízení, neboť došlo k porušení jeho práva na obhajobu.
Nejvyšší soud se ve svém usnesení ztotožnil s tvrzením, že původní výslech jednoho
ze spoluobviněných, o jehož konání nebyla informována obhájkyně obviněného, skutečně
nebyl proveden v souladu se zákonem. Nicméně výslech spoluobviněného byl právě z důvodu
tohoto pochybení policejního orgánu opakován, přičemž nového výslechu se již účastnila také
obhájkyně obviněného. Zároveň byl spoluobviněný vyslýchán i v hlavním líčení, na němž byl
přítomen obviněný i jeho obhájkyně, kteří mu tak mohli klást otázky a k jeho výpovědi se
vyjádřit. Opakováním výslechu společně s výslechem provedeným v hlavním líčení došlo ke
konvalidování předchozího procesního pochybení a obviněnému bylo umožněno plně
realizovat právo na obhajobu. Nejvyšší soud vyslovil závěr, že k porušení práva obviněného
na spravedlivý proces proto nedošlo.
V usnesení z roku 2014,83 kterým Nejvyšší soud odmítl dovolání jako zjevně
neopodstatněné, se vyjádřil k provádění výslechu osoby ovlivněné alkoholem nebo jinou
návykovou látkou, když konstatoval, že takovému vyslýchanému náleží právo odepřít
výpověď s ohledem na jeho momentální stav. Pokud však až později v průběhu řízení vznese
daná osoba námitku procesní použitelnosti své výpovědi, avšak z jiných okolností nikterak
nevyplývá, že byl výslech realizován ve stavu, jenž vylučoval způsobilost osoby vypovídat,
nemůže námitka vést ke zpochybnění zákonnosti důkazu.
4.2

Důkaz výpovědí svědka

4.2.1 Pojem svědka a svědecké výpovědi

Zákonnou definici svědka trestní řád neobsahuje, nicméně teorie využívá pro jeho
charakterizování § 97 TŘ. Jako svědka označuje fyzickou osobu rozdílnou od obviněného,
která byla vyzvána orgánem činným v trestním řízení, aby vypovídala o okolnostech, jež
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vnímala svými smysly.84 Osoba svědka plní v trestním řízení nezastupitelnou úlohu, o čemž
ostatně svědčí přednost tohoto postavení před jakýmkoliv jiným. Za předpokladu, že daná
osoba vnímala svými smysly událost významnou z hlediska trestního řízení, nebude v řízení
vystupovat jako znalec, ačkoliv disponuje odbornými znalostmi, ani jako orgán činný
v trestním řízení, protože by mohl být podjatý z důvodu poměru k věci, ani jako tlumočník či
obhájce. Zároveň nemůže být svědkem ani spoluobviněný v dané věci, přičemž nezáleží na
tom, zda je mu takové postavení formálně přiznáno, či zda ho měl za obviněného respektive
podezřelého orgán činný v trestním řízení pokládat. Naopak zpravidla bývá svědek také
osobou, jež byla tresným činem poškozena.
Význam svědecké výpovědi pro trestní řízení je značný. Jedná se o základní a
nejčastější důkazní prostředek, který mnohdy představuje také jediný způsob, jak prokázat a
objasnit skutečnosti důležité pro rozhodnutí ve věci. Ve snaze získat co nejvíce informací o
trestném činu od předem neomezeného okruhu osob zákon nikterak nepodmiňuje způsobilost
svědčit. Svědkem tak mohou být i osoby trpící fyzickými či duševními vadami, děti, dospělí,
staří lidé či cizí státní příslušníci. S ohledem na osobu svědka je ovšem třeba přistupovat
k provádění výslechu a následně i jeho hodnocení. Za předpokladu, že výpověď svědka je pro
rozhodnutí ve věci velmi důležitá a vzniknou-li pochybnosti o jeho schopnosti správně vnímat
a vypovídat, může si orgán činný v trestním řízení vyžádat znalecké posouzení duševního
stavu svědka.
Svědecká výpověď je ústním procesním úkonem, jehož povaha vylučuje možnost
namísto podrobení se výslechu výpověď sepsat a předložit ji příslušnému orgánu činnému
v trestním řízení. Takový písemný projev lze považovat pouze za listinný důkaz.85 Trestní řád
ukládá v § 97 každému povinnost se na předvolání dostavit k podání výpovědi o všech
okolnostech důležitých pro trestní řízení, přičemž její nerespektování může být vynucováno
uložením pořádkové pokuty. Z této povinnosti existuje jediná výjimka týkající se osob
požívajících výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva. Na povinnost dostavit
se k výslechu navazuje povinnost vypovídat jako svědek, z níž zákon připouští výjimky pro
osoby, jejichž výslech je zakázán, osoby, které jsou oprávněny odepřít výpověď, poslance,
senátory a soudce Ústavního soudu ohledně skutečností, o jejichž existenci se dozvěděli
v souvislosti s výkonem svého mandátu, respektive funkce a rovněž pro osoby požívající
výsad a imunit.
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364 nebo JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. op. cit., s. 405.
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4.2.2 Průběh výslechu svědka, jeho vady a dopad na použitelnost

Předně je třeba uvést, že k naplnění účelu výslechu svědka je klíčová náležitá příprava
na jeho provedení. Ačkoliv není možné postihnout veškeré situace a specifika, k nimž může
během výslechu dojít, dodržováním určitých taktických metod vedení výslechu svědka může
vyslýchající dosáhnout co možná nejpodrobnější a pravdivé výpovědi. Stejně jako při
výslechu obviněného musí být i v případě výslechu svědka dodržena určitá procesní pravidla
upravují jeho průběh, která lze shrnout do následujích bodů:
a) zjištění totožnosti a osobních dat svědka
b) zjištění poměru svědka k věci, osobě obviněného a dalším relevantním skutečnostem
c) poučení svědka o jeho právech a povinnostech, zejména o právu odepřít výpověď a
povinnosti vypovídat pravdu
d) umožnění svědkovi samostatně vypovědět vše, co považuje za podstatné
e) pokládání otázek
V následujícíh odstavcích popíši výslech svědka včetně důsledků, k nimž vede nerespektování
zákonenem stanoveného postupu.
Požadavek zjistit na počátku výslechu totožnost a osobní data svědka se nikterak neliší
od totožného pravidla, jímž se zahajuje výslech obviněného. Zásadní pro další pokračování
výslechu je zjištění poměru svědka k obviněnému, projednávané věci, stranám a dalším
důležitým okolnostem, s čímž bezprostředně souvisí další velmi podstatná náležitost výslechu
spočívající v povinnosti vyslýchajícího poučit svědka o právu odepřít výpověď. Je třeba, aby
svědek výslovně prohlásil, zda tohoto práva využívá, či nikoliv, a aby vše bylo řádně
zaznamenáno v protokolu o výslechu svědka. Absence poučení případně prohlášení svědka
ohledně využití, respektive nevyužití jeho práva způsobuje důkazní nepoužitelnost takovéto
výpovědi.86 Současně je nutné zdůranit, že při splnění podmínek náleží svědkovi právo
odepřít výpověď v průběhu celého řízení, ačkoliv ho nemusel vždy realizovat, a proto musí
být o svém právu poučen před každým výslechem.
Svědek musí být rovněž poučen o povinnosti vypovídat pravdu a nic nezamlčovat, o
významu svědecké výpovědi z hlediska obecného zájmu jakož i o trestních následcích křivé
výpovědi.87 Úloha poučení svědka spočívá ve vyjasnění jeho postavení a práv v trestním
řízení, a proto je na místě se domnívat, že pokud svědek nebyl poučen vůbec či nedostatečně,
pak jeho výpověď nemůže sloužit jako důkaz v řízení.
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ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. op. cit., s. 1474.
NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. op. cit., s. 70.
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Samotná výpověď svědka v zásadě odpovídá podobě výpovědi obviněného, kdy
nejprve má být svědkovi umožněno souvisle se vyjádřit a až poté vyslýchající přistoupí
k pokládání otázek k odstranění rozporů, nejasností či neúplností. Samozřejmě lze poukázat i
na fakt, že svědek, stejně tak jako obviněný, nemusí být schopný samostatného projevu nebo
je jeho projev velmi omezený, a tak vyslýchající téměř ihned přistoupí k dotazům, což není
možné považovat za vadu, která by vedla k neúčinnost důkazu. Stejně jako při výslechu
obviněného je zakázáno klást i svědkovi otázky sugestivní a kapciózní.
4.2.3 Výslech svědka v přípravném řízení ve fázi vyšetřování a realizace práva na obhajobu

Je nutné nejprve poznamenat, že novelou trestního řádu provednou zákonem
č. 265/2001 Sb. došlo k přesunutí těžiště dokazování z přípravného řízení do stádia řízení před
soudem. Neznamená to však, že by k provádění výslechu svědka a dalších důkazů docházelo
výlučně v průběhu hlavního líčení. Význam svědecké výpovědi ve standartním přípravném
řízení byl nicméně oslaben stanovením podmínek, za nichž je výslech svědka realizován
namísto preferovaného vysvětlení zachyceného pouze v úředním záznamu o podaném
vysvětlení.88 S ohledem na fakt, zda byl výslech svědka realizován již před zahájením
trestního stíhání, nebo až po něm, se liší možnost jej použít v řízení před soudem jako důkaz a
jeho důkazní síla.
Po zahájení trestního stíhání lze provést výslech osoby v procesním postavení svědka
pouze v případech vymezených v § 164 odst. 1 TŘ.89 Vzhledem k tomu, že je již vedeno
trestní stíhání proti konkrétní osobě obviněného, může tento obviněný plně využít svého
práva na obhajobu, když jemu, případně jeho obhájci policejní orgán umožní účast na
výslechu svědka. Obviněný nebo jeho obhájce jsou oprávněni klást svědkovi otázky za
účelem prověření věhorodnosti a pravdivosti jeho výpovědi a vznášet námitky proti způsobu
provádění úkonu. Přítomnost obviněného nebo jeho obhájce na výslechu svědka vytváří
předpoklad pro možnost použít protokol o výslechu svědka jako důkaz v hlavním líčení, jsouli splněny podmínky v § 211 TŘ. Přitom z pohledu potenciálního provádění důkazu v hlavním
líčení čtením protokolu o výslechu svědka není rozhodné, zda se výslechu obviněný (jeho
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obhájce) opravdu účastnili, ale skutečnost, že jim byla účast umožněna, ať už jí využili, či
nikoliv.90
4.2.4 Výslech svědka v přípravném řízení ve fázi prověřování a realizace práva na obhajobu

Komplikovanější z hlediska dodržení práva obviněného na obhajobu a důkazního
využití se jeví provádění výslechů svědků ještě před zahájením trestního stíhání. Trestní řád
připouští provést výslech svědka ve fázi prověřování pouze, jedná-li se o některý z případů
vymezených v § 158 odst. 9 TŘ. V zásadě představuje výslech svědka realizovaný již ve fázi
prověřování zcela výjimečný postup odůvodněný obavou, že důkaz nebude možné provést
v pozdějších fázích trestního řízení vůbec nebo dojde ke ztrátě důkazní hodnoty výpovědi.91
Jelikož v této fázi trestního řízení zpravidla není vůbec známá osoba podezřelého, případně
dosud nebyly zjištěny skutečnosti opravňující orgán činný v trestním řízení zahájit trestní
stíhání proti určité osobě, není možné zajistit dané osobě uplatnění práva na obhajobu, což má
zásadní vliv na možnost použít výpověď jako důkaz v pozdější fázi trestního řízení.
Byl-li proveden výslech svědka podle § 158 odst. 9 TŘ a nejedná se přitom o
neodkladné nebo neopakovatelné úkony, jimž se věnuji v dalším odstavci, je nutné výslech
provést znovu i po zahájení tretního stíhání a zajistit tím obviněnému možnost využít jeho
práva na obhajobu. Protokol o takto zopakovaném výslechu poté může sloužit jako důkaz
v řízení před soudem a lze ho přečíst v hlavním líčení za podmínek stanovených v § 211 odst.
2 písm. a), nebo odst. 3 písm. a) nebo b) TŘ. K opakování výslechu přistoupí policejní orgán,
požádá-li o to obviněný nebo jeho obhájce. Pokud však má policejní orgán za to, že
vyšetřování brzy skončí, výslech znovu neprovede a obviněného poučí o právu domáhat se
osobního výslechu svědka v řízení před soudem. I v situaci, kdy výslech svědka nebyl po
zahájení trestního stíhání opakován, je možné protokol o jeho provedení v hlavním líčení
přečíst, avšak pouze za předpoladu vymezeného v § 211 odst. 1 nebo odst. 2 písm. a) nebo
odst. 3 písm. c) TŘ.
Jde-li o neodkladný nebo neopakovatelný úkon, musí být dodržen postup podle § 158a
TŘ, jenž vyžaduje přítomnost soudce při provádění výslechu a rekognice. Jestliže byl závěr o
neodkladnosti či neopakovatelnosti výslechu náležitě zdůvodněn a výslech byl proveden
v souladu se zákonem, může protokol o jeho průběhu sloužit jako důkaz v hlavním líčení.
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Ústavní soud se nicméně opakovaně ve svých nálezech92 vyjádřil k důkazní síle úkonů
prováděných dle § 158a TŘ, o něž by se dle názoru Ústavního soudu nemělo výlučně opírat
odsouzení obžalovaného, který nemohl daného svědka již vyslechnout a klást mu otázky.
V nálezu ze dne 23. 2. 201593 Ústavní soud konstatoval výjimečnost přípustnosti
důkazů provedených v souladu s § 158a TŘ, neboť v zásadě by měla být obhajobě umožněna
přítomnost a aktivní účast na provádění důkazů. Ještě důležitější se jeví tato zásada, má-li
předmětný důkaz představovat důkaz rozhodující nebo jediný, který svědčí o vině
obžalovaného. Ústavní soud proto zdůraznil povinnost orgánů činných v trestním řízení
vyvíjet úsilí k zopakování úkonu, aby bylo obhajobě umožněno účastnit se provádění důkazu.
Teprve pokud skutečně není možné provést důkaz znovu, lze připustit odsouzení
obžalovaného založené převažující měrou či výlučně na důkazu, jehož provedení se nemohla
obhajoba účastnit, přičemž musí být splněny kumulativně další podmínky. Ústavní soud
uvedl, že především řízení jako celek musí být spravedlivé a zároveň existují skutečnosti, jež
dostatečně vyvažují nevýhody plynoucí z použití takového důkazu.
4.3

Důkazy opatřené za využití odposlechu

4.3.1 Pojem odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu

K opatřování důkazů pro účely trestního řízení je ve značném rozsahu využíván
odposlech a záznam telekomunikačního provozu, který představuje účinný nástroj ke zjištění
skutečností důležitých pro trestní řízení. Institut odposlechu a záznamu telekomunikačního
provozu je upraven v § 88 a 88a TŘ, v hlavě čtvrté věnující se předběžným opatřením a
zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení. Jeho podstata nicméně spočívá v zisku
informací klíčových pro samotné zahájení trestního stíhání nebo sloužících jako důkazní
materiál proti obviněnému. Nedochází jím tak k zajištění věci ani osoby a lze se přiklonit
k názoru J. Kuchty, který spatřuje jako logičtější zařazení odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu do hlavy páté k dokazování, případně do hlavy deváté upravující
operativně pátrací prostředky.94
Odposlech a záznam telekomunikačního zařízení bezpochyby výrazným způsobem
zasahují do základních práv a svobod člověka garantovaných ústavním pořádkem ČR. Mezi
právy, jež bývají odposlechem dotčena, lze zmínit například nedotknutelnost osoby a jejího
soukromí chráněné čl. 7 LZPS či právo na ochranu před neoprávněnými zásahy do
92
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soukromého a rodinného života a právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním,
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů zaručené čl. 10 LZPS. Dále je možné
uvést záruku tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem a jiným podobným
zařízením, kterou deklaruje čl. 13 LZPS a která je použitím odsposlechu samozřejmě
narušena. V souvislosti s ochranou soukromí nelze přehlédnout ani Evropskou úmluvu, jež
v čl. 8 hovoří o nutnosti respektovat rodinný a soukromý život.95 Je ovšem třeba zdůraznit, že
při splnění zákonných podmínek pro nařízení odposlechu, se jedná o zákonem dovolený zásah
ospravedlnitelný zájmem na odhalení a předcházení závažné trestné činnosti.
4.3.2 Rozlišení institutů dle § 88 a § 88a trestního řádu

Přes shodné jádro obou prostředků upravených v § 88 a § 88a TŘ, jejichž smysl tkví v
opatřování informací týkajících se soukromé komunikace realizované prostřednictvím
telefonu a dalších zařízení, je nezbytné i vzhledem k rozdílnému vývoji obou institutů od sebe
odlišovat odposlech a zázanm telekomunikačního provozu a zjišťování údajů o uskutečněném
telekomunikačním provozu.
Účelem odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je v souladu s § 88 TŘ
zjištění obsahu komunikace, jenž poskytne orgánům činným v trestním řízení znalost
skutečností důležitých pro trestní řízení, tedy napomůže objasnit údaje o trestném činu, jeho
pachateli a dalších okolnostech vymezených v § 89 odst. 1 TŘ. Společně se
samotným obsahem jsou získány také informace umožňující identifikaci komunikujících osob
či údaje o době a délce odposlouchávaného hovoru.
Naopak podstatou postupu dle § 88a TŘ je zjištění údajů o uskutečněném
telekomunikačním provozu, mezi něž patří zejména volající a volané číslo, použitá služba,
datum, čas, doba trvání komunikace a místo připojení základových stanic zajišťujících hovor
v případě mobilních telefonů.96 Jedná se tedy o informace, které nepředstavují samotný obsah
komunikace, nicméně jsou předmětem telekomunikačního tajemství nebo se na ně vztahuje
ochrana osobních a zprostředkovaných dat poskytovaná zákonem č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích.
Ačkoliv podmínkám pro nařízení odposlechu či poskytnutí údajů o uskutečněném
telekomunikačním provozu je věnován následující bod, považuji za vhodné nyní nastínit
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vývoj právní úpravy § 88a TŘ, jenž byl výrazně ovlivněn dvěma nálezy Ústavního soudu.97
Znění trestního řádu po novelizaci provedené zákonem č. 265/2001 Sb. podmiňovalo možnost
opatření údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu orgány činnými v trestním řízení
pouze skutečností, že dané informace povedou k objasnění okolností důležitých pro trestní
řízení. Dané ustanovení shledal Ústavní soud ČR protiústavním a zrušil ho svým nálezem ze
dne 20. 12. 2011, v němž konstatoval, že předmětné ustanovení odporuje čl. 7 odst. 1, čl. 10,
12 a 13 LZPS a čl. 8 Evropské úmluvy. Ústavní soud zdůraznil nutnost extenzivního výkladu
práva na soukromí, jehož obsah tvoří mimo jiné také právo jednotlivce svobodně rozhodovat
o tom, jaké informace z jeho soukromého života chce zpřístupnit jiným subjektům.
Absence bližšího vymezení podmínek pro využití institutu dle § 88a TŘ poskytla
orgánům činným v trestním řízení nástroj, jehož prostřednictvím dochází k výrazným
zásahům do práva na informační sebeurčení jednotlivce, aniž by takový postup splňoval
požadavky testu proporcionality. Nelze pochybovat o tom, že se v trestním řízení střetává
zájem na odhalení trestné činnosti a zisku důkazního materiálu o ní se základním právem
člověka na respektování jeho soukromého života. Bez náležitého formulování předpokladů
opravňujících zásah do citlivých oblastí života člověka však zákonodárce vytvořil prostor,
v němž je jednoznačně upřednostňován veřejný zájem na odhalení jakékoliv, často méně
závažné trestné činnosti, na úkor zásadního, ústavou garantovaného práva na soukromí.
Ústavní soud rovněž podložil obavu z potenciálního nadužívání, respektive zneužívání tohoto
postupu relevantními statistickými údaji.
Současně vyjádřil nelogičnost rozdílné právní úpravy odposlechu a záznamu
telekomunikačního zařízení, která na rozdíl od sdělování údajů o uskutečněném
telekomunikačním provozu, obsahuje podmínky pro nařízení odposlechu, jež představují
garanci zákonného postupu. Oba instituty přitom shledal Ústavní soud jako srovnatelné
s ohledem na intenzitu zásahu do práva na soukormí.
Na problematičnost ustanovení § 88a TŘ upozornil Ústavní soud již v nálezu ze dne
22. 3. 2011, na jehož základě zrušil ustanovení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a vyhlášku98 k jeho provedení. Napadené ustanovení totiž
ukládalo právnickým a fyzickým osobám zajišťujícím veřejnou komunikační síť a dalším
vymezeným osobám, přičemž se jednalo typicky o telefonní operátory a poskytovatele
97
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internetového připojení, povinnost shromažďovat velké množství údajů a dat o veškeré
komunikaci, využívání internetových služeb a návštěvě webových stránek, které specifikovala
výše uvedená vyhláška, po dobu 6 až 12 měsíců. Na vyžádání oprávněných orgánů poté byly
tyto osoby povinny poskytnout předmětné informace. Právní úpravu v oblasti uchovávání dat,
zamezení přístupu třetích osob či záruk proti riziku zneužití údajů ovšem shledal Ústavní soud
zcela nedostatečnou a protiústavní, když sběr informací ve vymezeném rozsahu bez
potřebných záruk výrazným způsobem narušuje soukromí osob. Ve vztahu k § 88a TŘ
uzpozornil, že ani úprava v něm obsažená nerespektuje požadované ústavněprávní limity.
4.3.3 Podmínky zákonného nařízení odposlechu a jeho použití jako důkazu

Předpokladem nařízení odposlechu a opatření údajů o telekomunikačním provozu je
splnění zákonných podmínek, které se pro oba instituty mírně liší. Obecně je lze nicméně
shrnout do následujících bodů:
a) lze důvodně předpokládat zjištění významných skutečností jejich využitím,
b) potřebné informace není možné získat jiným způsobem respektive podstatně obtížněji,
c) je vedeno trestního stíhání pro vymezené trestné činy a
d) příkaz k odposlechu/poskytnutí údajů o telekomunikačním provozu vydá k tomu
oprávněný orgán.
Orgánem oprávněným k vydání příkazu je v řízení před soudem předseda senátu a
v přípravném řízení soudce za předpokladu, že státní zástupce podal návrh na vydání příkazu.
Je přitom nutné, aby příkaz měl písemnou formu, byl řádně odůvodněn a obsahoval
náležitosti stanovené v § 88 odst. 2 TŘ. K obsahu příkazu se však opakovaně vyjádřují ve
svých rozhodnutích také české soudy, které v nich dotvářejí a zpřesňují podmínky zákonné
podoby příkazu. Podrobněji se touto problematikou budu zabývat v dalším bodě v souvislosti
s případem známým široké veřejnosti pod názvem „kauza Rath“.
Má-li záznam telekomunikačního provozu sloužit jako důkaz, je třeba, aby byl
odposlech realizován v souladu s výše uvedenými zákonnými kritérii a současně doplněn o
protokol, jenž rovněž musí splňovat zákonem předepsané požadavky. Je přitom nezbytné, aby
v protokolu byly zaznamenány údaje o místě, času, způsobu, obsahu provedeného záznamu a
orgánu, který předmětný záznam pořídil. Ve vztahu k zákonem vypočteným náležitostem
protokolu je nutné upozornit na rozdílný význam zákonného znění, dle kterého musí protokol
obsahovat „údaj o obsahu záznamu“ na rozdíl od spojení „obsah záznamu“, jež se v § 88 odst.
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6 TŘ nevyskytuje. Na tento rozdíl upozorňuje J. Novotná ve svém článku99, z čehož lze
vyvodit závěr, že zákonnost protokolu není podmíněna doslovným přepisem záznamu, ale
pouze uvedením informací o čase jednotlivých hovorů, číslech a osobách uživatelů
účastnických stanic. Ovšem sama J. Novotná se domnívá, že kromě zmíněných údajů by
v protokolu mělo být zaznamenáno navíc i výstižné shrnutí obsahu jednotlivých
odposlouchávaných rozhovorů, s čímž se ztotožňuje například i P. Šámal.100
Provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu umožňují i další
zákony, mezi něž patří zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, zákon č.
289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství či zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody. Ve všech případech postupu dle citovaných zákonů se však jedná o operativně
pátrací metodu, jejíž výsledek nemůže být použit jako důkaz v trestním řízení.101
4.3.4 Příkazy k odposlechu v „kauze Rath“

Problematika využívání odposlechů za účelem odhalení závažné trestné činnosti a
náležitostí požadovaných zákonem pro jejich nařízení se v posledních letech stala velmi
diskutovaným tématem nejenom mezi odborníky, kteří se touto problematikou zabývají
dlouhodobě, ale především mezi širokou veřejností. Lze se jen stěží domnívat, že by někdo
vůbec nepostřehl případ MUDr. Davida Ratha, lékaře, hejtmana a poslance Parlamentu ČR,
proti němuž je dosud vedeno trestní řízení pro podezření ze spáchání závažné trestné činnosti.
Ačkoliv bude prostor věnován pouze otázce zákonnosti příkazů k odposlechu vydaných v této
věci, považuji za vhodné nejprve stručně nastínit dosavadní průběh trestního řízení.
D. Rath byl společně s dalšími deseti osobami podezírán z jednání spočívajího
v ovlivňování veřejných zakázek konaných ve Středočeském kraji. Rozsudkem Krajského
soudu v Praze (dále jen „Krajský soud“)102 byl v dubnu roku 2015 D. Rath uznán vinným
pokračujícím zločinem přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 al. 1, odst. 4 písm. b) trestního
zákoníku a byl mu mimo další tresty majetkového charakteru uložen trest odnětí svobody na 8
let a 6 měsíců. Proti tomuto rozhodnutí podal D. Rath odvolání, v němž vznesl námitku
nezákonnosti příkazů k odposlechu, k nimž Krajský soud při svém rozhodování přihlížel jako
k usvědčujícím důkazům. D. Rath společně s dalšími obžalovanými shledal příkazy
k odposlechu v rozporu se zákonem kvůli chybějícímu odůvodnění účelu a skutečnosti proč
99
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nebylo využito jiných prostředků ke zjištění důležitých okolností. Rovněž jim vytýkal absenci
odůvodnění doby, na něž byly příkazy k odposlechu vydány. Důkazy v podobě záznamů
telekomunikačního provozu označil za absolutně neúčinné, jejichž vady není možné zhojit.
Vrchní soud v Praze (dále jen „Vrchní soud“) následně odvolání projednal a rozsudek
Krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k novému projednání. Ve svém usnesení103 Vrchní
soud kromě jiného konstatoval, že odposlechy byly provedeny v rozporu se zákonem a řízení
jako takové proto trpí zásadní procesní vadou. Krajský soud bude muset opětovně provést
určité důkazy, a aniž by zohlednil informace získané na základě nezákonných odposlechů, ve
věci učinit nové rozhodnutí. Proti usnesení Vrchního soudu poté podal ministr spravedlnosti
stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněných. Nejvyšší soud ČR v rozsudku104
vyslovil, že výše uvedeným pravomocným usnesením Vrchního soudu byl porušen zákon,
když odmítl argumentaci Vrchního soudu v otázce (ne)zákonných příkazů k odposlechu a
záznamu telekomunikačního provozu.
Zaměříme-li se nejdříve na citované usnesení Vrchního soudu, nalezneme v něm
odkaz na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z roku 2016105, které shrnuje požadavky na obsah
příkazu k odposlechu, k nimž řadí mimo obecné náležitosti také druh telekomunikačního
provozu a podle § 88 odst. 2 TŘ rovněž uživatelskou adresu či zařízení, telefonní číslo, osobu
uživatele, pokud je známa, trestný čin, pro nějž se řízení vede, dobu, po kterou má být
odposlech realizován, a která nesmí být delší než čtyři měsíce. Odůvodnění pak musí
obsahovat vylíčení konkrétních skutkových okolností, jež odůvodňují vydání příkazu včetně
doby trvání, dále v něm musí být uveden účel odposlechu společně s důvody, proč není
možné dosáhnout daného účelu jinak. Vrchní soud s ohledem na tento judikát Nejvyššího
soudu ČR spatřuje nedostatek příkazů k odposlechu vydaných Okresním soudem v Ústí nad
Labem (dále jen „Okresní soud“) v chybějícím popisu konkrétních skutkových okolností,
z nichž by bylo možné dovodit nezbytnost zásahu do soukromí v podobě nařízení odposlechů.
Rovněž dané příkazy neposkytují vysvětlení, proč nelze účelu dosáhnout jinak a nikterak není
odůvodněna ani maximální doba, na níž byly příkazy vydány. Vrchní soud vytkl Okresnímu
soudu, že pouze převzal názor státního zástupce, na což lze usuzovat z téměř doslovného
zkopírování návrhů státního zástupce a „fakticky rezignoval na svou rozhodovací činnost, tj.
posouzení materiálních podmínek pro nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního
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provozu, což musí být patrné v odůvodnění příkazu, aby byl zcela zřejmý ústavně souladný
postup soudu.“.106
S názorem vyjádřeným v usnesení Vrchního soudu se neztotožnil Nejvyšší soud ČR,
který naopak posoudil všechny příkazy k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
jako zákonné. Ve svém rozsudku Nejvyšší soud ČR detailně rozebíral náležitosti šesti
příkazů, přičemž největší prostor věnoval rozboru příkazu ze dne 11. 11. 2011, od něhož se
odvíjela i argumentace dalších příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.
Nejvyšší soud shrnul náležitosti obsažené v předmětném příkazu a zdůraznil, že v odůvodnění
příkazu jsou blíže rozvedeny konkrétní skutkové okolnosti, z nichž lze vyvozovat závěr o
důvodnosti nařízení odposlechu na maximální dobu trvání. Ačkoliv v příkazu nejsou výslovně
uvedeny argumenty ospravedlňující dobu trvání odposlechů, jedná se pouze o formální
nedostatek, neboť potřebné objasnění vyplývá z okolností popsaných v odůvodnění.
V podstatě velmi podobně se Nejvyšší soud ČR vypořádal i s námitkami chybějícího
odůvodnění nezbytnosti odposlechu a nemožnosti využít k dosažení účelu jiného prostředku,
který by méně zasahoval do ústavně zaručených základních práv a svobod. Zdůraznil, že
podrobné vylíčení skutkových okolností poskytuje materiální oporu pro závěr o nezbytnosti
odposlechu spolu s tvrzením, že účelu nebylo možné dosáhnout jinak.
Vrchnímu soudu vytkl příliš formalistický přístup a upozornil, že splnění jednotlivých
náležitostí nelze posuzovat izolovaně vždy pouze ke konkrétní části odůvodnění. Také shledal
nesprávným postup Vrchního soudu, když nepřezkoumal odůvodnění příkazů dle testu
účinnosti trojí kontroly. Rovněž odmítl argument Vrchního soudu týkající se nekritického
převzetí názoru státního zástupce soudkyní Okresního soudu. Dle názoru Nejvyššího soudu
není žádoucí požadovat po soudci přeformulování návrhu státního zástupce i v případě, že po
přezkoumání daného návrhu společně se spisovým materiálem dospěje ke shodnému závěru
jako státní zástupce. Uvedený požadavek by byl v rozporu se zásadou rychlosti trestního
řízení.
Současně je třeba doplnit, že Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí vycházel ze
svých dřívějších rozhodnutí a nálezů Ústavního soudu ČR107, které, ač se zabývaly
náležitostmi příkazů k provedení domovní prohlídky, deklarovaly potřebu hodnotit příkazy
z formálně-materiálního hlediska. Ve vztahu k příkazům k odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu vydaným v této věci pak Nejvyšší soud shrnul: „nahlíženo ryze
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, sp. zn. 6 Tdo 106/2015, bod 94
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 15 Tdo 510/2013, nález Ústavního soudu ČR
ze dne 7. 5. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 47/2013
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formálně jim lze vytknout pouze absenci výslovného odůvodnění doby trvání odposlechu
a záznamu telekomunikačního provozu. Tato náležitost byla nicméně věcně odůvodněna
konkrétními skutkovými okolnostmi obsaženými v odůvodněních příkazů, přičemž nutno
zdůraznit, že odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu byly přiměřeně potřebám
trestního řízení nařizovány postupně na kratší dobu, takže je zřejmé, že orgány činné
v trestním řízení přistupovaly i k posuzování této náležitosti v souladu se zákonem
i požadavkem zdrženlivosti a přiměřenosti ve smyslu § 2 odst. 4 tr. ř. Všechny další náležitosti
byly v daných příkazech jak formálně, tak materiálně obsaženy, čemuž věcně odpovídá
i příslušný spisový materiál. Nejvyšší soud přitom se zřetelem k doktrinálním a judikaturním
požadavkům opětovně zdůrazňuje formálně-materiální přístup k posuzování zákonnosti
obdobných úkonů, potažmo důkazů získaných na jejich základě. Vzhledem k těmto
skutečnostem lze uzavřít, že všechny shora přezkoumané příkazy k odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu (a tudíž i jejich prostřednictvím opatřené důkazy) nutno
považovat za zákonné, neboť opačný – ryze formální – přístup, jenž zvolil odvolací soud, by
odporoval doktríně materiálního právního státu.“108

108

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 6. 2017, sp. zn. 6 Tz 3/2017-II., bod 99
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Závěr
Jak již bylo několikrát zmíněno, význam dokazování obecně a v trestním řízení,
odvážím se tvrdit, o to více, je zcela rozhodující. Pouze za předpokladu dodržení zákonných
požadavků lze dosáhnout zjištění skutečností, které umožní orgánům činným v trestním řízení
spravedlivě rozhodnout. Téma samotného dokazování včetně důsledků, k nimž vede porušení
procesního postupu při jeho realizování, představuje hojně diskutovanou oblast trestního
práva nejenom mezi odborníky ale i širokou veřejností. Domnívám se ovšem, že již podstatně
méně osob bez odborného vzdělání je schopno vnímat proces dokazování v kontextu
nezbytnosti zajištění respektu a úcty k lidským právům a svobodám.
Cílem práce bylo zanalyzovat aktuální právní úravu dokazování v trestním řízení,
obecně vymezit nedostatky, k nimž může v průběhu dokazování docházet spolu s rozlišením
důsledků, které jsou daným postupem vyvolány. Záměrem bylo rovněž stručně nastínit právní
úpravu týkající se dokazování obsaženou v Evropské úmluvě a přiblížit rozhodovací praxi
ESLP. Vzhledem k obsáhlosti tématu se jevilo od počátku jako žádoucí podrobněji se zaměřit
pouze na vybrané důkazní prostředky.
První část práce byla věnována důkladnému vysvětlení pojmu dokazování, jeho
významu a účelu. Dále bylo představeno základní pojmosloví dokazování, které není v praxi
vždy důsledně rozlišováno, což lze ostatně spatřit i v samotném textu trestního řádu, který v
§ 89 odst. 2 používá pojem „důkaz“ namísto správného „důkazní prostředek“. Poměrně
významná pasáž je zaměřena na vymezení základních zásad dokazování, na nichž je důkazní
řízení vystavěno. V závěru této části bylo snahou přiblížit podobu dokazování v jednotlivých
fázích trestního řízení, procesní postup nakládání s důkazy a naznačit možná dělení důkazů.
Druhá část práce se již soustředila na důsledky vyvolané porušením předpisů o
dokazování. Nejprve byly diferenciovány výrazy „nepřípustnosti“ a „nezákonnosti“ důkazu,
který je nutné chápat jako obsahově užší. V návaznosti na zákonnost důkazu byla představena
koncepce hodnocení důkazů ze tří hledisek v přesně stanoveném pořadí, a sice dle kritérií
závažnosti, zákonnosti a pravdivosti důkazu. Ve vztahu k míře porušení pravidel dokazování
bylo nastíněno rozlišování vad na podstatné a nepodstatné, z čehož je odvozována i účinnost
důkazu v trestním řízení, respektive její rozdělení na absolutní a relativní neúčinnost důkazu.
Stručně je pojednáno rovněž o tzv. opomenutých důkazech, které vytvářejí problém
nepřezkoumatelnosti soudních rozhodnutí. Poslední kapitola druhé části se zabývala velmi
problematickou otázkou přípustnosti důkazů získaných na podkladě neúčinných důkazů, jejíž
původ je možné spatřovat v americké právní doktríně „plodů z otráveného stromu“. Přestože
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nelze na toto téma podat jednoznačnou odpověď, zprostředkování různě se vyvíjejícího
přístupu českého právního prostředí může napomoci zaujmout vlastní postoj.
Ve třetí části práce byl zhodnocen význam Evropské úmluvy ve vztahu k posuzování
účinnosti důkazů vnitrostátními soudy. Klíčovou úlohu pro hodnocení přípustnosti důkazů
plní čl. 6 Evropské úmluvy, který zajišťuje právo na spravedlivý proces, a na jehož podkladě
dochází k posouzení celkové spravdlivosti řízení, v němž byl použit nezákonný důkaz.
Podrobněji byly rozebrány důkazy získané v rozporu se zákazem mučení, nelidského či
ponižujícího zacházení. Na základě jedněch z nejznámějších rozhodnutí ESLP, a sice
rozsudků ve věci Jalloh proti Německu a Gäfgen proti Německu, byl nastíněn pohled na
účinnost důkazů získaných v rozporu s čl. 3 Evropské úmluvy a z toho plynoucí dopad na
zachování spravedlnosti řízení. Rovněž byl věnován prostor problematice důkazů opatřených
v důsledku státní provokace, kterou vymezil ESLP v rozsudku Texeira de Castro proti
Portugalsku, v němž konstatoval, že podněcování ke spáchání trestné činnosti ze strany
státních orgánů není přípustné. Proto ani důkazy o takto vyprovokovaném trestném činu
nemohou sloužit k odsouzení obviněného, který je od samého počátku zbaven práva na
spravedlivý proces.
Čtvrtá část práce se zabývala výslechem obviněného a svědka, procesním postupem
při jeho provádění a důsledky jeho nedodržení. Na výpověď obviněného je přitom nutné
nahlížet jako na specifický důkazní prostředek, jenž představuje také nástroj obhajoby
obviněného. Ve vztahu ke svědecké výpovědi byl kromě úvodního vysvětlení pojmu a
průběhu výslechu svědka objasněn význam výpovědi svědka v jednotlivých fázích trestního
řízení. Především možnost obviněného uplatnit své právo na obhajobu výrazným způsobem
ovlivňuje použitelnost výpovědi svědka jako důkazu v řízení. Závěrečná kapitola této části
byla věnována využívání prostředků odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a
opatřování údajů o telekomunikačním provozu pro účely prokázání závažné trestné činnosti.
Jelikož se bezpochyby jedná o výrazný zásah do práva na soukromí dotčených osob,
stanovuje zákonodárce pro jeho použití přísné podmínky. K jejich dodržování se nicméně
staví soudy poněkud nejednotně, což bylo demonstrováno na aktuálním a mediálně známem
případu MUDr. Davida Ratha.
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Abstrakt
Předkládaná práce se zabývá dopady na použitelnost důkazů, které vyplývají
z porušení předpisů upravujících proces dokazování v trestním řízení. Význam dokazování je
zásadní, neboť jeho prostřednictvím dochází k rekonstrukci události významné z hlediska
trestního práva. Podmínkou naplnění účelu trestního řízení je úplné a správné zjištění
skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a to v rozsahu nezbytném pro
vydání rozhodnutí. Přitom je nutné, aby při opatřování, zajišťování, provádění i hodnocení
důkazů byla dodržována stanovená pravidla, jež představují záruku spravedlivého procesu,
jakožto jednoho z podstatných atributů demokratického právního státu.
Práce je rozdělena na čtyři hlavní části doplněné o úvod a závěr. První část se věnuje
vymezení pojmu dokazování v trestním řízení, jeho významu a účelu. Dále se zabývá právní
úpravou dokazování včetně ústavních a mezinárodněprávních východisek. Rovněž obsahuje
výčet základních pojmů a zásad ovládajících proces dokazování a rozdělení důkazů z různých
hledisek.
Ve druhé části práce je teoreticky zpracována problematika přípustnosti důkazů,
jejichž získávání či provádění bylo stiženo určitou vadou. Současně je zmíněno také téma tzv.
opomenutých důkazů a více prostoru je věnováno účinnosti důkazů získaných na základě
neúčinných důkazů s přihlédnutím k americké doktríně „plodů z otráveného stromu“ a české
právní úpravě a judikatuře.
Třetí část reflektuje mezinárodní dosah provádění a hodnocení důkazů národními
soudy. Vymezuje úlohu Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k posuzování důkazů,
když zdůrazňuje význam čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech a svobodách, na jehož
základě nepřímo dochází k přezkumu zákonnosti důkazů. S ohledem na požadavek
dodržování celkové spravedlnosti řízení proti obviněnému nesmí být proces dokazování
v rozporu s dalšími ustanoveními Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod.
Čtvrtá část práce je blíže zaměřena na vybrané důkazní prostředky a postup při jejich
provádění včetně důsledků, k nimž vede nerespektování procesního postupu. Přičemž byly
detailněji rozebrány výpovědi obviněného a svědka, které v mnoha věcech představují klíčový
případně jediný důkaz. Vzhledem k aktuálnosti tématu využívání odposlechů jako prostředků
k prokázání trestné činnosti je poslední kapitola věnována právě jim, kdy společně
s teoretickým vymezením tohoto institutu je zohledněna také nejnovější judikatura zabývající
se zákonností nařízených odposlechů.
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Abstract
This thesis deals with impacts on the applicability of evidence which results from
violation of directives modifying the process of proofs of trial proceedings. The significance
of proofs is crucial as by its means the reconstruction of the event of significance from the
criminal law perspective is done. The condition for fulfillment of criminal trial proceedings
purpose is a complete and proper determination of fact whereof there is just suspicion in the
extent necessary for issue of decision. At the same time it is necessary that the set rules were
followed for purveyance, locking, implementation and evaluation of evidence as these rules
represents guarantee of just law trial proceedings as the one of fundamental attribute of
democratic legally consistent state.
This thesis is divided into four main parts and preface and conclusion. First part deals
with definition of the term proofs in trial proceedings, its meaning and purpose. Moreover it
deals with legal form of proofs including constitutional and international law way out. It
contains also listing of fundamental terms and principles controlling process of proofs and
division of evidence from different perspectives.
In second part of this thesis, the issue of admissibility of evidence is processed with
which acquisition and application was burdened by some fault. At the same time it, the topic
of so called leave out evidence is also mentioned and more space is devoted to effectivity of
evidence obtained on the basis of ineffective evidence with consideration to American “fruit
of the poisonous tree doctrine” and Czech legal form and practice of the courts.
The third part reflects international reach of implementation and evaluation of
evidence by national courts. It defines the role of European Court of Human Rights in relation
to evaluation of evidence where article 6 of The Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms is emphasized based on which indirectly the legality of
evidence is reassessed. In relation to requirement of abidance by the overall legality of trial
proceedings against the defendant the process of proofs cannot be in conflict with another
regulations of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms.
The fourth part of this thesis is focused closely on selected proper evidence and the
procedure of its application including its consequences to which the disrespect of process
procedure leads. Whereas the statements of defendant and witness were analyzed in detail as
these in many cases represents crucial or only evidence. Considering the topic up-to-dateness
of using tapping as means used to prove criminal activity, the last chapter deals with them
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where together with theoretical determination of this institute the newest practice of courts
which deals with legality of enforced tapping is taken into account.
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