
 

 

Abstrakt 
 

Disertační práce se zabývá problematikou procesní použitelnosti důkazů v trestním 

řízení. Limitace použitelnosti důkazů v trestním procesu nejenže představuje klíčovou záruku 

justiční spravedlnosti, ale jedná se zejména živoucí téma, které neustále přináší aktuální 

problémy. Význam této problematiky v posledních letech rapidně vzrůstá zejména ohledem 

na stále přísnější požadavky na ochranu lidských práv a svobod, které jsou zdůrazňovány 

na mezinárodní úrovni a které právě jsou při použití nezákonných metod při vyhledání, zajištění 

a provádění důkazů v trestním řízení ohroženy. 

Jádrem práce je detailní analýza a zhodnocení současného právního stavu, a dále 

zejména poznatků plynoucích ze současné nauky a praxe věnující se otázce mezí použitelnosti 

důkazů v trestním řízení. V rámci této analýzy jsou v první části práce rozebrány všechny 

důležité a doktrinálně sporné otázky použitelnosti důkazů z pohledu nauky a judikatury. 

Tyto poznatky jsou obohaceny o reálné dopady do aplikační praxe. Pozornost je věnována také 

možnostem, která platná právní úprava nabízí za účelem reálného vyloučení nepoužitelného 

důkazu ze skutkového hodnocení věci. Opomenuty nejsou ani otázky související 

s problematikou použitelnosti důkazů odvozených od nezákonných důkazů a možnostem 

uplatnění tzv. doktríny „plodů z otráveného stromu“ v českém právním prostředí. Práce také 

nabízí komparativní pohled do zahraničních právních řádu a blíže se věnuje zejména koncepci 

použitelnosti důkazů v německé a francouzské právní úpravě. 

Druhá část práce je zpracována kazuisticky a je zasvěcena limitům procesní 

použitelnosti vybraných druhů důkazů. Vzhledem k vytyčenému účelu této práce, která by měla 

sloužit jako příručka pro praktikující soudce, státní zástupce, příslušníky Police České 

republiky, ale zejména obhájce, je část druhá pojata v duchu rozboru aktuální judikatury 

vztahující se k jednotlivým, nejčastěji se vyskytujícím typům důkazů, jejichž limity 

použitelnosti naráží v praxi na aplikační obtíže. Ze širokého spektra možností rozboru 

jednotlivých druhů důkazů je vybrána problematika použitelnosti důkazů získaných 

„tradičními“ důkazními prostředky a podrobně zpracovány jsou otázky související s limity 

použitelnosti výpovědi obviněného a svědka. Práce neopomíjí ani v dnešní době aktuální 

problematiku použitelnosti důkazů získaných za pomocí informačních a komunikačních 

technologií a věnuje se podrobně limitům použitelnosti záznamu od odposlechu 

telekomunikačního provozu, problematice prostorových odposlechů, limitům použitelnosti 



informací získaných za pomocí sledování emailové komunikace a záznamů pořízených 

soukromých osobami, čímž práce reflektuje povahu současného trestního procesu a stále 

se do popředí dostávajících „nových“ druhů důkazů.  

Na základě detailního a kritického rozboru současné doktríny použitelnosti důkazů 

z pohledu nauky a soudní praxe formuluje práce početné návrhy, které by měly přispět 

k vhodnému legislativnímu řešení tématiky de lege ferenda. 


