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Motto: 

„Zákonnost, poněkud schematicky vyjádřeno, je tu formou trestního řízení, spravedlivost pak 

žádoucí kvalitou (obsahu) trestního řízení.“1

                                                 

 
1 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 623/2000 (N 69/30 SbNU 163). 
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Úvod 

Limitace procesní použitelnosti důkazů v trestním řízení představuje klíčovou záruku 

justiční spravedlnosti, ale zejména živoucí téma, které neustále přináší aktuální problémy. 

Ve státech založených na demokratickém režimu uznávajících základní lidská práva 

se dodržování požadavku zákona při procesu dokazování v trestním řízení jeví jako základním 

pilířem fungování spravedlivého justičního systému. Význam této problematiky v posledních 

letech rapidně vzrůstá, jelikož jsou kladeny stále přísnější požadavky na ochranu lidských 

práv a svobod, které jsou právě při použití nezákonných prostředků a způsobů při dokazování 

ohrožovány. 

Stíhání trestných činů je ztělesněním společností aprobovaného veřejného zájmu, 

k jehož zajištění slouží prostředky trestního práva procesního. Není patrně třeba obšírně 

připomínat, že proces dokazování je klíčovou a nezastupitelnou fází trestního procesu. Právě 

v tomto procesním stadiu, ať už jde o dokazování v přípravném řízení nebo v řízení před 

soudem, dochází k reprodukci skutkového děje, který je přímým podkladem pro konečné 

rozhodnutí soudu o vině a trestu obviněných osob, které se ve své finální podobě citelně 

dotýká základních práv a oprávněných zájmů jedinců.  

Každý systém trestní justice přitom musí usilovat o zjištění skutkového průběhu 

trestné činnosti v co nejobjektivnější míře. Vypátrání, usvědčení a spravedlivé potrestání 

pachatelů trestných činů za současné ochrany nevinných osob představuje základní účel 

trestního řízení (§ 1 tr. ř.). Zjišťování pravdy, které bývá ve starší teorii přidělován atribut 

„materiální“2 či „objektivní“3, se však v moderních státech založených na uznávání 

základních lidskoprávních hodnot a respektování lidské důstojnosti nemůže dít za každou 

cenu. Veřejná moc se musí pohybovat uvnitř rámce vytyčeného zákonem. Náležité objasnění 

trestné činnosti a spravedlivé potrestání pachatelů trestných činů nemůže být povýšeno 

nad respektování fundamentálních záruk, které jsou obviněným osobám dány a které jsou 

v obecné rovině subsumovány pod soubor práv na spravedlivý proces („fair trial“).  

                                                 

 
2 MIŘIČKA, August. Trestní právo procesní. Praha-Smíchov: Spolek československých právníků Všehrd, 1932. 

s. 9; KALLAB, Jaroslav. Učebnice trestního řízení platného v Čechách a zemi Moravskoslezském, hledě k 

osnově sjednoceného řádu Československého z roku 1929. Brno: Právník, 1930. s. 23; STORCH, Jan. Řízení 

trestní rakouské. Díl II. Praha: Právnická jednota, 1987, s. 65. 
3 MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984., s. 40 

a násl. 
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Limitace použitelnosti důkazů v trestním řízení je tak v širším kontextu chápána jako 

omezení principu materiální pravdy.4 Při uplatňování doktríny použitelnosti důkazů v trestním 

řízení se dostávají do střetu dva protichůdné zájmy. Na straně jedné stojí tendence potrestat 

skutečné pachatele trestné činnosti, kdy pro veřejnost může být těžko pochopitelné, proč není 

přihlíženo ke konkrétnímu zcela jasně usvědčujícímu důkazu, který by v případě, že byl 

obstarán způsobem souladným se zákonem, nepochybně vedl k odsouzení pachatele. Na 

straně druhé strojí zájem společnosti na respektování základních práv osob, proti nimž se 

řízení vede, přičemž stanovení přesných mezích dovolených způsobů obstarávání 

usvědčujících důkazů může sloužit jako efektivní a účinná prevence před abuzivním 

zneužitím pravomocí ze strany orgánů činných v trestním řízení, které se budou pokoušet 

pachatele usvědčit za každou cenu. 

Zjednodušeným způsobem lze konstatovat, že problematika použitelnosti důkazů tak 

stojí na fundamentální otázce, kterou bychom si jako občané demokratického právního státu 

měli položit, a sice jak daleko jsme ochotni zajít při naplňování zájmu společnosti na 

odhalení a potrestání pachatelů trestné činnosti, a za jakou cenu jsme ochotni omezovat 

základní práva občanů.  Je obtížné najít rovnováhu mezi těmito dvěma protichůdnými zájmy, 

což nachází inter alia odraz ve skutečnosti, že různé právní řády přistupují ke koncepci 

vyloučení nepoužitelných důkazů rozdílně. Přísné dodržování požadavků zákona se nicméně 

z hlediska zajištění zákonnosti celého trestního procesu jeví imanentním. Respektování 

předepsaných mezí v procesu dokazování představuje kromě nezadatelných záruk pro osoby 

z trestné činnosti obviněné základní mantinely, v rámci nichž se mohou orgány činné 

v trestním řízení pohybovat a jejichž dodržování by mělo být obhájci pozorně sledováno, 

neboť právě kvalita důkazů předložených soudu zásadním způsobem ovlivňuje konečné 

rozhodnutí soudu o vině či nevině osoby z trestné činnosti obviněné. 

Ačkoliv se představená problematika může jevit na první pohled jednoznačnou, není 

tomu tak. Při stanovení limitů použitelnosti důkazů v trestním řízení se totiž není možné 

spolehnout na literu zákona. Z pohledu pozitivně-právní úpravy je tématika provázena 

značnými interpretačními a aplikačními obtížemi, což podtrhuje důležitost jejího vědeckého 

zpracování a společenskou potřebnost práce.  

                                                 

 
4 HERCZEG, Jiří. Zásada „nemo tenetur“ a práva obviněného v trestním řízení. Bulletin advokacie. 2010, č. 1-2, 

s. 38 – 46. 
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Východiskem současné důkazní doktríny jsou především díla předních odborníků 

trestněprávní nauky a praxe, kteří se tématikou zabývají v souvislosti v problematikou 

dokazování. Za nejvýznamnější díla věnující se komplexnějším pohledem otázce 

použitelnosti důkazů v trestním řízení lze považovat práci Matherna5, Repíka6 a díla Netta7. 

S ohledem na velmi rámcovou zákonnou úpravu jsou v českém právním prostředí meze 

procesní použitelnosti důkazů postaveny zejména na rozhodovací činnosti českých soudů 

včetně sjednocující úlohy Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Neméně významným 

interpretačním východiskem je též judikatura Evropského soudu pro lidská práva, která však 

zakazuje in abstracto určovat, které důkazy jsou použitelné a které nikoliv, a ponechává 

přezkum přípustnosti důkazů na národních soudech jednotlivých států a svou kompetenci 

zasahovat do otázek použitelnosti důkazů omezuje pouze na případy, kdy dojde k 

nezákonným důkazem k zásahu do práv zaručených Úmluvou.8  S ohledem výše uvedené se 

tato práce do značné míry opírá o poznatky plynoucí z rozhodovací činnosti českých 

a zahraničních soudů a rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva, které jsou pro 

správné pochopení tématiky zcela klíčové.   

Cílem této práce je popis, analýza a zhodnocení právního stavu a rozhodovací činnosti 

soudů věnující se otázce použitelnosti důkazů v trestním řízení. Předmětem zkoumání je 

platná právní úprava (stav de lege lata) obohacená o zkušenosti ze zahraniční. Práce se však 

neomezuje na sumarizaci teoretických aspektů, a naopak neopomíjí její následnou konfrontaci 

se současnou justiční praxí, neboť jen tímto způsobem je možné správně pochopit fungování 

paragrafového znění zákona v reálném světě. Jen zkušenosti z právní praxe ukáží, zda 

a v jakých ohledech je třeba doplnit platnou zákonnou úpravu (stav de lege ferenda). 

Na základě detailního a kritického rozboru současné doktríny použitelnosti důkazů z pohledu 

nauky a soudní praxe práce formuluje návrhy na dílčí vylepšení současného právního stavu, 

které by měly přispět k vhodnému legislativnímu zpracování tématiky de lege ferenda. Jasné, 

určité a jednotné pojetí problematiky limitů použitelnosti důkazů v trestním řízení je zcela 

zásadní pro zachování předvídatelnosti práva a právní jistoty trestně stíhaných osob na straně 

jedné a pro konzistentní uplatňování nastavených pravidel v justiční praxi na straně druhé. 

                                                 

 
5 MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984. 
6 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 125 – 155. 
7 NETT, Alexander. K problematice neúčinných důkazů v trestním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 

Právnické sešity. ISBN 80-210-1163-7 a NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: 

Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1524-1. 
8 Rozsudek ESLP ze dne 12. 7. 1998 ve věci Schenk proti Švýcarsku, č. 10862/84. 
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Vzhledem k aktuálně již několik let probíhajícím rekodifikačním snahám směřujícím k přijetí 

nového (moderního) trestního řádu se práce také vyjadřuje k prezentovaným názorům de lege 

ferenda, které konfrontuje s aktuálně dostupnými záměry a dokumenty, prostřednictvím nichž 

se tvůrci nového procesního předpisu k legislativnímu pojetí doktríny použitelnosti důkazů 

v českém trestním řízení staví. 

Za tím účelem se práce pokusí nalézt odpovědi na následující výzkumné otázky: 

• Poskytuje právní úprava použitelnosti důkazů v českém trestním řízení 

dostatečné záruky pro naplnění postulátů jednotlivých záruk zákonného 

a spravedlivého procesu tak, jak je formulován v čl. 36 Listiny základních práv 

a svobod („Listina“) a v čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod („Úmluva“)? 

• Lze tuto právní úpravu považovat za vhodný instrument pro zajištění efektivní 

ochranu práv osob, proti nimž se trestní řízení vede? 

• Poskytuje současná právní úprava dostatečné legislativní zázemí pro reálné 

vyloučení nepoužitelného důkazu z hodnocení skutkového stavu věci? 

Předložená práce se neomezuje na kompletní shrnutí poznatků v deskriptivní rovině, 

ale snaží se spíše akcentovat otázky, které jsou v současné aplikační praxi dlouhodobě 

neřešené a neexistuje na ně jednoznačný ucelený doktrinální pohled. Využity budou metody 

komparativní, tedy studium a aplikace zahraničních právních úprav vztahujících 

se ke zkoumanému institutu, a to včetně mezinárodních právních předpisů a judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva. Částečně bude použita i systémová analýza a využity 

budou jak teoretické, tak praktické zkušenosti z aplikace vylučovacích pravidel a důkazních 

zákazů v české a zahraniční praxi.  

Jednotící myšlenkou této práce je kromě ambice předložit čtenáři komplexní 

a podrobnou sumarizaci aktuálních nepřekročitelných limitů v otázce použitelnosti důkazů 

v trestním procesu, víra v důsledné promítnutí a dodržování těchto mezí v aplikační praxi. 

Práce je tak současně i apelem na respekování stanovených mezí, ve kterých se mohou orgány 

činné v trestním řízení při opatřování a provádění důkazů pohybovat.    

Předkládaná disertační práce může posoužit nejen čtenářům z řad akademiků, 

ale zejména praktikujícím soudcům, státním zástupům, policejním orgánům a dalším 

odborníkům v oblasti justice. K podrobnější orientaci v problematice limitů procesní 

použitelnosti důkazů by práci mohli ocenit zejména praktikující obhájci, neboť právě jejich 
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nezastupitelným posláním je kontrolovat dodržování zákonnosti v procesech vedených proti 

jejich klientům a jakékoliv pochybení v tomto směru v souladu s taktikou obhajoby 

erudovaně namítat. 

Obsah práce je logicky rozčleněn do dvou částí a celkem do devíti kapitol. 

První část práce je věnována teoretickému a praktickému rozboru koncepce 

použitelnosti důkazů v českém trestním řízení. Kromě popisu obecných aspektů zákonného 

procesu jako elementárního východiska procesu dokazování v trestním řízení a širších 

souvislostí použitelnosti důkazů v evropském kontextu nabízí první část práce komplexní 

přehled současné doktríny důkazů v českém trestním procesu. Za tím účelem podrobně 

rozebírá koncepci použitelnosti důkazů v platné právní úpravě, nauce a judikatuře. Získané 

poznatky vzájemně konfrontuje a na základě podrobného rozboru všech úhlů pohledu na 

tématiku formuluje možnou kategorizaci nepoužitelných důkazů v současném českém 

trestním procesu. V úvodní části práce je dále podrobně zpracována problematika možností 

vyloučení nepoužitelného důkazu z hodnocení skutkového stavu věci a v nedávné době znovu 

oživlá problematika tzv. plodů z otráveného stromu, jejíž komparatistické zpracování by 

vystačilo na celou další publikaci. Závěr první části práce je věnován exkurzu do zahraničních 

právních řádů a pohledu na koncepci použitelnosti důkazů ve Francii a v Německu. 

Druhá část práce je zpracována kazuisticky a věnuje se limitům procesní použitelnosti 

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

jako příručka pro praktikující soudce, státní zástupce, ale zejména obhájce, je část druhá 

pojata v duchu rozboru aktuální judikatury vztahující se k jednotlivým, nejčastěji se 

vyskytujícím druhům důkazů, které v praxi činí z hlediska posuzování použitelností obtíže, a 

zaměřuje se na problematické aspekty, se kterými se trestní praxe musí nejčastěji potýkat. Již 

v úvodu nutno upozornit, že komplexnost zkoumané problematiky přesahuje rozsahové 

možnosti předkládané práce, proto jsou předmětem rozboru pečlivě vybrané otázky, jejichž 

řešení se při absenci aktuální judikatury opírá též o závěry nauky. Ze širokého spektra 

možností vyplývajících z demonstrativního výčtu důkazních prostředků je vybrána 

problematika důkazů získaných „tradičními“ důkazními prostředky, tedy výslechem 

obviněného a svědka. Zároveň práce reflektuje povahu současného trestního procesu a stále 

se do popředí dostávajících „nových“ forem důkazů, a proto se vedle již zmiňovaných dvou 

vybraných tradičních institutů také velmi podrobně věnuje limitům použitelnosti důkazů 

získaných za pomocí informačních a komunikačních technologií, zejména odposlechu 

a záznamu telekomunikačního provozu, sledování emailové komunikace a neopomíjí ani 
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v dnešní technologické době aktuální problematiku použitelnosti obrazových, zvukových a 

jiných záznamů pořízených soukromých osobami. 
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I. ČÁST 

Limity použitelnosti důkazů z pohledu teorie a praxe 
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1. Zákonný proces jako východisko dokazování v trestním řízení 

1.1. Zásada řádného zákonného procesu jako základní zásada trestního řízení 

v České republice 

Právní úprava dokazování v trestním řízení a jeho zákonnosti nachází 

svá konstitucionální východiska v Ústavě České republiky („Ústava“)9 a zejména v Listině 

základních práv a svobod („Listina“),10 do právního řádu České republiky však proniká také 

prostřednictvím základních lidskoprávních dokumentů obsahující záruky spravedlivého 

a zákonného procesu i na úrovni mezinárodní. Zásada řádného zákonného procesu, někdy též 

označována jako zásada stíhání jen ze zákonných důvodů,11 je jedním z pilířů demokratického 

právního státu a zároveň nejdůležitější zásadou trestního řízení, což vyplývá z toho, 

že je v trestním řádu uvedena ze všech zásad jako první a zároveň jde o zásadu zaručenou 

na ústavní úrovni. Je procesním vyjádřením na ústavní úrovni garantovaného principu nullum 

crimen sine lege (čl. 39 Listiny) a její obsah rezonuje i v čl. 2 odst. 2 Listiny, který dovoluje 

uplatňovat státní moc jen v případech a v mezích stanovených zákonem a způsobem, který 

zákon stanoví. 

 Základním stavebním kamenem zákonného trestního procesu je z čl. 8 odst. 2 Listiny, 

podle něhož „nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který 

stanoví zákon.“ Tato zásada obecného charakteru stanoví, že je vyloučeno bezdůvodné stíhání 

osob stejně jako nezákonné získání důkazů, a že žádnou osobu nelze trestně stíhat jiným 

způsobem, než stanoví příslušný zákon, tedy zákon č. 41/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(„trestní řád“ nebo jen „tr. ř.“). Obecná pravidla zákonného trestního procesu nachází svůj 

zákonný odraz v ustanovení § 2 odst. 1 tr. ř., podle něhož „nikdo nemůže být stíhán jinak než 

ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.“ Procesní podmínky řízení 

vyjádřené platnou právní úpravou respektující požadavky plynoucí z ústavního pořádku 

České republiky jsou nepřekročitelnou hranicí, ve které se musí trestní proces odehrávat. 

Prokázání viny obviněného je možné pouze na základě nepochybně zjištěných skutečností a 

za použití procesních prostředků, které trestní řád umožňuje použít.12 Jak poznamenává Ivor, 

                                                 

 
9 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. 
10 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. 
11 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. 

ISBN 978-80-7502-160-1. s. 122. 
12 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 6. 2002, sp. zn. II. ÚS 291/2000 (N 69/26 SbNU 207). 
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„žádnými limity neomezené objasňování trestných činů by vedlo ke zničení společenských a 

osobních hodnot a zákonný postup státních orgánů je sám o sobě hodnotou, která je 

imanentním principem demokratického právního státu. Proto respektování a dodržování 

zákona i v procesním postupu orgánů činných v trestním řízení je základním předpokladem 

pro zákonné a spravedlivé rozhodnutí soudu o vině obviněného, bez kterého není možné 

hovořit ani o zákonném, ani o spravedlivém procesu.“13 Existence řádného a zákonného 

procesu je tedy nevyhnutelnou podmínkou existence demokratického právního státu, přičemž 

subjektem práva na řádný a férový proces je každý, tedy fyzická i právnická osoba,14 a žádné 

osobě nelze záruku v podobě zákonného procesu odepřít.  

Trestní stíhání je možné vést pouze v souladu se zákonem, čemuž musí odpovídat 

i postup orgánů činných v trestním řízení, který musí být respektovat zákonné mantinely 

i v případě, že jeho prvotním cílem je náležité objasnění skutkového stavu věci. Zjištění 

materiální pravdy a objasnění skutkového stavu věci nemůže být nadřazeno zásadě řádného 

zákonného procesu, neboť v demokratickém právním státě nesmí být umožněno zjišťování 

pravdy za každou cenu. Pravda nalezená v trestním řízení je pravdou relativní, nikoliv 

absolutní. Historické chápání objektivní pravdy jako pravdy absolutní v československém 

procesu, které proklamovaly tehdejší učebnice trestního řízení15 udávající, že „nejdůležitější 

zásadou činnosti všech orgánů činných v trestním soudnictví je usilovat o to, aby v trestním 

řízení byla nalezena objektivní pravda“, již dávno neodpovídá požadavkům moderního 

demokratického trestního procesu.16 Není těžké dovodit, že hlavním negativním důsledkem 

takto chápané pravdy bylo nadřazování zásady objektivní pravdy zásadě řádného zákonného 

procesu. Podle Pipka může být přitom „bezpečně zjištěný skutkový stav být v trestním řízení 

jen prokázaný a odůvodněný stav, který se opírá o (…) důkazy, o nichž byl učiněn závěr, že 

jsou závažné, zákonné a pravdivé.“17    

Naplnění účelu trestního řízení, aby byly trestné činy náležitě zjištěny a jejich 

pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni, nemůže být realizováno prostředky, které jsou 

                                                 

 
13 IVOR, Jaroslav, a kol. Optimalizácia prípravného konania trestného. Praha: Leges. 2017. ISBN: 978-80-

7502-216-5. s. 59. 
14 K tomu srov. např. rozsudek ESLP ze dne 12. 11. 2002 ve věci Fortum Oil and Gas Oy proti Finsku, č. 

32559/9, rozsudek ESLP ze dne 10. 12. 2010 ve věci Rodinná záložna, spořitelní a úvěrní družstvo a ostatní proti 

České republice č. 74152/01, nebo nález Ústavního soudu ČR, ze dne 19. 1. 1994, Pl. ÚS 15/9 (34/1994 Sb. N 

3/1 SbNU 23). 
15 RŮŽEK, Antonín. Československé trestní řízení. Praha: Panorama, 1982. Učebnice s 60. 
16 Blíže k historickému vývoji zásady materiální pravdy srov. např. IVOR, Jaroslav. Zisťovanie materiálnej 

pravdy v prípravnom konaní. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: 

Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-185-4. s. 75 – 94. 
17 PIPEK, Jiří. Nad paragrafem 2 odstavec 5, věta první, trestního řádu. Právní rozhledy. 1999, č. 7, s. 411. 
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v demokratickém právním řádu nepřípustné. Trestní řízení tak musí, jak stanoví § 1 odst. 1 

tr. ř., nejen „působit k upevňování zákonnosti“, ale musí být jejím samotným ztělesněním. 

Zákonnost je zde formou trestního řízení.18 Vyjádřeno poněkud jiným způsobem účel 

trestního řízení spočívající ve spravedlivém potrestání pachatele není nadřazen čemukoliv. 

Podle slov Ústavního soudu jako takový nemůže ospravedlnit jednání orgánů veřejné moci 

vybočující z mantinelů, jimž jsou soudcovská nezávislost a její realizace inherentně 

podřízeny, protože „legitimní úsilí státu potírat závažnou společensky nebezpečnou a 

nežádoucí kriminalitu (…) nemůže být realizováno tak, že orgány činné v trestním řízení učiní 

k dosažení tohoto účelu cokoliv, co považují v danou chvíli z hlediska chtěného a 

předsevzatého cíle za vhodné. Vždy je třeba neztrácet ze zřetele, že účelem trestního řízení 

není jenom "spravedlivé potrestání pachatele", účelem trestního řízení je rovněž "fair" 

proces. Existence řádného procesu je nevyhnutelnou podmínkou existence demokratického 

právního státu (sp. zn. Pl. ÚS 4/94). Účel trestního řízení spočívající ve spravedlivém 

potrestání pachatele není tudíž nadřazen čemukoliv a jako takový přirozeně nemůže 

ospravedlnit jednání orgánů veřejné moci potud, pokud toto jednání není jednáním secundum 

et intra legem (constitutionem), tj. jednáním v rámci mantinelů, jimž jsou soudcovská 

nezávislost a její realizace imanentně podřízeny.“ 19 

Kromě naplnění postulátů uvedených v čl. 8 odst. 2 Listiny a čl. 90 Ústavy se 

v trestním řízení uplatňují zejména tři stěžejní obecné ústavní principy, které stanoví 

nejobecnější limity použitelnosti důkazů v trestním řízení. Jedná se jednak o zásadu, že každý 

může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá (čl. 2 

odst. 3 Listiny a čl. 2 odst. 4 Ústavy), jednak o princip, že povinnosti mohou být ukládány 

toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod (čl. 4 

Listiny), a konečně o pravidlo stanovící, že při používání ustanovení o mezích základních 

práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu, přičemž taková omezení nesmějí být 

zneužita k jiným účelům, než pro které byla stanovena (čl. 4 odst. 4 Listiny). Z těchto 

pravidel, která nachází svůj odraz také v ustanovení trestního řádu, dále plyne, že zásada 

zákonnosti trestního procesu je také zárukou, že v trestním řízení nebude nedůvodně nebo 

nepřiměřeně zasahováno do práv a svobod osob, proti nimž se řízení vede, což se promítá do 

dalších zásad trestního řízení a principu zdrženlivosti a přiměřenosti (§ 2 odst. 4 tr. ř.). 

                                                 

 
18 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 623/2000 (N 69/30 SbNU 163). 
19 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 3. 3. 2005, sp. zn. III. ÚS 501/04 (N 42/36 SbNU 445). 
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Otázka zákonnosti dokazování se dále dotýká ústavně garantované nestrannosti 

obecných nestrannosti soudů a zákazu svévole při rozhodování soudů (čl. 1 odst. 1, čl. 2 

odst. 3, čl. 90, čl. 95 odst. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny), a naráží i na obecně pojatý princip 

rovnosti (čl. 1, čl. 3 odst. 1 Listiny, čl. 96 odst. 1 Ústavy). K výše uvedeným postulátům se 

Ústavní soud kategoricky vyjádřil ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 501/04, v němž 

charakterizoval imperativ zákonnosti trestního procesu tak, že „s požadavkem vyloučení 

svévole je přitom nikoliv nevýznamně, rovněž i ve vztahu ke stabilizaci skutkového děje, v 

soudním rozhodování spjat imperativ, dle něhož výkon spravedlnosti v právním státě musí 

odpovídat základním hodnotám právního řádu jako významového celku, jakož i konstitutivním 

hodnotám demokratické právní kultury, přičemž mezi ně - mimo jiné - nepochybně náleží 

apriorní odmítnutí akceptace nepřípustné deformace důkazního procesu (jeho výsledku). 

Konsekvencí tohoto nikoli ústavně souladného postupu je potom celkové znehodnocení 

(soudem) zjištěného skutkového základu.“20 

Na zajištění zákonného trestního procesu v otázce dokazování je nutno nahlížet také 

prizmatem práva na spravedlivý proces zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny, přičemž některá 

další ústavně zaručená práva poté vyplývají z jeho jednotlivých komponentů jako je právo 

odepřít výpověď, právo na právní pomoc, zásada rovnosti a právo na tlumočníka zakotvená 

v čl. 37 Listiny, zásada veřejnosti, rychlosti, přímosti a právo na obhajobu v čl. 38 odst. 2 

Listiny a zákaz obviněného donucovat k výpovědi upravený v čl. 40 odst. 4 Listiny. 

Zákonnost trestního řízení úzce souvisí s jeho spravedlivostí. Přestože se oba pojmy 

mnohdy mohou prolínat, nelze je jakkoliv směšovat. Pojetí spravedlnosti a spravedlivosti 

trestního procesu může být v očích každého značně diversifikované, naproti tomu zákonnost 

je dána pevnými normativními základy. Při zkoumání vzájemné relace obou paradigmat 

vyvstává poměrně jednoduchá otázka: Může být i nezákonné trestní řízení spravedlivé? 

Charakterem vztahu mezi zákonností trestního řízení a jeho obecnou spravedlivostí se Ústavní 

soud měl možnost zabývat v několika svých rozhodnutích. Podle názoru Ústavního soudu je 

právo na spravedlivý proces limitem práva na řádný zákonný proces v tom významu, 

že „ne každá nezákonnost rovná se nespravedlivosti a neústavnosti, ale pouze taková, která 

vede za uvedených předpokladů k vině obviněného (stěžovatele). Také sama zákonnost 

limituje spravedlivost procesu tím, že nezákonný proces jeho spravedlivost přinejmenším 

ohrožuje, zejména tak, že nemůže vést ke spravedlivému potrestání pachatele (§ 1 tr. ř.). 

                                                 

 
20 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 3. 3. 2005, sp. zn. III. ÚS 501/04 (N 42/36 SbNU 445). 
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Základem takovéhoto potrestání musí být skutkový stav věci zjištěný bez důvodných 

pochybností (§ 2 odst. 5 tr. ř.). Případné nezákonnosti nelze omluvit účelovým konstatováním, 

že celková spravedlivost procesu byla přece zachována, a tím snad byl garantován i 

spravedlivý trest.“ 21 Ústavní soud tak v citovaném rozhodnutí stanovil jasné kautely a dále 

konstatoval, že nezákonný proces nemůže přispět k rozhodnutí o oprávněnosti trestního 

obvinění proti konkrétní osobě a není ani způsobilý jakoukoliv oprávněnost v tomto směru 

garantovat. Například Šimonovček, který se k otázce slušnosti a spravedlivosti trestního řízení 

ve svém díle vyjadřuje, vidí v zákonnosti dokazování podmínku dosažení spravedlnosti, ale 

též projev slušnosti trestního řízení a uvádí, že úroveň dokazování v trestním řízení je 

podmíněná samotnou kvalitou trestního řízení a naopak. Bez zákoně získaných 

a přesvědčivých důkazů není možné rozhodnout ve věci a pro dokazování je podmínkou 

trestního řízení a současně základnou garance slušnosti trestního řízení.22  

1.2. Limity zákonnosti trestního procesu v evropském kontextu 

Na ústavněprávní úrovni vyplývají pevné limity pro orgány činné v trestním řízení 

v otázkách dokazování též z mezinárodních dokumentů o lidských právech a svobodách, 

a to zejména z těch, do nichž jsou inkorporovány jednotlivé postuláty práva na spravedlivý 

trestní proces („fair trial“, „procès équitable“), na něž se české soudy při posuzování 

zákonnosti dokazování v drtivé většině případů odvolávají.  

Základním mezinárodním dokumentem v tomto směru je Evropská úmluva o ochraně 

lidských práv a základních svobod, která je v České republice publikovaná pod č. 209/1992 

Sb. („Úmluva“)23 a která představuje jeden z nejdůležitějších lidskoprávních dokumentů 

sjednaný na poli Rady Evropy tvořící základní standard mezinárodněprávní ochrany lidských 

práv v Evropě. Její význam a uplatnění pro problematiku použitelnosti důkazů v českém 

trestním řízení je odrazem povinnosti České republiky dodržovat závazky plynoucí 

z mezinárodního práva a s tím související aplikační přednosti Úmluvy na základě čl. 10 

Ústavy. Dodržování Úmluvy jednotlivými signatářskými státy je zajišťováno nástroji 

                                                 

 
21 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 623/2000 (N 69/30 SbNU 163). 
22 ŠIMONOVČEK, Ivan. K niektorým aspektom prípustnosti dôkazov v trestnom konaní.  In: JELÍNEK, Jiří 

a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-185-4. s. 150. 

Srov. též ŠIMONOVČEK, Ivan. Slušnosť ako princíp spravedlivého trestného konania. In: JELÍNEK, Jiří a kol. 

Základní zásady trestního řízení – vůdčí ideje českého trestního procesu. Praha: Leges, 2016, ISBN: 978-80-

7502-155-7, s. 19 – 28. 
23 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 

209/1992 Sb.), ve znění pozdějších protokolů. 
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kontrolního mechanismu Evropského soudu pro lidská práva („ESLP“), který je orgánem 

ultimátní ochrany lidských práv a svobod dbající nad dodržování závazků plynoucích z 

Úmluvy. 

V obecné rovině Úmluva přípustnost důkazů ani důsledky porušení vnitrostátních 

pravidel o dokazování nereguluje a ponechává posuzování zákonnosti procesu dokazování 

v zásadě na úvaze zákonodárných sborů a soudů jednotlivých členských států.24 V souladu 

s tímto principem také ESLP odmítá in abstracto určovat, které druhy důkazů jsou v trestním 

řízení použitelné a které nikoliv (ESLP v otázce posuzování možnosti uplatnění jednotlivých 

důkazů v trestním procesu používá spíše pojem „použitelnost“ než „účinnost“ nebo 

„přípustnost“). 

O doktríně použitelnosti důkazů v pravém slova smyslu z pohledu judikatury ESLP 

v obecném smyslu hovořit nelze. ESLP naopak inklinuje spíše ke konkrétnímu posuzování 

použitelnosti jednotlivých kategorií důkazů a svou kompetenci posuzovat jakékoliv 

pochybení vnitrostátních soudů dovozuje pouze v případech, kdy došlo k porušení některého 

ze základních práv zaručeného Úmluvou, a to pouze za předpokladu, že tento zásah je takové 

intenzity, že by představoval závažné odepření spravedlnosti. 25 V pojetí ESLP tyto případy 

nastávají, dojde-li získáním nebo použitím důkazu k zásahu do práv výslovně zaručených 

čl. 3 Úmluvy (právo nebýt mučen a podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení), 

čl. 8 Úmluvy (právo na respektování soukromého a rodinného života) a čl. 6 odst. 3 písm. d) 

Úmluvy (právo vyslýchat svědky proti sobě). Důvod pro přezkum ESLP však může být dán 

i v některých situacích, kdy důkazní řízení zasáhne do některého z principů zaručovaného 

čl. 6 odst. 1 Úmluvy (zásada rovnosti zbraní) nebo dojde k zásahu do nějakého práva 

implicitně zaručeného v čl. 6 odst. 1 Úmluvy (zákaz policejní provokace, právo neobviňovat 

sebe samého).  

                                                 

 
24 Rozsudek ESLP ze dne 12. 7. 1998 ve věci Schenk proti Švýcarsku, č. 10862/ 84, tento princip ESLP dále 

rozvíjí v dalších rozhodnutích – srov. např. rozsudek ESLP ze dne 5. 11. 2002 ve věci Allan proti Spojenému 

království, č. 48539/99, rozsudek ESLP ze dne 12. 5. 2000 ve věci Khan proti Spojenému Království, č. 

35394/97, rozsudek ESLP ze dne 1. 3. 2007 ve věci Heglas proti České republice, č. 5935/02, a další. 
25 K tomu blíže HARRIS, D. J., Edward BATES, Michael O'BOYLE a Carla BUCKLEY. Harris, O'Boyle 

& Warbrick: law of the European Convention on Human Rights. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 

2009. ISBN 978-0-40-690594-9; REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: 

Orac, 2002. Výběrové texty. ISBN 80-86199-57-6; KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal 

BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-365-3; 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. 

Prameny a nové proudy právní vědy. ISBN 978-80-87146-71-2. 
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Z pohledu ESLP je dále přípustné na problematiku použitelnosti důkazů v trestním 

řízení nahlížet prizmatem dodržení práva na spravedlivý proces zaručeného v čl. 6 Úmluvy. 

Ostatně ve většině svých rozhodnutích ESLP provádí přezkum zákonnosti opatření a 

provedení důkazů vnitrostátními autoritami právě na poli čl. 6 Úmluvy, přičemž pro každou 

kategorii důkazů zaujímá značně rozdílný přístup, který je určován zejména následujícími 

faktory: (i) závažností porušení práva zaručeného Úmluvou, (ii) vlivu porušení tohoto práva 

na výsledek řízení (iii) vyvažování porušení práva prostřednictvím procesních záruk obhajoby 

a zachování obecného principu rovnosti zbraní. Pozornost ESLP se v této otázce soustřeďuje 

na to, zda řízení bylo spravedlivé jako celek a použitelnost konkrétního důkazu posuzuje jen 

z hlediska respektování obecných požadavků spravedlivého procesu podle článku 6 odst. 1 

Úmluvy a nikoli tedy podle odstavce 2 téhož článku, který vyžaduje, aby vina obviněného 

byla prokázána „zákonným způsobem“. To je odůvodněno zejména skutečností, že čl. 6 odst. 

2 Úmluvy je jen vyjádřením obecného práva na proces zřízený zákonem, z čehož plyne, že 

jeho obsah lze postihnout jen prostřednictvím partikulárních procesních práv, která zahrnuje, 

a nelze z něho vyvodit právo na přijetí jen zákonných důkazů. 26  

Nerespektováním zásad zákonného procesu jsou z pohledu Úmluvy ohroženy 

jednotlivé postuláty práva na spravedlivý proces obsažené jejím v čl. 6 odst. 1, podle něhož 

„každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě 

projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho 

občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti 

němu (...)“, 27 která se uplatňují obecně pro jakékoliv řízení před soudem. Vady dokazování 

se dostávají také do kolize s jednotlivými atributy toho práva vztahující se výlučně 

k trestnímu řízení, které jsou obsaženy zejména v čl. 6 odst. 2 Úmluvy, podle něhož „každý, 

kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána 

zákonným způsobem“ a dále v čl. 6 odst. 3 Úmluvy, který každému, kdo je obviněn 

z trestného činu garantuje tzv. minimální práva.28 Z něho nejpodstatnějším je obsah práva 

                                                 

 
26 K tomu srov. REPÍK, Bohumil. Otázky dokazování v trestním řízení v judikatuře Evropského soudu pro lidská 

práva. Bulletin advokacie. 2003, č. 8, s. 38 – 50.  
27 Kompletní dikce čl. 6 odst. 1 Úmluvy zní: „Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, 

veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o 

jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. 

Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části 

procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když 

to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků, anebo v rozsahu považovaném soudem 

za zcela nezbytný pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům 

spravedlnosti.“ 
28 Čl. 6 odst. 3 Úmluvy obsahuje tato minimální práva:  
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zaručeného v čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy, který zakládá právo každého „vyslýchat nebo dát 

vyslýchat svědky proti sobě a dále právo na dosažení předvolání svědků ve svůj prospěch za 

stejných podmínek jako svědků proti sobě“, a to alespoň jedenkrát za trestní řízení.  

Z judikatury ESLP dále vyplývá, že nespravedlivost řízení, a tedy porušení čl. 6 Úmluvy 

může nastat zásahem do některého z práv výslovně zaručených Úmluvou. 

Komponenty celkově spravedlivého řízení („overall fairness“) vytyčil ESLP ve své 

rozhodovací činnosti tak, že při zjišťování, zda bylo řízení spravedlivé jako celek, je třeba 

se zejména zabývat tím, zda byla dodržena práva obhajoby a zda byla obviněnému poskytnuta 

možnost napadnout pravost důkazu a jeho použití.29 Přihlédnout je podle názoru ESLP nutné 

také ke kvalitě důkazu včetně toho, zda okolnosti, za kterých byl pořízen, vrhají stín 

pochybností na jeho věrohodnost nebo přesnost,30 k váze veřejného zájmu na postihu 

konkrétní trestné činnosti a na uložení sankce jeho pachateli, přičemž tuto je zapotřebí 

porovnat se zájmem jednotlivce, aby důkazy v jeho neprospěch byly opatřovány zákonnou 

cestou.31 

V konkrétní rovině se pak k požadavkům na zajištění spravedlnosti řízení vyjadřuje 

ESLP kazuisticky ve svých jednotlivých rozhodnutích. Podle názoru ESLP použití určité 

kategorie důkazů v trestním řízení způsobuje porušení čl. 6 Úmluvy automaticky.32  Důsledek 

takového porušení bývá někdy označován jako absolutní nepoužitelnost takového důkazu.33 

Naproti tomu relativní neúčinnost důkazu nastává v případech, kdy nespravedlivost trestního 

řízení nevyplývá z použití nezákonného důkazu automaticky, ale jen za určitých okolností, 

není třeba takové důkazy z rozhodování ve věci a priori vylučovat.34  

                                                                                                                                                         

 
a) být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu; 

b) mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby; 

c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na 

zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují; 

d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch 

za stejných podmínek, jako svědků proti sobě; 

e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem 

nemluví. 
29 Rozsudek ESLP ze dne 12. 7. 1998 ve věci Schenk proti Švýcarsku č. 10862/ 84. 
30 Rozsudek ESLP ze dne 12. 7. 1998 ve věci Schenk proti Švýcarsku č. 10862/ 84. 
31 Rozsudek ESLP ze dne 1. 3. 2007 ve věci Heglas proti České republice, č. 5935/02. 
32 Viz např. rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, č. 22978/05. 
33 Tuto terminologii odlišující mezi absolutní nepoužitelností a relativní nepoužitelností důkazů v judikatuře 

ESLP užívá ve své práci např. Nejedlý – viz 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. ISBN 978-80-87146-71-2. s. 12. 
34 K tomu srov. též rozsudek ESLP ze dne 1. 3. 2007 ve věci Heglas proti České republice, č. 5935/02.  
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Ačkoliv Úmluva sama o sobě nevylučuje žádný důkaz vzhledem k jeho povaze, 

judikatura ESLP věnuje pozornost i problematice přípustného pramene důkazů. Je třeba 

poukázat také na to, že v některých případech jsou rozhodnutí ESLP vztahující 

se k problematice použitelnosti důkazů v trestním řízení rozporná.35 

Dalším z významných mezinárodních dokumentů vztahujících se k otázce zákonnosti 

dokazování je Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému zacházení či ponižujícímu 

zacházení, která byla publikována ve sbírce zákonů jako Vyhláška ministerstva zahraničních 

věcí č. 143/1988 Sb. („Úmluva proti mučení“).36 Význam pro dokazování v trestním řízení 

má zejména její čl. 15, který stanoví, že „každý stát, který je smluvní stranou této Úmluvy, 

zajistí, aby žádné prohlášení, které podle zjištění bylo učiněno v důsledku mučení, nebylo 

použito jako důkaz v žádném soudním řízení, s výjimkou případů, kdy se použije proti osobě 

obviněné z mučení jako důkaz o tom, že toto prohlášení bylo učiněno.“ Toto vylučovací 

pravidlo výslovně a priori zakazuje signatářským státům použití jakéhokoliv důkazu 

v trestním řízení, který byl získán za pomocí mučení. Přijetím Úmluvy proti mučení převzala 

Česká republika závazek zabránit mučení a jiným formám nelidského zacházení, a to 

konkrétně novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 178/1990 Sb. s účinností od 1. 

července 1990, kterou došlo k novelizaci ustanovení § 89 tr. ř. a jeho doplnění o odstavec 

třetí, podle něhož nemůže být v trestním řízení použit důkaz získaný nezákonným donucením 

nebo hrozbou s výjimkou případu, kdy takový důkaz bude použit proti osobě, která hrozbu 

nebo donucení způsobila. Kromě podkladu pro legislativní zakotvení jediného vylučovacího 

pravidla do českého trestního řádu, představuje čl. 15 Úmluvy proti mučení představuje též 

významné interpretační hledisko pro rozhodovací činnost ESLP při posuzování použitelnosti 

důkazů získaných porušením čl. 3 Úmluvy, který zakazuje použití prostředků mučení 

v obecné rovině, aniž by však stanovil konkrétní implikace v důkazní rovině pro trestní řízení. 

Objevují se dokonce ojedinělé názory, že obdobné pravidlo by se mělo aplikovat na jakékoliv 

důkazy získané porušením základních lidských práv.37 

Požadavek zajištění řádného a zákonného procesu je zakotven také v Mezinárodním 

paktu o občanských a politických právech, který byl Československou socialistickou 

                                                 

 
35 Blíže k otázce zákonnosti dokazování z pohledu ESLP viz např. REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o 

lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002. Výběrové texty. ISBN 80-86199-57-6. s. 194 – 218. 
36 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 

10. 12 1984, New York (vyhláška Ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 

143/1988 Sb.). 
37 Srov. disentní stanovisko soudce Loucaidese k rozsudku ESLP ze dne 12. 5. 2000 ve věci Khan proti 

Spojenému Království, č. 35394/97. 
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republiky podepsán v New Yorku dne 7. října 1968 a je publikován ve Sbírce zákonů jako 

Vyhláška ministra zahraničních věcí pod č. 120/1976 Sb. („Pakt“).38 Pakt, obdobně jako 

Úmluva, otázku použitelnosti důkazů blíže neupravuje. Z hlediska dokazování je přijetí Paktu 

nicméně významné v tom směru, že zakotvuje některé základní zásady procesního postupu 

při dokazování (presumpce neviny, zásadu veřejnosti, ústnosti, atd.) a tzv. minimální záruky 

obviněného.39 Samotné zákonnosti dokazování se dotýká zejména ustanovení čl. 14 odst. 3 

písm. e) Paktu, které obdobně jako čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy zaručuje každému, 

kdo je obviněn z trestného činu, možnost provést výslech nebo dát provést výslech svědků 

proti sobě a možnost účastnit se  výslechu svědků svědčících v jeho prospěch za stejných 

podmínek, jako u svědků svědčících proti němu. Neméně podstatná záruka zákonného 

procesu je obsažena v čl. 14 odst. 3 písm. g) Paktu, který zakotvuje zásadu zákazu 

sebeobviňování a ve kterém je stanoveno, že ten, kdo je obviněn z trestného činu, nesmí být 

nucen svědčit proti sobě nebo přiznat vinu.  

Na mezinárodní úrovni se zákonnosti dokazování věnuje také rezoluce 

XV. Mezinárodního kongresu trestního práva, která kategoricky udává, že „každý důkaz 

získaný porušením základního práva, jakož i důkaz z něj odvozený, je neplatný a nelze ho vzít 

v úvahu v žádném stadiu řízení.“40 Pro úplnost je třeba konečně zmínit, že použitelnost 

důkazů upravuje také Statut Mezinárodního trestního soudu v čl. 69 odst. 7, který stanoví, že: 

„důkazy získané způsobem v rozporu se Statusem anebo v důsledku porušení mezinárodně 

uznávaných práv jsou nepřípustné, pokud a) v důsledku porušení byla podstatným způsobem 

                                                 

 
38 Mezinárodní Mezinárodním Pakt o občanských a politických právech ze dne 19. 12. 1996, New York 

(vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 10. 5. 1976 o Mezinárodním Paktu o občanských a politických 

právech a Mezinárodním Paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech č. 120/1976 Sb.). 
39 Čl. 14 odst. 3 Paktu stanoví: 

„Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má mít tyto minimální záruky: 

a) má být neprodleně a podrobně informován v jazyce, jemuž rozumí, o povaze a důvodu obvinění proti němu; 

b) má mít dostatek času a možností pro přípravu své obhajoby, a právo na to, aby se mohl spojit s obhájcem 

podle své vlastní volby; 

c) má být souzen bez zbytečného odkladu; 

d) má být souzen za své přítomnosti a obhajovat se osobně nebo prostřednictvím obhájce, kterého si sám zvolí; 

má být poučen o svých právech a má mu být poskytnuta právní pomoc v každém případě, kdy toho zájmy 

spravedlnosti vyžadují, a aniž by v takovém případě sám platil náklady, jestliže nemá dostatečné prostředky 

k úhradě; 

e) má mu být dána možnost, aby provedl výslech nebo dal provést výslech svědků proti sobě a aby měl možnost 

účasti a výslechu svědků svědčících v jeho prospěch za stejných podmínek jako u svědků svědčících proti 

němu; 

f) má se mu dostat pomoci tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku nebo nemluví jazykem, jehož se užívá u soudu; 

g) nesmí být nucen svědčit proti sobě nebo přiznat vinu.“ 
40 Revue International de droit pénal. 1995, č. 1-2. Vol. 66. s. 38. 
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zpochybněna spolehlivost důkazu, nebo b) připuštění důkazu by bylo neetické a výrazně by 

poškodilo průběh řízení.“41 

  

                                                 

 
41 V originálním znění: „Evidence obtained by means of a violation of this Statute or internationally recognized 

human rights shall not be admissible if: (a) The violation casts substantial doubt on the reliability of the 

evidence; or (b) The admission of the evidence would be antithetical to and would seriously damage the integrity 

of the proceedings.“ Viz čl. 69 odst. 7 Statutu Mezinárodního trestního soudu. Římský statut Mezinárodního 

trestního soudu z roku 1998, dostupné také na – https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-

0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf.  

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
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2. Teorie nepoužitelného důkazu v českém trestním řízení 

2.1. Platná právní úprava 

2.1.1.  Normativní východiska nepoužitelnosti důkazů v platné právní úpravě 

Při rozboru platné právní úpravy je třeba již v úvodu předestřít, že posuzování limitů 

použitelnosti důkazů v českém trestním řízení je otázkou značně komplikovanou, a to hned 

z několika níže nastíněných důvodů, které budou podrobně zpracovány v navazujících 

kapitolách této práce. Pro přehlednost a správný náhled na tématiku je však vhodné základní 

teze a východiska nastínit již nyní. 

První z důvodů souvisí se samotným účelem procesu dokazování v trestním řízení. 

Cílem dokazování je obstarání skutkového podkladu, a to v rozsahu nezbytném pro 

rozhodnutí soudu v otázce viny a trestu obviněného, popř. jiných skutečností zejména 

o otázce náhrady škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení poškozenému 

(§ 89 odst. 1 tr. ř.). Na tom, jak se orgánům činným podaří skutek objasnit a za pomocí 

nashromážděných důkazů utvořit věrný obraz o skutkovém průběhu trestné činnosti, závisí 

nejen výsledek celého trestního řízení, ale charakterem důkazní situace je podmíněna též 

správnost a přesvědčivost konečného rozhodnutí ve věci a spravedlivost trestního řízení jako 

takového. Orgánům činným v trestním řízení slouží k poznání materiální pravdy procesní 

nástroje, které příkladmo vypočítává ustanovení § 89 odst. 2 věta první tr. ř., které stanoví, že 

„za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a 

svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání.“ Zákon tak 

ponechává otevřenou otázku, jaká forma procesních nástrojů je způsobilá zabezpečit všechny 

zúčastněné, mnohdy protichůdné zájmy jako je zjištění materiální pravdy a ochrana 

společenských a osobních zájmů. Citované ustanovení tak představuje základní normativní 

východisko pro posuzování použitelnosti důkazů v trestním řízení. Již samo o sobě se však 

neobjede bez legislativních nedostatků, neboť důsledně nerozlišuje mezi pojmy důkaz a 

důkazní prostředek. Jakkoliv totiž litera zákona prima facie hovoří o důkazu, následným 

výčtem se podle ustáleného názoru nauky rozumí výčet důkazních prostředků. 

Důkazním prostředkem nauka rozumí vlastní procesní činnost orgánům činných 

v trestním řízení směřující k poznání skutkových okolností, které mají být prokázány, kterou 

označuje někdy také jako předmět důkazu. Důkazní prostředek lze vymezit jako „zdroj, 
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z něhož orgán činný v trestním řízení důkazy čerpá.“ 42 Je jím výslech osob (obviněného, 

svědka), které mohou podat zprávu o skutečnosti, která je předmětem důkazu, seznamování 

orgánů činných v trestním řízení s obsahem předmětu důkazu zachycených na věcech (čtení 

obsahu zprávy, promítnutí nebo přehrání záznamu) nebo ohledání osoby nebo věci. Důkazem 

jsou poté výsledky získané touto vlastní procesní činností, tedy obsah výpovědí obviněného a 

svědků, obsah listin, obsah obrazových, zvukových a jiných záznamů, vlastní obsah 

emailových zpráv a poznatky získané provedením ohledání.43 Mezi důkazem a důkazním 

prostředkem je tedy rozdíl ve formě a obsahu, na což autoři v literatuře upozorňují a 

opakovaně vyslovují požadavek na důsledné odlišování těchto pojmů.44  

Ustanovení § 89 odst. 2 tr. ř. obsahuje jedinou limitaci stran toho, který nástroj či úkon 

může v trestním řízení sloužit jako důkazní prostředek, a sice, že důkaz získaný za pomocí 

důkazního prostředku musí mít pozitivní vztah k objasnění věci (srov. formulaci „přispět 

k objasnění věci“). To znamená, že informace v určitém stadiu trestního řízení projevuje 

způsobilost potvrdit, vyvrátit anebo jinak zhodnotit skutečnosti potenciálně důležité 

pro výsledek trestního řízení. Trestní řád již dále blíže nespecifikuje, jaké informace za důkaz 

z různých důvodů sloužit nemohou.  

Komplexnější úpravu obecné klauzule použitelnosti důkazů zvolila sousední 

Slovenská republika. Slovenský zákonodárce při rekodifikaci trestního práva hmotného a 

procesního v roce 2005 výslovně do slovenského trestního kodexu, zákona č. 301/2005 Z. Z., 

Trestný poriadok („Trestný poriadok“ nebo „STP“), zakotvil obecné vylučovací pravidlo 

upravující využitelné prameny důkazů v trestním řízení. Ustanovení § 119 odst. 2 SPT 

výslovně udává, že „za důkaz může sloužit všechno, co může přispět k náležitému objasněné 

věci a co se získalo z důkazních prostředků podle tohoto zákona nebo zvláštního zákona“.45 

Slovenský právní řád tak exaktně určuje tři podmínky, které musí splňovat informace, aby 

měla kvalitu důkazu: (i) může přispět k náležitému objasnění věci, (ii) byla získaná 

                                                 

 
42 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 1. vyd. Praha: ASPI-

Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-348-5. s. 284. 
43 Srov. např. RŮŽEK, Antonín. Československé trestní řízení. Praha: Panorama, 1982. Učebnice. s. 137;  

RŮŽEK, Antonín. Trestní právo procesní. 3. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-402-9. s. 

79; JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. 

ISBN 978-80-7502-160-1. s. 361; NETT, Alexander. K problematice neúčinných důkazů v trestním řízení. 

Brno: Masarykova univerzita, 1995. Právnické sešity. ISBN 80-210-1163-7. s. 4; ČENTÉŠ, Jozef. Trestné 

právo procesné: všeobecná a osobitná časť. 2. vyd. Šamorín: Heuréka, 2012. Edice. ISBN 978-80-89122-76-9. 

322 – 323. 
44 FIALA, Josef. Pojem důkazu ve smyslu procesním. Stát a právo. 1967, č. 13, s. 24; RŮŽEK, Antonín. 

Československé trestní řízení. Praha: Panorama, 1982. Učebnice. s. 137. 
45 Viz § 119 odst. 2 STP. 
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z důkazních prostředků, (iii) byla získaná postupem podle slovenského Trestného poriadku 

nebo zvláštního zákona,46 což umožňuje, obdobně jako v České republice, získávat poznatky 

ze širokého okruhu důkazních prostředků, tedy nejen těch výslovně vypočtených slovenským 

trestním řádem, ale též těch upravených jiným právním předpisem nebo vůbec 

neupravených.47 

Druhý důvod lze spatřovat v charakteru výčtu důkazních prostředků. Obecná 

formulace ustanovení § 89 odst. 2 tr. ř. otevírá prostor pro využití nejširšího okruhu nástrojů 

v procesu dokazování, a to včetně důkazních prostředků v citovaném ustanovení 

neuvedených. Tím je umožněno opatřovat důkazy z libovolného pramene, aniž by se muselo 

jednat o prameny výslovně v zákoně uvedené. Teorie někdy označuje právní modus 

spočívající v otevřeném výčtu důkazních prostředků jako projev tzv. zásady volnosti 

dokazování, jejíž původ spadá do francouzské důkazní teorie. Podstata této zásady spočívá 

v uvolněném režimu dokazování, které s sebou na druhou stranu inherentně nese zvýšené 

požadavky na dodržování určité loajality při opatřování důkazů.48 O této zásadě v souvislosti 

s českým trestním procesem hovoří ve svých pracích zejména Repík, který je však zastáncem 

názoru, že se v našem trestním procesu zásada volnosti dokazování neuplatní. Toto tvrzení 

odůvodňuje tím, že přípustnost důkazních prostředků neuvedených v zákoně je třeba 

dovozovat z obecných zásad a principů trestního řízení.49  V zahraniční literatuře se 

setkáváme se stanovisky rozdílnými, podle nichž nachází tato zásada uplatnění v českém 

trestním procesu.50 

Není patrně překvapením, že otázka vhodnosti demonstrativního výčtu důkazních 

prostředků bývá v nauce často diskutována a zároveň bývají akcentovány případné klady 

a zápory výčtu taxativního. K zavedení taxativního výčtu důkazních prostředků se v nauce 

tradičně přiklání Repík, který svůj postoj odůvodňuje tím, že demonstrativní povaha výčtu 

                                                 

 
46 Například zákon č. 266/2003 Z.z. o ochrane pred neoprávneným použitím informačno-technických 

prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním). 
47 ČENTÉŠ, Jozef. Trestné právo procesné: všeobecná a osobitná časť. 2. vyd. Šamorín: Heuréka, 2012. Edice. 

ISBN 978-80-89122-76-9. s. 323 – 325. 
48 Zásada volnosti dokazování se kromě České republiky uplatňuje např. v Belgii, Švýcarsku a Francii – srov. 

PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-247-

04110-8. s. 446 a 447; LEVASSEUR, Georges. Droit pénal général et procédure pénale. 13e éd. Paris: Sirey, 

1999. Cours élémentaire – droit – économie. ISBN 2-247-03368-7. s. 331.  
49 REPÍK, Bohumil. Niektoré problémy neúčinnosti dôkazu v judikatúre súdov. Socialistické soudnictví. 1976 , 

č. 2 s. 17; REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin 

advokacie. 1982, červen-září, s. 125 a 134. 
50 PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-247-

04110-8. s. 447. 
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důkazních prostředků není v souladu s ústavní zásadou stíhání jen ze zákonných důvodů 

(zásadou řádného zákonného procesu) zakotvenou v čl. 8 odst. 2 Listiny, podle níž „nikdo 

nesmí být stíhán jinak (…), než způsobem který stanoví zákon.“51 Shodně s Repíkem navrhuje 

zavedení taxativního výčtu důkazních prostředků také Šámal.52 Domnívám se však, 

že zakotvení principu tzv. numerus clausus důkazních prostředků je v moderní době patrně 

nepředstavitelným legislativním krokem. Formulace důkazních prostředků za pomocí 

taxativního výčtu by totiž mohla v budoucnosti vyvolat vážné aplikační obtíže, neboť 

by nedovolovala účinně reagovat na rozvoj důkazních prostředků spojených s rozmachem 

kriminalistických věd, kdy zejména s rozvojem informačních a komunikačních technologií 

se do popředí stále častěji dostávají nové modality trestné činnosti, k jejichž objasnění je třeba 

používat kriminalistické metody dříve nepotřebné nebo neznámé. Možnosti technologie 

nicméně sahají daleko za možnosti psaných zákonů a lze si stěží představit, že zákonodárné 

sbory budou disponovat prostředky a budou nadány schopnostmi na neustále měnící 

se prostředí pružně reagovat. Vůči tomuto závěru lze na druhou stranu účinně postavit 

argument, že s ohledem na stále se posilující úlohu přípravného řízení a snahu zrychlit 

a zefektivnit trestní řízení i za cenu omezení některých základních principů, na kterých je 

český proces vystaven, nabývá dodržování zákonných mantinelů při opatřování jednotlivých 

důkazů na značném významu. Nebudou-li zákonné mantinely přesně stanoveny a striktně 

dodržovány, stává se ochrana práv a oprávněných zájmů osob iluzorní. Demonstrativní výčet 

důkazních prostředků a pramenů, ze kterých je možné důkazy existující v objektivní realitě 

obstarávat, však k posílení právní jistoty osob z trestné činnosti obviněných přílišně 

nepřispívá. 

S výše uvedeným úzce souvisí důvod třetí. K dalším nejasnostem přispívá skutečnost, 

že výslovné právní úpravě podléhá postup při dokazování jen potud, pokud se uskutečňuje 

procesními úkony orgánů činných v trestním řízení. Zároveň trestní řád nijak neobsahuje 

limitaci okruhu osob, které jsou oprávněny jakýkoliv důkaz opatřit. Přestože hlavním 

procesním subjektem, který je zapojen do procesu dokazování, jsou orgány činné v trestním 

řízení, zákon nevylučuje, aby důkaz vyhledala, předložila a v určitých případech dokonce 

provedla některá ze stran trestního řízení, tedy i osoba od orgánů činných v trestním řízení 

odlišná (§ 89 odst. 2 tr. ř. věta druhá). Jen z důvodu, že byl důkaz obstarán některou ze stran 

                                                 

 
51 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 133 a 153.  
52 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: Codex Bohemia, 1999. 

ISBN 80-85963-89-2. s. 313. 
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trestního řízení, není orgán činný v trestním řízení takový důkaz oprávněn odmítnout 

(§ 89 odst. 2 tr. ř. věta třetí).  

Proto nauka a zejména judikatura postupně dovodila existenci dalších vylučovacích 

pravidel tak, že porušení některých důkazních zákazů, které jsou obsaženy v jednotlivých 

ustanoveních trestního řádu (např. výslechu obviněného a svědka), přisuzuje důsledek 

v podobě neúčinnosti tímto způsobem opatřeného důkazu. 

Výše uvedené teze se akumulují a zároveň spojují v důvodu čtvrtém, který posuzování 

použitelnosti důkazů v českém trestním řízení značně komplikuje. Významným východiskem 

pro posuzování důsledků porušení procesních norem o dokazování a stanovení okruhu 

přípustných důkazních pramenů je pro současnou trestněprávní praxi interpretace základních 

zásad a principů, na nichž je trestní řízení vystavěno. Tyto principy je třeba vyvažovat 

v kontextu práva na spravedlivý proces zakotvený jak na ústavní, tak mezinárodní úrovni,53 

přičemž tento akt se neobejde bez respektování požadavků Úmluvy a návazné judikatury 

ESLP, prostřednictvím níž do rozhodovací činnosti soudů a vnitrostátní použitelnosti důkazů 

v trestním řízení ESLP mnohdy zasahuje. 

2.1.2.  Vylučovací pravidla v platné právní úpravě 

Platná právní úprava v České republice obsahuje pouze jediné pravidlo vylučují 

použitelnost nezákonně získaného důkazu, a to v ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř., jehož dikce 

zní: „důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí být 

použit v řízení s výjimkou případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která takového 

donucení nebo hrozby donucení použila.“ Citované pravidlo upravuje pouze nejzávažnější 

případ nepoužitelnosti důkazu s jedinou možnou explicitní výjimkou v případě, kdy se důkaz 

použije vůči osobě, která donucení nebo hrozby použila. Nepoužitelnost důkazu získaného 

nezákonným donucením nebo hrozbou nebyla až do novely trestního řádu provedené 

zákonem č. 178/1990 Sb., jejímž důsledkem bylo doplnění § 89 tr. ř. o odstavec třetí, vůbec 

upravena. Důvodem přijetí tohoto ustanovení byla implementace závazku vyplývajícího 

z Úmluvy proti mučení, kterou je Česká republika vázána.  

Český trestní řád nicméně obsahuje podrobné předpisy o provádění jednotlivých 

důkazů zejména v hlavě V. trestního řádu (§ 89 až 118 tr. ř), ale i v jiných ustanoveních 

                                                 

 
53 Srov. MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Ediční 

řada Lidská práva. ISBN 978-80-7357-748-3, s 260 a násl. 
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upravujících dokazování v jednotlivých stadiích trestního řízení.54  Tato právní úprava je však 

do jisté míry rámcová a ve většině případů nestanoví zcela konkrétní požadavky na postup 

orgánů činných v trestním řízení. Z hlediska zákonnosti dokazování je pak v mnoha případech 

velmi obtížné určit, zda určitý postup je v souladu se zákonem nebo zda zákon porušuje. 

Výjimečně poté zákon přikazuje použít určitý druhu důkazního prostředků (srov. § 

116 tr. ř.). Častěji naopak platná právní úprava některý důkaz nebo důkazní prostředek 

při dokazování použít zakazuje. Trestní řád v tomto ohledu obsahuje poměrně bohatý počet 

tzv. důkazních zákazů,55 prostřednictvím nichž zapovídá určité způsoby opatření nebo 

provedení důkazu nebo použití některého důkazního prostředku. Ve většině případů zákon 

však již neurčuje důsledky jejich porušení. Jedná se například o tato ustanovení: 

a) Zákazy způsobu provedení důkazu (příkladem je čl. 40 odst. 4 Listiny, § 92 odst. 1 

věta druhá tr. ř. upravující zákaz donucení obviněného k výpovědi nebo doznání, 

§ 93 odst. 2 tr. ř. stanovící zákaz opatření podkladu pro zjištění pravosti rukopisu 

obviněného poté, co k tomu byl donucen); 

b) Zákazy důkazů z důvodu provedení důkazu neoprávněným procesním subjektem 

(příkladem je § 30 odst. 1 věta druhá tr. ř., podle něhož úkony učiněné vyloučenými 

osobami nemohou být podkladem pro rozhodnutí, § 183a odst. 1 až 3 tr. ř. upravující 

zákaz provádění důkazu mimo hlavní líčení nebo mimo veřejné zasedání bez splnění 

podmínek zde uvedených, § 181 odst. 2 tr. ř., § 183 odst. 1 tr. ř. stanovící zákaz 

provádění důkazů policejním orgánem z vlastní iniciativy poté, co byla podána 

obžaloba apod.); 

c) Zákazy důkazů z důvodu nedodržení příslušného procesního stadia (příkladem může 

být § 309 tr. ř., který stanoví zákaz přihlížení k prohlášení obviněného o spáchání 

skutku podle § 309 odst. 1 písm. a) tr. ř. jako k důkazu, nebylo-li narovnání soudem 

                                                 

 
54 Srov. § 164 tr. ř. pro přípravné řízení, § 207 až § 205 tr. ř pro hlavní líčení, § 235 odst. 2 tr. ř. pro veřejné 

zasedání, § 179b tr. ř. pro zkrácené přípravné řízení, § 314b tr. ř. pro zjednodušení řízení před samosoudcem) 

a  dále některé postupy a způsoby dokazování (§ 88 odst. 6 tr. ř. o použitelnosti záznamu telekomunikačního 

provozu jako důkazu, § 158b odst. 3 tr. ř. o použitelnosti záznamů získaných při použití operativně pátracích 

prostředků jako důkazu, § 158 odst. 6 tr. ř. o použitelnosti úředního záznamu o podaném vysvětlení jako důkazu, 

§ 158 odst. 9 tr. ř. o neodkladných a neopakovatelných úkonech,  § 78 a § 79 tr. ř. o vydání a odnětí věci, 

§ 82 až § 85b  tr. ř. o provádění osobních a domovních prohlídek, prohlídek jiných prostor a pozemků, vstupu 

do obydlí a jiných prostor a pozemků, § 85c tr. ř. o provádění důkazů v bytě, obydlí, jiných prostorách 

a na pozemku, a další). 
55 Tuto terminologii užívá část autorů – srov. např. JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 978-80-7502-160-1. s. 369; PIPEK, Jiří. Zákaz důkazů 

v českém trestním řízení. Kriminalistika. 1998, č. 4, s. 316 – 317. 
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nebo v přípravném řízení státním zástupcem schváleno, nebo § 314s tř. ř., který 

zakazuje přihlížet k prohlášení viny, resp. prohlášení o spáchání skutku učiněného 

obviněným podle § 175a tr. ř. v dalším řízení apod.); 

d) Zákazy důkazů z důvodu nedodržení předmětu dokazování (příkladem může být 

čl. 37 odst. 1 Listiny, § 99 a 100 tr. ř.  upravující zákaz výslechu svědka o okolnostech 

týkajících se utajovaných skutečností a okolnostech, které jsou předmětem státem 

uznané nebo uložené povinnosti mlčenlivosti, aniž by byla dána některá z výjimek 

zde stanovených nebo § 102 odst. 1 tr. ř. stanovící nemožnost použití výpovědi osoby 

mladší 18 let o určitých okolnostech bez splnění podmínek zde uvedených apod.)  

e) Zákazy důkazů z důvodu nepřípustného důkazního prostředku (příkladem může být 

§ 88 odst. 1 věta třetí tr. ř.  upravující nemožnost použít získané informace 

o komunikaci mezi obhájcem a obviněným při odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu, nebo obdobné ustanovení § 158d odst. 1 věta druhá tr. ř., 

které zakazuje použít získané informace o komunikaci mezi obhájcem a obviněným 

při sledování osob a věcí, nebo dále například ustanovení § 158 odst. 6 věta třetí a 

čtvrtá tr. ř. stanovící nemožnost přihlížet k obsahu úředních záznamů o podaných 

vysvětleních jako důkazu apod.) 

Smysl těchto důkazních zákazů je různý. Obecně je možno konstatovat, že důkazní 

zákazy představují podle dosavadních poznatků nauky i zkušeností z praxe dnes nejlépe 

známou cestu, jak zjistit průběh skutkového stavu v co možná nepravdivější a nejobjektivnější 

míře. Zároveň mají zajistit, že při získávání pravdivých poznatků bude náležitě zajištěna 

ochrana osobnosti obviněného a budou respektována jeho práva zaručená ústavním pořádkem 

České republiky, dále ochrana osobních zájmů a nenarušování citových vztahů k blízkým 

osobám (nevydávat je nebezpečí trestního stíhání). Prostřednictvím jiných důkazních zákazů 

má být zajištěna ochrana státního tajemství či důvěrných informací, které právní řád chrání 

stanovením povinnosti mlčenlivosti apod. Porušení těchto důkazních zákazů nemůže mít již 

z tohoto důvodu stejný důsledek. 56 Platná právní úprava tento důsledek však ve většině 

případů neurčuje, což vnáší do současné důkazní teorie značnou nejistotu.  

Výjimečně však trestní řád porušení důkazních zákazů důsledky v podobě 

nepoužitelnosti přisuzuje tím, že stanoví podmínky, za nichž lze konkrétní důkaz použít. Jako 

                                                 

 
56 K tomu srov. RŮŽEK, Antonín. Československé trestní řízení. Praha: Panorama, 1982. Učebnice. s. 138. 
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příklad lze uvést ustanovení § 211 odst. 3 tr. ř., podle nichž je možné protokol o předchozí 

výpovědi svědka použít a přečíst jen tehdy, byl-li výslech proveden způsobem odpovídajícím 

ustanovení zákona, nebo ustanovení § 88 odst. 1 tr. ř. a § 158d tr. ř., které stanoví, že pokud 

policejní orgán při realizaci odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebo 

sledování osob a věcí zjistí, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam s 

obsahem této komunikace zničit a poznatky, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak 

nepoužít. 

Trestní řád dále rozeznává některé druhy vad vzniklých při dokazování, které vychází 

z interpretace jednotlivých ustanovení trestního řádu vztahujícím se k možnostem nápravy 

vzniklých vad v přípravném řízení a řízení před soudem. Ustanovení § 188 odst. 1 písm. e) 

tr. ř. vymezuje vady přípravného řízení a stanoví povinnost soudu vrátit věc státnímu zástupci 

k došetření, je-li to, mimo jiné, třeba k odstranění závažných procesních vad přípravného 

řízení, které nelze napravit v řízení před soudem. Zákon tak pracuje s pojmem závažná 

procesní vada přípravného řízení, aniž by však takové vady alespoň příkladmo vypočítával. 

S pojmem podstatná vada řízení se setkáváme dále v ustanovení § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř., 

které uvádí, že odvolací soud zruší napadený rozsudek také pro podstatné vady řízení, které 

rozsudku předcházelo, tedy včetně části řízení spočívajícího v dokazování.  Oproti důvodům 

uvedeným v § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. obsahuje § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř. demonstrativní 

výčet vad, pro které soud rozsudek zruší soud, tj. „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.“ Konkrétní vady, 

které zakládají povinnost vrátit věc do dřívějšího stadia řízení a vadný úkon opakovat jsou 

různé závažnosti. Obecně nicméně platí, že čím je stadium pokročilejší, tím musí být 

závažnější vada odůvodňující vrácení věci.57 

Z výše podaného přehledu je zřejmé, že zákonodárce za nejzávažnější pochybení 

v řízení před soudem prvého stupně považuje nedodržení procesních norem zaručujících 

obviněnému možnost plného uplatnění jeho práv na obhajobu, ať už ve smyslu obhajoby 

formální (spočívající v možnosti hájit se prostředky, které sám obviněný uzná za vhodné), 

anebo obhajoby materiální (realizované prostřednictvím obhájce). Bližší vodítka pro 

současnou praxi však citovaná ustanovení trestního řádu nenabízí. 

                                                 

 
57 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 
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Následkem výše popsaných jevů je poté logicky skutečnost, že nelze a priori určit, 

který důkaz bude možné v trestním řízení použít a který nikoliv. Přitom v mnoha zahraničních 

právních řádech je komplexnější právní úprava vylučovacích klauzulí naprosto běžná.58 

Ve vztahu k zákonnosti trestního řízení si lze proto položit legitimní otázku, zda existence 

jediného normativně zakotveného vylučovacího pravidla představuje dostatečný prostředek 

pro naplnění postulátů zákonného a spravedlivého procesu.  Domnívám se, že vzhledem 

k tomu, že v některých případech se obstarávání důkazů orgány činnými v trestním řízení 

neobejde bez intenzivnějších zásahů do jednotlivých atributů práva na spravedlivý proces 

(srov. např.  čl. 6 odst. 3. písm. d) Úmluvy, čl. 14 Paktu,59 čl. 15 Úmluvy proti mučení,60 

odpověď na výše položenou otázku musí být, jak bude blíže rozvedeno v navazujícím 

výkladu, nutně negativní.  

2.2. Pohled nauky 

Česká důkazní teorie v otázce vymezení důsledků porušení předpisů o dokazování 

vychází z nauky o neplatnosti právního jednání (negotium nullum) známé již římskému právu, 

která tradičně rozlišuje mezi neplatností relativní a neplatností absolutní. Podle této tradiční 

teorie absolutní neplatnost právního jednání vyplývá přímo ze zákona a soudce k ní musí 

přihlédnout z úřední povinnosti. Oproti tomu relativní neplatnost je zákonem stanovená 

ve prospěch určité osoby a jen tato osoba je oprávněná neplatnost kdykoliv namítat. Důsledky 

absolutní i relativní neplatnosti se posuzují v podstatě shodně, obě totiž mají za důsledek 

neplatnost právního jednání ex tunc.61 

Východiskem současné důkazní teorie zabývající se otázkou použitelnosti důkazů 

v trestním řízení jsou především díla předních odborníků trestněprávní nauky a praxe. 

Mezi nimi lze zmínit zejména práce Matherna,62 Repíka63 a Netta,64 ale i velké množství 

                                                 

 
58 K tomu blíže srov. kapitolu 0. 
59 Mezinárodní Pakt o občanských a politických právech ze dne 19. 12. 1996, New York (vyhláška ministra 

zahraničních věcí ze dne 10. 5. 1976 o Mezinárodním Paktu o občanských a politických právech a 

Mezinárodním Paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech č. 120/1976 Sb.).  
60 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. 12. 

1984, New York (vyhláška Ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 143/1988 

Sb.). 
61 NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-

1524-1. s. 40. 
62 MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984. 
63 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 125 – 155. 
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odborných statí a článků publikovaných dalšími autory.65 Klíčovými pojmy, ze kterých autoři 

při zpracování tématiky vychází je zákonnost, přípustnost, použitelnost a účinnost důkazu. 

Chápání těchto pojmů není historicky jednotné, v důsledku čehož se jejich význam mnohdy 

v odborné literatuře směšuje. Tato terminologická roztříštěnost bohužel výrazně rezonuje 

i v soudobé trestní praxi.  

Zákonnost důkazu nauka spojuje zejména s požadavkem na dodržování procesních 

pravidel pro dokazování stanovených trestním řádem. Teorie zákonnost také někdy vymezuje 

jako skutečnost, že důkazní prostředek je podle zákona přípustný a že byl získán takovým 

postupem orgánu činného v trestním řízení, který je v souladu s trestními předpisy.66   

V teorii se hledisky, ze kterých lze usuzovat na zákonnost důkazu, v české literatuře 

nejkomplexněji zabýval Repík,67 podle nějž lze zákonnost důkazu posuzovat podle toho, zda: 

a) byl důkaz opatřen z pramene, který stanoví, popř. alespoň připouští zákon; 

b) byl důkaz opatřen a proveden příslušným procesním subjektem k tomu zákonem 

oprávněným; 

c) byl důkaz opatřen a proveden v příslušném procesním stadiu, v němž je procesní 

subjekt dle zákona oprávněn provádět důkazy v procesním smyslu; 

d) se opatřený a provedený důkaz týká předmětu dokazování, tj. skutku, pro který je 

trestní řízení vedeno, popř. dalších otázek, o kterých je třeba v řízení rozhodovat; 

e) byl důkaz opatřen a proveden způsobem, který zákon stanoví, anebo alespoň připouští. 

Zákonnost dokazování je tak podle Repíka podmíněna zákonností pramene důkazu, 

příslušností procesního subjektu provádějícího dokazování a procesního stadia, v němž 

by důkaz opatřen a proveden, předmětem dokazování a v neposlední řadě také způsobem 
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66 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. 

ISBN 978-80-7502-160-1. s. 390. 
67 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 125 a 126. 
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provedení důkazu. Česká nauka nicméně redukuje zákonnost důkazu na jeho provedení 

a opatření. 68 Je třeba zdůraznit, že Repíkova formulace kritérií zákonností důkazů je 

v nejen nauce široce akceptována,69 ale mnohými autory dokonce doslovně přebírána,70 

což se svém důsledku vede k obligatornímu konstatování, že Repíkova teorie představuje 

generální východisko pro současnou nauku trestního práva procesního v oblasti dokazování. 

V soudobé slovenské nauce, která s českou naukou historiky poměrně dlouhou dobu 

spolupůsobila a v mnohých ohledech z ní doposud vychází, se lze setkat s rozdílným pojetím. 

Slovenská nauka totiž považuje tradičně za zákonný způsob získání důkazu z důkazních 

prostředků jednak splnění formálních, tj. procesních podmínek vyžadovaných zákonem, 

a jednak splnění obsahových, materiálních podmínek, tj. aby byl důkazní prostředek 

zaměřený na získání těch skutečností, na které může být zaměřen a použit.71  

Nauka někdy dále rozlišuje mezi důkazem nezákonným a důkazem nepřípustným.72 

Budeme-li se držet obecně akceptovaného názoru, že zákonnost dopadá pouze na případy 

tzv. procesního dokazování, tedy na postup orgánů činných v trestním řízení uskutečňující 

se výhradně podle ustanovení o dokazování a provádění důkazů obsažených v jednotlivých 

ustanoveních trestního řádu,73 má nastíněné odlišování své opodstatnění. Za nepřípustné 

                                                 

 
68 RŮŽEK, Antonín. Československé trestní řízení. Praha: Panorama, 1982. Učebnice. s. 138; REPÍK, Bohumil. 

Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 1982, červen-září, 

s. 127; ŠÁMAL, Pavel. Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti 

důkazů ve věcném záměru trestního řádu. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy 

dokazovania. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. s. 245. 
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důkazů ve věcném záměru trestního řádu. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy 
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978-80-7502-160-1. s. 390;  
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procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 408, apod. 
70 K tomu srov. zejména JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2016. Student. ISBN 978-80-7502-160-1. s. 390;  

ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní právo 

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 408, apod. 
71 Srov. například ZÁHORA, Jozef. Dokazovanie v trestnom konaní. Praha: Leges, 2013. Teoretik. ISBN 978-

80-87576-76-2. s. 76; ALÁČ, Michal. Získavanie informácií na spravodajské účely a na účely trestného 

konania. Bratislava: C.H. Beck, 2015. Beckova edícia právne inštitúty. ISBN 978-80-89603-32-9. s. 43. 
72 MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984. s. 105 

a 107; NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-

210-1524-1. s. 45; FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 6., 

aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 369; ŠIMONOVČEK, Ivan. 

Prípustnosť dôkazov v trestnom konaní. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy 

dokazovania. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. s. 257; NETT, 

Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1524-1. s. 49 

– 57. 
73 RŮŽEK, Antonín. Československé trestní řízení. Praha: Panorama, 1982. Učebnice. s. 138; REPÍK, Bohumil. 

Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 1982, červen-září, 
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důkazy, a nikoliv za nezákonné, lze totiž považovat ty způsoby obstarávání poznatků, jejichž 

proces získání žádný zákon nepředvídá. Jedná se zejména o důkazy získané takovými 

postupy, které nenabízejí možnost ověřit si výsledky určitých postupů současnými vědeckými 

metodami jako je předpověď jasnovidce nebo výsledek vyšetření na tzv. detektoru lži.74  

 Druhý argument pro striktní odlišovaní pojmů zákonnosti a přípustnosti 

je pragmatický. V některých případech totiž není jako důkaz připuštěn poznatek, který byl 

získaný postupem plně souladným se zákonem. Jako pramen důkazu se v praxi například 

nepřipouští oznámení o trestném činu podle § 158 odst. 1 tr. ř. nebo některé poznatky získané 

použitím podpůrných operativně pátracích prostředků upravených v ustanovení § 72 a násl. 

zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky („ZoP“).75  Stejně tak záznam o odposlechu 

a záznamu telekomunikačního získaný plně v souladu se zákonem, ačkoliv bude použitelný 

v trestní věci, ve které byl odposlech záznamu a telekomunikačního provozu povolen, v jiné 

trestní věci jako důkaz sloužit nemůže (s výjimkami uvedenými v ustanovení § 88 odst. 6 věta 

poslední tr. ř.). Obdobně důkaz svědeckou výpovědí, který byl proveden před sdělením 

obvinění ( § 160 odst. 1, 2 tr. ř.) jednomu ze spoluobviněných v době, kdy je vůči dalším 

spoluobviněným vedeno trestního stíhání, je nepoužitelný ve vztahu k tomuto 

spoluobviněnému, pokud se tato osoba stane později spoluobviněným v téže trestní věci.76 

Takové důkazy jsou nepřípustné, ačkoliv nejsou nezákonné, naopak jejich opatření je 

zákonem výslovně dovoleno.77 K tomu je třeba doplnit, že sama skutečnost, že důkaz byl 

získán postupem porušující zákon (například důkaz opatřený porušením práva na soukromí) 

ještě nečiní důkaz nepřípustným, neboť současný výklad § 89 odst. 2 tr. ř. umožňuje i použití 

důkazu opatřeného v rozporu s právními předpisy.78  

                                                                                                                                                         

 
s. 127; ŠÁMAL, Pavel. Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti 
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Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, roč. 22, č. 1, s. 13. 
78 K tomu blíže srov. kapitolu 8.4 této práce. Srov. též REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů 

o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 1982, červen-září, s. 124; MUSIL, Jan, Vladimír 

KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva: trestní právo procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: 

Beck, 2007. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-572-8. s. 408; JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. 
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Na základě výše uvedeného lze formulovat základní pravidlo, které udává, že důkazy, 

které byly vyhledány, opatřeny či získány mimo procesní režim nepodléhají přezkumu 

z hlediska zákonnosti, ale je třeba je posuzovat z hlediska jejich přípustnosti.79   V tomto 

ohledu lze plně vyjít z ikonické myšlenky uvedené v práci Matherna, že „nezákonný důkaz je 

nepřípustný. Neplatí to však opačně.“80  

S ohledem na výše uvedené lze rozčlenit důkazy, které není možné v trestním řízení 

z různých důvodů použít, na dvě základní skupiny: 

a) nezákonné důkazy, tj. důkazy získané porušením procesních pravidel o dokazování 

v trestním řádu, jejichž důsledkem je, má-li takové porušení charakter podstatné 

vady, podle povahy vady absolutní nebo relativní neúčinnost; 

b) nepřípustné důkazy, které byly opatřeny z nepřípustného pramene nebo za pomocí 

nepřípustného důkazního prostředku.  

Zákonnost a přípustnost důkazu je někdy odlišována i ve slovenské důkazní teorii. 

Nepřípustnost je ve slovenské nauce přitom považována za pojem širší, který zahrnuje nejen 

nepřípustnost vyplývající z nezákonnosti důkazu, ale i nepřípustnost danou pramenem 

důkazu.81 Nad rámec tohoto vymezení řadí pod pojem nepřípustnosti důkazu někteří autoři 

tradičně také nepřípustnost z formálního důvodu časové prekluze předložení důkazů 

procesními stranami soudu.82 Slovenský trestní řád, zákon č. 301/2005 Z. Z., Trestný 

poriadok, ve znění pozdějších předpisů („slovenský trestní řád“ nebo jen „STP“) totiž na 

rozdíl od české právní úpravy výslovně umožňuje soudu v trestním řízení formálně nepřipustit 

důkaz, který nebyl procesními stranami navržen k výzvě soudu na bezodkladné písemné 

oznámení soudu a ostatním procesním stranám návrhů na provedení důkazů v hlavním líčení 
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s upozorněním na to, že vykonání později navržených důkazů může soud odmítnout.83 

Samotná přípustnost důkazu jako jeho nevyhnutelná vlastnost je podle slovenské nauky tedy 

charakterizována (i) souladem mezi ustanoveními slovenského trestního řádu, základními 

zásadami trestního řízení a pramene důkazu, (ii) souladem mezi ustanoveními slovenského 

trestního řádu, základními zásadami trestního řízení a metodami, prostředky a postupy 

použitými k získání informací tvořících obsah důkazu.84 K širšímu pojetí nepřípustnosti 

důkazu se přiklánějí i někteří čeští autoři.85 

Vrátíme-li si k otázce zákonnosti důkazů opatřených v rámci procesního dokazování, 

z hlediska jejich další využitelnosti v trestním řízení nauka obecně zastává názor, 

že i nezákonný důkaz může být v trestním řízení použit, neboť důsledky porušení pravidel při 

procesu dokazování nemají vždy stejný význam. Za tím účelem vychází z rozčlenění vad 

vzniklých při procesu dokazování z hlediska jejich závažnosti na podstatné a nepodstatné. 

Chybně opatřený nebo provedený důkaz je dle charakteru vady poté buďto: 

• absolutně neúčinný – takový důkaz není možné v trestním řízení použít 

za žádných okolností a nelze k němu při hodnocení skutkového stavu nikdy 

přihlížet, nebo 

• relativně neúčinný – o relativní neúčinnost je jedná však pouze tehdy, kdy 

vzniklou vadu lze v dalším řízení zhojit (konvalidace), nebo také 

• plně účinný – v případě výskytu nepodstatných vad dokazování. 

Neúčinností důkazu se tedy v nauce tradičně rozumí procesní důsledek porušení 

pravidel o dokazování. Právnický slovník k tomuto pojmu uvádí, že „neúčinnost důkazu je 

důsledkem, který vyplývá z toho, že určitý důkaz v řízení opatřený procesem dokazování sice 

existuje, ale je zatížen podstatnou procesní vadou, k níž došlo při jeho opatřování nebo 

provádění, nebo je z jiných důvodů nepoužitelný, proto z něj nelze činit žádné závěry 

o dokazované skutečnosti.“86 Například Repík chápe neúčinnost důkazu kategoricky jako 

„procesní sankci za podstatné porušení procesních předpisů při dokazování, která má 

zabezpečit zjištění objektivní pravdy, jakož i ochranu jiných, vyšších hodnot, kterým 
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společnost dává někdy přednost před samotným zjištěním objektivní pravdy.“87 Bez této 

procesní sankce by se podle něj ochrana zájmů a hodnot, které sledují, stala iluzorní.  

Procesní důsledky spočívající v neúčinnosti důkazu mohou nastat jen tehdy, je-li 

řízení stiženo podstatnou (závažnou) vadou, tj. vadou, kterou je vážně ohroženo správné 

zjištění skutkového děje, tedy sám účel dokazování. Základní problém v nauce činí určení 

kritérií, na jejichž základě by bylo možné provést kategorizaci vad na podstatné a 

nepodstatné, neboť trestní řád tato kritéria neobsahuje. Při vymezení závažnosti procesních 

vad se proto nauka někdy upíná k obecným principům právní vědy, podle které jsou za vady 

považovány určité nedostatky plnění, které mají z právního hlediska význam, spojuje-li s nimi 

právní předpis určité právní následky. V souladu s tímto teoretickým vymezením vad 

právních úkonů se poté za podstatné vady považují takové vady, které mohou mít vliv na 

správnost rozhodnutí ve věci.88 V případě méně podstatných (závažných) procesních vad není 

zapotřebí dovozovat neúčinnost důkazu, neboť taková vada nemůže mít vliv na správnost 

rozhodnutí ve věci, proto také není důkaz touto vadou stižený třeba z hodnocení skutkového 

stavu věci vylučovat. 

Obecně se tedy uvádí, že v zásadě je příslušná procesní vada závislá na důsledcích, 

které svojí existencí způsobuje, přičemž právě charakter vady ve většině případů ovlivňuje 

výsledek dokazování. S charakterem a významem vady je poté spojeno řešení právních 

následků. Někteří autoři se v tomto ohledu dokonce pokusili o formulaci kritérii, která je při 

stanovení důsledků porušení pravidel o dokazování zohlednit, kdy například Šámal uvádí, že 

je třeba hodnotit (i) charakter vady řízení, (ii) vliv na konkrétní důkaz, (iii) význam tohoto 

důkazu pro řízení. 89 Jedná se však spíše o názor menšinový než o názor obecně akceptovaný. 

V některých případech lze i podstatnou vadu, která má vliv na rozhodnutí ve věci, 

zhojit (konvalidace). To znamená, že vadný důkaz bude v trestním řízení nepoužitelný pouze 

do té doby, než bude vada, která neúčinnost důkazu způsobuje, napravena. Ani otázka 

konvalidace možných procesních vad však nemá v platném právním řádu legislativní oporu. 

Přestože se možnost konvalidace vzniklých vad vyskytuje v trestním procesu poměrně 
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Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 371. 
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vzácně, a to zejména v případech, kdy je určitý úkon vázán na povolení či souhlas oprávněné 

osoby (například srov. § 83a odst. 2 tr. ř. vázající použitelnost výsledku domovní prohlídky 

jako důkazu v trestním řízení na dodatečný souhlas státního zástupce), představuje tato 

problematika pro důkazní teorii otázku neméně významnou. Zároveň se však jedná o otázku v 

nauce mnohdy ne zcela nejednotně řešenou. Tak je v teorii například sporné, zda nedostatečné 

poučení při výslechu obviněného (§ 91 odst. 1 tr. ř.) je vždy podstatnou vadou řízení, která má 

s ohledem na porušení práv obhajoby za následek neúčinnost důkazu, anebo zda absolutní 

neúčinnost takové výpovědi způsobí pouze nedostatek, který spočívá v chybném poučení 

obviněného týkajícího se jeho postavení.90 

Pojem neúčinnosti důkazu v nauce někdy splývá s jeho nepoužitelností.91 

K preferované distinkci těchto pojmů lze uvést zejména názor Netta, 92 který pojem 

neúčinnosti důkazu spojuje se zajištěním ochrany práv osob, proti kterým se trestním řízení 

vede, a z toho vyplývajícími důsledky porušení procesních pravidel o dokazování pro 

obhajobu. Nepoužitelností důkazu lze podle názoru Netta poté spíše rozumět konkrétní 

procesní důsledek vadného postupu při jeho obstarání, popř. porušení procesních pravidel pro 

jeho použití v trestním řízení.93   

Z výše podaného výkladu je zřejmé, že sama nauka nezastává v otázce vymezení 

základních pojmů zcela jednotný přístup. Ve stejném duchu terminologické roztříštěnosti 

pojímá tématiku také justiční praxe. V rozhodovací činnosti soudů se důsledek porušení 

předpisů o dokazování někdy dokonce vyjadřuje nepřesně, tak, že důkaz není důkazem 

v procesním smyslu nebo, že není důkazem podle trestního řádu.94 Na problematičnosti tohoto 

přístupu upozorňuje v nauce zejména Repík.95  

Lze nepochybně argumentovat, že pouhá terminologická roztříštěnost nemá větší vliv 

na konkrétní posuzování důsledků porušení předpisů o dokazování v praxi. Domnívám se 

                                                 

 
90 K tomu blíže viz kapitolu 6 této práce. Srov. také ŠÁMAL, Pavel. Provádění dokazování v hlavním líčení 

a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů ve věcném záměru trestního řádu. In: ZÁHORA, Josef (ed.). 

Teoretické a praktické problémy dokazovania. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-

80-89363-17-9. s. 247; ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra 

KALVODOVÁ. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-

80-7400-496-4. s. 411. 
91 Srov. například JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2016. Student. ISBN 978-80-7502-160-1. s. 375. 
92 Shodně NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-

210-1524-1. s. 46. 
93 Srov. § 211 odst. 1- 4 tr. ř., § 88 odst. 6 tr. ř. 
94 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 3. 1994, sp. zn. 1 To 44/94 (č. 40/1994 Sb. rozh. tr.) 
95 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 129 
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však, že z pohledu právní úpravy de lege ferenda se jeví sjednocení terminologie žádoucí, 

neboť pouze od jednotné terminologie se může odvíjet fungující a jednotný způsob, jakým 

právní úprava procesní důsledky porušení pravidel o dokazování bude regulovat. 

Výše uvedené poznatky lze tedy shrnout tak, že o nepřípustnosti hovoříme 

v souvislosti s důkazem, který trpí nedostatkem přípustnosti. Důkaz nezákonný je třeba 

posuzovat z hlediska jeho neúčinnosti, která je však pouze možným, nikoliv nutným, 

důsledkem jeho nezákonnosti. Jak neúčinnost, tak nepřípustnost můžeme vnímat jako pojem 

podřazený procesní nepoužitelnosti, jejíž důsledky jsou vždy stejné a znamenají, že důkaz 

nelze v trestním řízení použít. Nepoužitelnost důkazu lze tak chápat jako pojem širší, pod 

který spadají též případy, kdy důkaz nelze použít z jiných důvodů, než že při vyhledání, 

zajištění nebo provedení důkazu došlo podstatnému porušení jednotlivých ustanovení 

trestního řádu upravující dovolené způsoby dokazování, ale vztahuje se obecně na všechny 

situace, kdy určitý poznatek nemůže v trestním řízení sloužit jako důkaz (například z důvodu 

nepřípustnosti v souladu se zákonem získaného důkazu nebo nepřípustnosti určitého 

důkazního prostředku). V tomto duchu pracuje s pojmy neúčinnost, nepřípustnost a 

nepoužitelnost i tato práce. 

Od nezákonnosti a nepřípustnosti důkazu je třeba ještě odlišovat tzv. neexistenci 

důkazu. Tak důkaz, který trpí podstatnou procesní vadou či důkaz nepřípustný, je sice 

nepoužitelný (právně neplatný), ale z hlediska objektivní reality dále existuje. Z toho důvodu 

není možné neexistenci důkazu s výše vymezenými pojmy možné zaměňovat.96 

2.3. Pohled judikatury 

Ústavní soud v jednom ze svých nálezů konstatoval, že „prokázat vinu obviněného je 

možné pouze na základě nepochybně zjištěných skutečností a za použití procesních 

prostředků, které trestní řád umožňuje.“97 S ohledem na absenci pozitivně-právní úpravy 

důsledků vadně opatřených nebo provedených důkazů je pohled judikatury na použitelnost 

důkazů v českém právním prostředí postaven na kazuistice. Tato vychází in concreto 

z jednotlivých rozhodnutí soudů, ve kterých se vyjadřují k důsledkům porušení některých 

                                                 

 
96 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 128; NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 

1997. ISBN 80-210-1524-1.s. 43. 
97 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 6. 2002, sp. zn. II. ÚS 291/2000 (N 69/26 SbNU 207). 
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důkazních zákazů a obecně k důsledkům porušení pravidel o dokazování,98 a to zejména 

v kontextu základních zásad demokratického trestního procesu. Vzhledem k tomu, že podle 

platné právní úpravy platí, že za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci 

(srov. § 89 odst. 2 tr. ř.) a žádný důkaz nelze a priori vyloučit kromě případů, ve kterých 

nepřípustnost důkazů vyplývá explicitně z trestního řádu, se jednotlivá rozhodnutí soudů 

v konkrétních případech se do značné míry opírají o poznatky formulované naukou. 

Obecně lze uvést, že právní závěry vyslovené judikaturou se ve shodě s naukou 

přiklání k výkladu, že nikoliv každé pochybení při opatření či provedení důkazu má per se 

za následek jeho nepoužitelnost, neboť „ne každá nezákonnost rovná se nespravedlivosti 

a neústavnosti, ale pouze taková, která vede za uvedených předpokladů k vině obviněného“.99  

Současná justiční praxe většinově vychází při stanovení důsledku vad vzniklých při 

dokazování z interpretace jednotlivých ustanovení trestního řádu vztahujícím se k možnostem 

nápravy vzniklých vad v přípravném řízení a řízení před soudem. Obdobně jako v nauce,100 

panuje také v judikatuře obecný konsensus na tom, že neúčinnost důkazů získaných 

porušením trestně procesních pravidel o dokazování je třeba dovozovat v závislosti na povaze 

konkrétní věci. Ústavní soud však zároveň v oblasti procesního dokazování kategoricky 

odmítl jakýkoliv prostor pro diskreci, když zdůraznil, že „způsob opatřování důkazů (...) 

nelze přizpůsobovat momentálnímu přesvědčení orgánů činných v trestním řízení o pachateli 

a vině, ale vždy je třeba striktně dbát předepsaných procesních pravidel, jakožto i jiného 

přípustného prostředku k získání důkazů.“101 

Justiční praxe se ve většině případů shodně s naukou staví také k otázce členění vad 

dokazování podle jejich závažnosti na podstatné a nepodstatné. Z množství soudních 

rozhodnutí102 podporujících členění procesních vad dle závažnosti lze jako příklad uvést 

právní závěry vyslovené Ústavním soudem v nálezu sp. zn. III. ÚS 623/2000, v němž 

se uvádí, že: „činí-li zjištěná vada onen procesní úkon, resp. důkaz takto získaný absolutně 

                                                 

 
98 Kazuistika a podrobná analýza judikatury vztahující se k jednotlivým druhům důkazních prostředků je 

obsažena v části druhé této práce. 
99 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 623/2000 (N 69/30 SbNU 163). 
100 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 128. 
101 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. II. ÚS 2014/07 (N 86/49 SbNU 217). 
102 Viz inter alia např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 623/2000 (N 69/30 SbNU 

163) nebo usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 4. 2001 sp. zn. 7 To 200/2001 (č. 27/2002 Sb. rozh. tr.) 
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neúčinným, zakládá neústavnost; v takových případech musí proto jít o úkon zatížený vadami 

podstatnými a neodstranitelnými.103 

 Někdy dokonce judikatura bez dalšího přebírá kritéria pro posuzování důsledků 

jednotlivých vad formulovaná naukou, podle kterých je, jak již bylo uvedeno v předchozí 

kapitole, třeba přihlédnout k: (i) charakteru vady řízení, (ii) vlivu vady na konkrétní důkaz, 

(iii) významu tohoto důkazu pro řízení.104 S uvedenými hledisky posuzování použitelnosti 

důkazů se setkáme například v judikatuře Ústavního soudu, který ve svých usneseních sp. zn. 

IV. ÚS 2425/09105 a sp. zn. II. ÚS 2703/14106 formuloval podmínku zachování procesní 

čistoty při dokazování následovně: „Jestliže při vyhledávání, opatřování nebo provádění 

důkazu došlo k porušení právního předpisu, které mělo povahu podstatné vady řízení, jedná 

se o důkaz absolutně neúčinný, a tedy nepoužitelný. Protože trestní řád neobsahuje žádnou 

kategorizaci takových vad (vyjma získání důkazu nezákonným donucením nebo hrozbou 

takového donucení), je nutné nepoužitelnost důkazů dovozovat výkladem v každém konkrétním 

případě zvlášť, a to především s ohledem na charakter vady řízení, vliv na konkrétní důkaz 

a význam tohoto důkazu pro řízení.“ Ačkoliv se může jevit obecná aplikace uvedených závěrů 

sporná, neboť se obě citovaná usnesení vztahují ke specifické kategorii důkazů,107  je třeba 

si povšimnout, že Ústavní soud se odvolává na příslušná kritéria posuzování účinnosti důkazů 

v úvodní části usnesení vztahující se k obecným aspektům použitelnosti důkazů v trestním 

řízení. S ohledem na vývoj aktuální judikatury lze s určitou mírou opatrnosti konstatovat, 

že tato kritéria nachází více či méně své obecné uplatnění i současné justiční praxi.  

Jak připomíná Repík, na základě dlouholeté historické zkušenosti jsou předepsaná 

pravidla o dokazování upravena tak, aby maximálně zaručovala spolehlivé zjištění objektivní 

pravdy.108 To však nevylučuje, že vnímání toho, co je zákonné a v souladu s požadavky 

se může v čase vyvíjet. Ke změně právní úpravy a jejímu vlivu na použitelnost důkazů 

obstaraných podle předchozí právní úpravy se vyjádřil Ústavní soud příhodně ve svém 

plenárním nálezu sp. zn. Pl. ÚS 47/13: „Pokud byl důkaz v přípravném řízení zákonně, 

                                                 

 
103 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 623/2000 (N 69/30 SbNU 163). 
104 Viz ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 6., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Beck, 2008. Komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-043-0. s. 750 – 818,  

ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní právo 

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 371. 
105 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 8. 2. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2425/09 (U 4/56 SbNU 841).  
106 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 5. 11. 2014, sp. zn. II. ÚS 2703/14. 
107 Citovaná usnesení se totiž vztahují k použitelnosti důkazů získaných porušením práva na soukromí ze strany 

třetích osob. 
108 REPÍK, Bohumil. Niektoré problémy neúčinnosti dôkazu v judikatúre súdov. Socialistické soudnictví. 1976, 

č. 2 s. 22. 
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procesně použitelně (a ústavně konformně) opatřen a proveden, nemůže být soudem při 

rozhodování o vině a trestu považován za nepřípustný jen proto, že mezitím došlo ke změně 

právní úpravy dokazování, je nutné trvat na tom, že zákonnost úkonů trestního řízení se 

posuzuje z hlediska znění trestního řádu v době jejich opatření a provádění.“109 

Nelze také opomíjet fakt, že soudy se v otázce posuzování použitelnosti důkazů 

při aplikaci a interpretaci práva dostávají často do konfliktu s ústavně a mezinárodně 

chráněnými základními hodnotami a lidskými právy. Garanci respektování ústavním 

pořádkem České republiky vytyčených mantinelů zajišťuje zejména rozhodovací činnost 

Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, jehož posláním je ultimátní ochrana ústavním 

pořádkem zaručených práv a svobod, a tedy i jednotlivých postulátů práva na spravedlivý 

proces. Přestože Ústavnímu soudu in concreto posuzování obyčejného práva nepřísluší, 

konstantně judikuje, že pochybení na úrovni jednoduchého práva zatěžující rozhodnutí 

obecných soudů a řízení mu předcházející mohou dosahovat z hlediska dodržování zákonnosti 

ústavní roviny.110 Na použitelnost důkazů nazírá Ústavní soud prizmatem dodržení požadavků 

práva na spravedlivý proces a otázkami použitelností důkazů se zabývá v konkrétních 

projednávaných věcech zejména na podkladě podaných ústavních stížností obviněných 

a jejich obhájců, přičemž jeho rozhodnutí působí na rozhodovací činnost nižších soudů 

v oblasti použitelnosti důkazů významnými sjednocující účinky pro futuro. Východiskem 

drtivé většiny soudních rozhodnutí je interpretace zásady zaručené čl. 8 odst. 2 Listiny, který 

stanoví, že „nikdo nesmí být stíhán (...) jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon“. 

Mnohá soudní rozhodnutí se nicméně opírají o závěry vyslovené judikaturou ESLP, která má 

vzhledem k vázanosti České republiky závazky plynoucími z Úmluvy v českém právním 

prostředí nezanedbatelný význam, a to zejména v situacích, kdy česká nauka ani praxe 

příslušné otázky uspokojivě neřeší. 

2.4. Kategorizace nepoužitelných důkazů 

2.4.1. Neúčinnost důkazu v důsledku nezákonnosti 

Trestní řád upravuje pouze nejzávažnější případ nezákonnosti důkazu a explicitně 

zakazuje pouze užití důkazu získaného nezákonným donucením nebo hrozbou takového 

donucení (§ 89 odst. 3 tr. ř.). Jiné důsledky porušení zákona při procesu dokazování 

                                                 

 
109 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 7. 5. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 47/13. 
110 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 623/2000 (N 69/30 SbNU 163). 
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nestanoví. Přes nedostatek výslovné právní úpravy procesních důsledků porušení jednotlivých 

pravidel o dokazování lze však mnohé případy neúčinnosti důkazů plynoucích 

z nedovoleného způsobu jejich vyhledání, provedení nebo opatření dovodit výkladem 

jednotlivých ustanovení trestního řádu upravujících zákonný průběh procesních úkonů, stejně 

jako za pomocí interpretace jednotlivých důkazních zákazů.111  

Byl-li konkrétní důkaz vyhledán, opatřen nebo proveden postupem porušujícím 

zákonem stanovená pravidla o dokazování, podle charakteru tohoto porušení může být důkaz 

buďto neúčinný (absolutně nebo relativně), anebo v případě méně závažného porušení 

procesních předpisů plně účinný. Jakkoliv nauka i judikatura formulovala určitá kritéria, 

která je při stanovení důsledků porušení procesních pravidel o dokazování třeba zohlednit – 

jsou jimi (i) charakter vady řízení, (b) vliv na konkrétní důkaz a (c) význam tohoto důkazu pro 

řízení112 – jejich obecná aplikovatelnost pro trestněprávní praxi však zůstává přinejmenším 

sporná.   

Na rozdíl od specifické kategorie důkazů získaných nezákonným donucením nebo 

hrozbou (§ 89 odst. 3 tr. ř.) nepůsobí každé porušení procesní pravidel o dokazování 

neúčinnosti důkazu automaticky. Konkrétní důsledky nastalé procesní vady je třeba posuzovat 

v každém případě výkladem zvlášť. Proto judikatura postupně dovodila početné množství 

procesních vad způsobujících neúčinnosti vadně vyhledaného, opatřeného nebo provedeného 

důkazu. Jsou jimi zejména: 

• obstarání důkazu při provádění nezákonné domovní prohlídky nebo odposlechu 

telefonického rozhovoru;113 

• výslech obviněného v době, kdy nemá obhájce, ačkoli jde o případ nutné obhajoby 

a výslech není úkonem, jehož provedení nelze odložit;114 

• výslech obviněného, o němž nebyl vyrozuměn obhájce obviněného, který ve 

smyslu § 165 odst. 3 tr. ř. oznámil policejnímu orgánu, že se chce účastnit 

výslechu obviněného, přičemž nešlo o úkon, jejichž provedení by nebylo možno 

odložit (§ 165 odst. 2 tr. ř.);115 

                                                 

 
111 K tomu blíže viz kapitolu 2.1.2 této práce. 
112 Viz ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 6., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Beck, 2008. Komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-043-0. s. 750 – 818; ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek 

FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 371. 
113 Srov. blíže kapitolu 8 této práce. 
114 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 3. 1989, sp. zn. 7 To 1/89 (č. 25/1990 Sb. rozh. tr.). 
115 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 3. 1994, sp. zn. 1 To 44/94 (č. 40/1994 Sb. rozh. tr.). 
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• výpověď obviněného, jehož výslech byl proveden ještě před zahájením trestního 

stíhání, aniž by je bylo možné považovat za neodkladný nebo za neopakovatelný 

úkon;116 

• získání výpovědi obviněného s využitím kapciózních nebo sugestivních otázek 

(§ 92 odst. 3 tr. ř.), 117 

• výpověď obviněného, jehož výslech byl proveden za záměrně vytvořených 

okolností výrazně nepříznivě ovlivňujících jeho psychický stav (např. výslech 

bezprostředně následující po dlouhodobé eskortě obviněného uskutečňovaný 

po dlouhou dobu i v nočních hodinách za aktivní účasti většího počtu 

vyslýchajících);118   

• výpověď obviněného získaná postupem, kdy byl obviněný opakovaně vyslýchán 

policisty, kteří při jeho předchozím výslechu dopustili fyzického ataku 

na obviněného;119  

• porušení povinnosti soudce/předsedy senátu seznámit spoluobžalované, kteří byli 

v hlavním líčení vyslýcháni odděleně, s výpovědí ostatních spoluobviněných;120 

• výslech svědka bez náležitého poučení o právu odepřít výpověď a o zákazu 

výslechu;121 

• výslech svědka provedený tím způsobem, že svědek pouze prohlásí po přečtení 

protokolu jiného svědka, že tato výpověď má být považována za jeho vlastní 

výpověď;122 

• výpověď svědka získaná před zahájením trestního stíhání obviněného, aniž 

by se jednalo o neodkladný nebo neopakovatelný úkon (§ 160 odst. 4 tr. ř.),123  

• výpověď spoluobviněného učiněná v přípravném řízení, aniž by úkonu byl účasten 

obhájce spoluobviněného, který je touto výpovědí usvědčován, nejedná-li 

                                                 

 
116 Usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 18. 10. 1989, sp. zn. 1 T 218/89 (č. 42/1990 Sb. 

rozh. tr.) 
117 Srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 1968, sp. zn. 11 Tz 29/68 (č. 49/1968 Sb. rozh. tr.). 
118 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 3. 1989 sp. zn. 7 To 1/89 (č. 25/1990 Sb. rozh. tr.). 
119 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 29. 1. 1998, sp. zn. I ÚS 484/97 (U 7/10 SbNU 361). 
120 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 3. 1976, sp. zn. 3 To 5/76. (č. 29/1977 Sb. rozh. tr.) 
121 Usnesení Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 15. 2. 1980, sp. zn. 11 To 62/79 (č. 3/1981 Sb. rozh. tr.), usnesení 

Nejvyššího soudu SSR ze dne 13. 9. 1978, sp. zn. 2 To 25/78 (č. 34/1990 Sb. rozh. tr.), usnesení Nejvyššího 

soudu ČSR ze dne 12. 4. 1984, sp. zn. 3 Tz 8/84 (č. 9/1985 Sb. rozh. tr.), usnesení Nejvyššího soudu SSR ze 

dne 13. 9. 1978, sp. zn. 2 To 25/78R 34/1980 (č. 34/1980 Sb. rozh. tr.). 
122 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 11. 1976, sp. zn. 4 Tz 23/76 (č. 52/1997 Sb. rozh. tr.) 
123 Usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 18. 10. 1989 sp. zn. 1 T 218/89 (č. 42/1990 Sb. rozh. 

tr.). 
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se současně o jinou zákonem připuštěnou výjimku použitelnosti takové výpovědi 

(§ 211 tr. ř.);124   

• výpověď znalce podávajícího znalecký posudek v postavení svědka;125   

• znalecký posudek podaný znalcem, který vzhledem k svému poměru k věci, 

k orgánům činným v trestním řízení nebo ke stranám může vzbuzovat pochybnosti 

o své nepodjatosti;126 

• důkazy získané nad rámec úkonů, které slouží k odstranění naléhavého nebezpečí 

při vstupu do obydlí, jiných prostor a na pozemek (§ 83a odst. 3 tr. ř.); 

Naproti tomu samotná skutečnost, že důkaz byl opatřen a proveden podle cizích 

právních předpisů a v době před zahájením trestního stíhání jej nepoužitelným před soudy 

České republiky nečiní.127  

2.4.2. Absolutní neúčinnost důkazu získaného nezákonným donucením nebo hrozbou 

Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat jedinému výslovně upravenému důsledku 

porušení zákona při procesu dokazování v ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř., které zakazuje použití 

důkazu získaného nezákonným donucením nebo jeho hrozbou. Toto ustanovení samo o sobě 

přináší pro trestní praxi mnoho otazníků a je blíže rozvedeno v navazujících ustanovení 

trestního řádu upravujících průběh jednotlivých procesních úkonů, zejména postup při 

výslechu obviněného (§ 90 a násl. tr. ř.) a výslechu svědka (§ 97 a násl. tr. ř.).128 

V obecné rovině lze uvést, že důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou je 

nepoužitelný bez ohledu na to, v které fázi jeho získávání došlo k uplatnění nezákonné 

metody, tedy zda se tak stalo při vyhledávání důkazu, při jeho opatřování nebo při jeho 

provádění. Aby takový důkaz nebylo možné v trestním řízení použít, musí se jednat 

o donucení nebo hrozbu, které jsou nezákonné (v rozporu se zákonem). Z toho vyplývá, že za 

donucení nebo hrozbu ve smyslu § 89 odst. 3 tr. ř. lze považovat jakékoliv formy donucení 

mimo ty, které připouští a dovoluje trestní řád.129  

                                                 

 
124 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 18. 4. 2006, sp. zn. II. ÚS 297/04 (N 84/41 SbNU 97). 
125 Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 3. 6. 1976, sp. zn. 4 Tz 98/76 (č. 11/1977 Sb. rozh. tr.) 
126 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 14. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 346/01 (N 30/25 SbNU 237). 
127 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 10. 1996 sp. zn. 2 Tzn 163/96 (č.14/1997 Sb. rozh. tr.). 
128 K důsledkům porušení zákona při realizaci výslechu obviněného a svědka viz kapitoly 6Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. a 7 této práce. 
129 Není proto například porušením tohoto pravidla, je-li vůči obviněnému užito zajišťovacích opatření 

dle trestního řádu jako je předvedení (§ 90 tr. ř.) či vůči svědkovi uložení pořádkové pokuty (§ 66 tr. ř.), neboť 

trestní řád tyto způsoby donucení výslovně připouští. K uplatnění principu zákazů získávání důkazů nezákonným 
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 Donucení i hrozbu pojímá zákon jako dvě rovnocenné skutečnosti. Tyto pojmy však 

blíže nedefinuje a z dikce zákona tak není zcela jasné, na které okruhy případů 

§ 89 odst. 3 tr. ř. dopadá. Je nepochybné, že podstata obou pojmů se dotýká otázky svobody 

a nesvobody lidské vůle. Donucením se v nauce trestního práva hmotného tradičně rozumí 

překonání vážně míněného odporu.130 Nezákonné donucení může mít jakoukoli podobu, 

zpravidla půjde o násilí fyzické (mučení a jiné kruté zacházení), ale nejsou vyloučeny i jiné, 

v dnešní době častěji užívané, formy nátlaku na vůli osoby jako je klamání osoby a vyvolání 

jejího omylu, vystavení osoby nelidským podmínkám, únavě apod. Hrozbou se poté rozumí 

působení na vůli dotčené osoby pod pohrůžkou negativního jevu. Klasický příklad 

nezákonného donucení sledujícího cíl získat důkazy pro účely trestního řízení představuje 

vystavení podezřelé osoby fyzickému násilí (mučení, bití apod.), aby se doznala ke spáchání 

trestného činu.131 Projevy ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř. nicméně dopadají i na jiné, méně 

závažné formy nedovoleného nátlaku na vůli člověka. 

Ze závěrů vyslovených soudní praxí plyne, že pojem donucení nebo hrozby je nutné 

chápat v širším kontextu, který zahrnuje různé formy nátlaku na vůli dotčené osoby. Ústavní 

soud ve svém usnesení sp. zn. I ÚS 484/97 za nezákonné donucení považuje například situaci, 

kdy je obviněný opakovaně vyslýchán policisty, kteří se při jeho předchozím výslechu 

dopustili fyzického ataku na obviněného.132 Jako donucení lze však vnímat také pouhé 

opakování výslechu obviněného, jestliže k němu dochází jen z toho důvodu, aby bylo 

zajištěno jeho doznání,133 nebo provádění výslechu obviněného za záměrně vytvořených 

okolností výrazně nepříznivě ovlivňujících jeho psychický stav, jako je např. výslech 

bezprostředně následující po dlouhodobé eskortě obviněného uskutečňovaný po dlouhou dobu 

i v nočních hodinách za aktivní účasti většího počtu vyslýchajících.134  

V důkazní rovině poté leží důkazní břemeno k prokázání skutečnosti, že násilí 

na osobě, která náhle vykazuje známky poranění, bylo způsobeno jinak, než postupem orgánů 

                                                                                                                                                         

 
donucením nebo hrozbou ve vztahu k identifikačním úkonům a vydání věci srov. blíže např. pojednání Musila – 

MUSIL, Jan. Zákaz donucování k sebeobviňování. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy 

dokazovania. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. s. 173 – 178 a 

MUSIL, Jan. Zákaz k donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare). Kriminalistika. 2009. č. 

4. s. 252 – 263. 
130 Viz např. JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná 

část, zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010. Student. ISBN 978-80-87212-49-3, s. 549. 
131 Srov. např. REPÍK, Bohumil. K otázke účinnosti dôkazov získaných na základe priznania vynúteného 

hrozbou mučenia. Justičná revue. 2008, č. 11, s. 1536 – 1544. 
132 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 29. 1. 1998, sp. zn. I ÚS 484/97 (U 7/10 SbNU 361). 
133 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 9. 4. 1968, sp. zn. 7 Tz 11/68 (č. 38/1968 Sb. rozh. tr.). 
134 Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 6. 3. 1989 sp. zn. 7 To 1/89 (č. 25/1990 Sb. rozh. tr.). 
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činných v trestním řízení, na těchto orgánech. Právě touto otázkou se zabýval Ústavní soud 

ve svém nálezu ze dne 11. 6. 2002, sp. zn. II. ÚS 291/2000, jehož předmětem posouzení bylo 

nezákonné donucení k výpovědi, a to ve formě fyzického napadení a dále nátlaku na 

obviněného prostřednictvím odvezení obviněného z vazby a umožnění mu vidět se na pár 

hodin s rodinou, která ho přemlouvala k doznání a usvědčení spoluobviněného. Stran 

fyzického napadení Ústavní soud odkázal na judikaturu ESLP, která v pochybnostech 

o způsobu, kterým došlo ke zraněním zadržené osoby, zatěžuje orgány činné v trestním řízení 

povinností původ těchto zranění objasnit. I když tento právní závěr ESLP vyslovil v 

souvislosti se smrtelným zraněním zadržené osoby, lze ho podle názoru Ústavního soudu 

použít i jako měřítko jeho relevance v souvislosti s každým zraněním, které vyjde najevo 

po zadržení jednotlivce policií. Podle Ústavního soudu poté v situaci, kdy orgány činné 

v trestním řízení dostatečně neobjasní, jakým způsobem a kdy došlo ke zranění osoby, proti 

níž je vedeno trestní řízení, a příčina vzniku poranění není řádně nezdokumentována, nelze 

vyloučit, že byla způsobena těmito orgány, a že důkaz byl získán nezákonným donucením. 

Nezákonný akt orgánu činného v trestním řízení (zejména vyslýchajícího orgánu) 

lze nadto sankcionovat i prostředky trestního práva (srov. např. § 329 tr. z., § 390 tr. z., 

§ 146 tr. z., § 175 tr. z.). Důležitost preventivního působení možné trestněprávní sankce 

zdůrazňuje například Šámal, který upozorňuje na skutečnost, že v praxi nic nebrání  tomu, 

aby orgány činné v trestním řízení používaly při výslechu abuzivních metod a shrnuje, že 

„orgánům činným v trestním řízení nic nehrozí a usvědčenému obviněnému není většinou 

věřeno, že jeho výpověď z něj byla vynucena, a pokud bylo i objektivně zjištěno, že jí bylo 

dosaženo například sugestivními nebo kapciózními otázkami, je na tento postup zpětně 

pohlíženo jako na účinnou taktiku vedení výslechu.“ 135 Použití donucení nebo hrozby 

ve smyslu § 89 odst. 3 tr. ř. nicméně ani nemusí být charakteru naplňujícího znaky trestného 

činu nebo přestupku. 

Na druhou stranu, stupeň použitého donucení nebo hrozby nicméně nemůže zůstat bez 

povšimnutí. Otázka, zda lze právě intenzitu použitého donucení nebo hrozby považovat 

za právně relevantní skutečnost pro použitelnost důkazu není ke škodě věci v nauce 

a v zásadě ani v justiční praxi řešena jednotně. Tak Nett dospívá k závěru, že intenzita 

nezákonného donucení nebo hrozby má svůj význam pouze při úvaze o odpovědnosti osoby, 

                                                 

 
135 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: Codex Bohemia, 1999. 

ISBN 80-85963-89-2. s. 304. 
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která donucení nebo hrozbu použila.136 Naproti tomu autoři respektovaného komentáře137 

zastávají názor opačný, podle něhož bude vždy zapotřebí zkoumat, zda intenzita donucení 

nebo hrozby byla způsobilá ovlivnit získání důkazu. S tímto závěrem lze plně souhlasit, neboť 

zákon předvídá, že donucení nebo hrozba bude prostředkem vedoucím k získání důkazu, 

z čehož vyplývá, že nátlak musí být takové intenzity, aby vedl k získání důkazu proti vůli jiné 

osoby, vůči níž donucení směřuje. Vliv intenzity donucení nebo hrozby na použitelnost 

důkazu ostatně potvrdil ve své judikatuře též ESLP. Ve světle závěrů vyslovených v kauze 

Jalloh proti Německu ESLP v kontextu posuzování použitelnosti důkazu získaného porušením 

čl. 3 Úmluvy zkoumá několik kritérií, kterými jsou: a) povaha a intenzita nátlaku, b) existence 

efektivních procesních záruk c) závažnost trestného činu a d) význam důkazu pro uznání 

viny.138 

V praxi dále převažuje názor, že aplikovatelnost pravidla vylučujícího použitelnost 

důkazu získaného nezákonným donucením nebo hrozbou se neomezuje na případy, kdy důkaz 

má být pro futuro za pomocí nezákonného donucení nebo hrozby teprve získán (doznání, 

svědecká výpověď), ale dopadá také na situace, kdy nezákonné donucení nebo hrozba je užita 

s cílem vydat již existující materiální důkaz (např. pomocí moderních lékařských technik).139  

Těmito otázkami se zabýval ESLP například ve věci Jalloh proti Německu,140 ve které 

se musel vypořádat s nucenou aplikací léků provokujících zvracení (emetik). Konkrétně byla 

podezřelému z prodeje drog na základě pokynu státního zástupce silou do žaludku nosem 

zavedena sonda, kterou mu byla do těla aplikována speciální tekutina vyvolávající zvracení 

s cílem vyvrhnutí sáčku s drogami, který se měl v žaludku podezřelého nacházet. Podle 

názoru ESLP nebyl nucený lékařský zákrok nařízený státním zástupcem nezbytně nutný. 

ESLP tak zcela jasně v této kauze rozšířil zákaz nezákonného donucení nebo hrozby 

na veškeré důkazy, tedy nejen na prohlášení, ale i na důkazy materiální. 141 Je nepochybné, 

že mezi důkazy získanými nezákonným donucením nebo hrozbou teprve v budoucnu 

a nezákonně opatřeními existujícími materiálními důkazy lze spatřovat jeden zásadní rozdíl. 

                                                 

 
136 NETT, Alexander. Účinný důkaz v trestním řízení dle lega lata. Časopis pro právní vědu a praxi, 1995, č. 3, 

s. 73.  
137 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
138 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 11. 7. 2006 ve věci Jalloh proti Německu, č. 54810/00. 
139 Srov. blíže KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských 

právech. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3. s. 401 – 450. 
140 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 11. 7. 2006 ve věci Jalloh proti Německu, č. 54810/00. Srov. též 

komentář: REPÍK, Bohumil. K přípustnosti důkazu získaného nelidským a ponižujícím zacházením a k právu 

neobviňovat sebe samého. Bulletin advokacie. 2007, č. 2, 13 – 17. 
141 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 11. 7. 2006 ve věci Jalloh proti Německu, č. 54810/00. 
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První z nich jsou s ohledem na ovlivnění, resp. absenci svobodné vůle dotčené osoby stiženy 

silným rizikem nespolehlivosti. Spolehlivost již existujících materiálních důkazů i přes 

jakoukoliv formu donucení v zásadě dotčena není. Tuto skutečnost zohlednil ESLP při 

posuzování zákonnosti důkazů v další známé kauze Gäfgen proti Německu142 a jejich použití 

v trestním řízení připustil právě s ohledem na fakt, že důkazy získané hrozbou fyzického 

násilí byly materiální, nikoliv formální. Ke škodě věci české soudy zatím neměly příliš 

mnoho příležitostí se k aplikaci tohoto pravidla vyjádřit.  

Další nejasnosti v souvislosti s aplikací ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř. lze zpozorovat 

v nejednotném řešení otázky, zda toto vylučovací pravidlo lze aplikovat pouze na způsob 

získání důkazu postupem orgánů činných v trestním řízení, nebo zda toto ustanovení dopadá 

i na případy, kdy nezákonné hrozby nebo donucení užily jiné osoby od orgánů činných 

v trestním řízení odlišné. Zákonná formulace ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř. nepochybně 

umožňuje prima vista výklad obojí. V tomto ohledu je třeba připomenout, že důkazní 

iniciativu stran do českého trestního procesu legislativně zakotvila novela trestního řádu 

provedená zákonem č. 265/2001 Sb., kterým byla do trestního řádu zařazena věta druhá 

ustanovení § 89 odst. 2 tr. ř., podle níž důkaz mohou vyhledat, předložit či opatřit strany 

trestního řízení. 

 Názory vyslovené naukou se při vymezení okruhu subjektů, které se mohou 

nedovoleného nátlaku s důsledky předvídanými v § 89 odst. 3 tr. ř. dopustit, názorově značně 

rozchází. V pracích Netta143 převažuje názor, že absolutní neúčinnost důkazu získaného 

nezákonným donucením nebo hrozbou se vztahuje pouze na situace, kdy k nezákonnému 

donucení nebo hrozbě došlo v procesním stadiu trestního řízení, a nedopadá tedy na případy, 

kdy nezákonné donucení či hrozbu užila soukromá osoba. Naopak Šámal se přiklání k závěru, 

že vylučovací pravidlo obsažené v § 89 odst. 3 tr. ř. dopadá v trestním řízená i na činnost 

procesních stran.144 K tomu lze uvést, že podstata správné interpretace tohoto ustanovení 

vychází ze samotné otázky svobody a nesvobody lidské vůle, musí ctít základní principy 

platné pro požadavky na vůli a projev vůle, který musí být dle obecně uznávaných požadavků 

                                                 

 
142 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, č. 22978/05. 
143 NETT, Alexander. K problematice neúčinných důkazů v trestním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 

Právnické sešity. ISBN 80-210-1163-7. s. 6. 
144 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0;  

ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní právo 

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 409. 
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nauky a teorie práva svobodný.145 Užití donucení nebo hrozby svobodnou vůli pojmově 

vylučuje, neboť působí na vůli dotčené osoby, a to bez ohledu na to, která osoba k užití 

donucení či hrozby přistoupila (zvláště poté v případech, kdy užitím donucení nebo hrozby 

bude spáchán protiprávní čin, jehož znakem je vyloučení svobody vůle dotčené osoby – srov. 

např. § 175 tr. z.). 

Vyjdeme-li dále z litery zákona, zjistíme, že ustanovení § 89 odst. 3  tr. ř. in fine 

pracuje s výjimkou z obecného principu nepoužitelnosti donucením získaného důkazu 

v případech, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která takového donucení nebo hrozby 

donucení použila. Tím, že zákon používá formulaci proti osobě a nikoliv proti orgánu 

činnému v trestním řízení, nijak nenaznačuje, že osobou používající donucení či hrozbu by 

mohly být jen orgány činné v trestním řízení. Z toho vyplývá, že osobou, která použila 

donucení nebo hrozby donucení nemusí být jen orgán činný v trestním řízení, ale i některá ze 

stran trestního řízení, či kterákoli jiná osoba. Závěr, že ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř. dopadá i 

na osoby od orgánů činných v trestním řízení odlišných plyne a potřeba extenzivního výkladu 

obecného ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř. je podpořena také některými závěry judikatury.  

Ačkoliv se soudy neměly možnost v širším měřítku k problematice vyjádřit, v praxi 

se otázkou interpretace předmětného ustanovení zabýval například Městský soud v Praze 

v usnesení ze dne 18. 3. 2016, sp. zn. 7 To 91/2016,146 ve kterém posuzoval případ, 

kdy svědkyně učinila prohlášení o výši způsobené škody trestným činem obviněného pod 

slovním nátlakem zaměstnanců a majitele prodejny, kteří jí ve zřejmé početní převaze 

k podepsání prohlášení přiměli. V průběhu probíhajícího trestního stíhání obviněného 

svědkyně vypověděla, že uznání dluhu podepsala čistě pod nátlakem. Soud prvého stupně 

provedl důkaz obsahem pod nátlakem učiněného prohlášení jako listinný důkaz a dovodil jeho 

plnou použitelnost pro rozhodnutí ve věci. Městský soud v Praze jakožto soud odvolací 

naopak dospěl k závěru, že takový důkaz je absolutně nepoužitelný a nemůže k němu být při 

posuzování viny obviněného přihlíženo.  

                                                 

 
145 Srov. např. SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Základy trestní odpovědnosti: 

podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Orac, 2003. Systém českého trestního práva. ISBN 80-

86199-74-6. s. 220 – 227; ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, David ELISCHER, Ondřej FRINTA, Petr TÉGL, 

Tomáš POHL a Petr ŠUSTEK. Občanské právo hmotné. 1, Díl první: obecná část, díl druhý: věcná práva. 5., 

jubilejní a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-468-0. s. 151 – 153. 
146 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2016, sp. zn. 7 To 91/2016 (nepublikováno). 
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2.4.3. Nepřípustné důkazy opatřené z nepřípustného pramene nebo za pomocí 

nepřípustného důkazního prostředku  

V souladu s předchozím teoretickým vymezením a diferenciací pojmů zákonnosti 

důkazu a jeho přípustnosti je třeba za samostatnou kategorii důkazů považovat důkazy 

nepřípustné. Tyto důkazy nelze v trestním řízení použít i přesto, že při jejich obstarání 

nedošlo k porušení zákona. Ve většině případů se jedná o úkony provedené v souladu se 

zákonem, přičemž podklad pro jejich provedení nalezneme zejména v mimo trestních 

normách. V mnohých případech se však jedná o úkony přímo předpokládané trestním řádem, 

popř. jím vyžadované, aniž by jim však současná praxe přisuzovala váhu důkazu. 

Pramenem důkazu tak nemohou být poznatky získané použitím podpůrných 

operativně pátracích prostředků upravených v ustanovení § 72 ZoP.147 Výsledky takové 

operativně pátrací činnosti policejního orgánu, na rozdíl od výsledků užití operativně 

pátracích prostředků podle § 158b a násl. tr. ř., které byly do trestního řádu přesunuty 

v modifikované podobě ze ZoP novelou provedenou zákonem č. 265/2001 Sb., slouží pouze 

k vyhledání jednotlivých důkazů. Informace získané podpůrnými operativně pátracími 

prostředky nedosahují garančních kvalit, které vyžaduje trestní řád, a proto je nelze použít 

jako důkazy v trestním řízení. 

 Obdobně nemohou být použity ani tzv. zpravodajské odposlechy provedené podle 

zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství148 či zákona č. 154/1994 Sb., 

o Bezpečnostní informační službě.149 Ústavní soud v jednom ze svých nálezů jasně 

konstatoval, že u zpravodajských odposlechů „není (…) žádných pochyb, že nemůže být 

aplikována generální klauzule o použitelnosti důkazů, která je obsažená v ustanovení 

§ 89 odst. 2 tr. ř. (...),“ a připomněl, že „takový výkladový a aplikační postup by zcela 

eliminoval a učinil nadbytečnými záruky obsažené ve speciálních ustanoveních trestního 

řádu, upravujících jakým (jediným možným) způsobem musí orgány činné v trestním řízení 

postupovat, aby tou kterou formou tajného sledování získaly procesně použitelný důkaz.“150 

Odlišný přístup zvolil například slovenský zákonodárce, který v souvislosti s přijetím 

ustanovení § 119 odst. 2 STP upravil prameny důkazů využitelné v trestním řízení tak, že za 

důkaz může sloužit vše, co může přispět k náležitému objasnění věci a co se získalo 

                                                 

 
147 Konkrétně je jedná o tyto informátor (§ 73 ZoP), krycí prostředky (§ 74 ZoP), zabezpečovací technika 

(§ 75 ZoP) a zvláštní finanční prostředky (§ 76 ZoP).   
148 Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů. 
149 Zákon č. 154/1994 Sb. o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů. 
150 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 29. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 3038/07 (N 46/48 SbNU 549). 
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z důkazních prostředků podle tohoto zákona nebo zvláštního zákona.151 Přitom zvláštní 

zákony, konkrétně zejména ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 266/2003 Z. z. o ochrane 

pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) umožňuje, aby trestněprávně 

relevantní informace získané subjekty zde uvedenými za pomocí informačně-technického 

prostředku použity jako důkaz v trestním řízení.152  

Obecně spornou skupinu důkazů z hlediska jejich použitelnosti v trestním řízení 

představují důkazy získané porušením práva na soukromí. Za způsobilé důkazy jsou v praxi 

považovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy zhotovené soukromými osobami, 

a to i tehdy, pokud při jejich obstarávání došlo k porušení práv třetích osob.153 Lze plně 

souhlasit s, ač historickým, tak stále aktuálním názorem Repíka, který uvádí, že „trestní řád 

nemůže jít tak daleko, aby se vzdával důkazů, které byly po jejich držiteli, kterými jsou 

soukromé osoby, získány nedovoleným způsobem“.154 Naopak lze považovat za již překonaný 

původně zastávaný a dobově patrně odpovídající názor Matherna, který vyslovil s tímto 

přístupem nesouhlas, neboť by otevíral dveře svévoli a nezákonnosti a umožňovalo 

by jednotlivcům, aby si sami vyřizovali účty za trestné činy i za cenu nových zásahů 

do zákonem chráněných práv občanů.155 Použití důkazu získaného způsobem odporujícím 

zákonu je vyloučeno jen tehdy, pokud se zásahu do práva na soukromí dopustily orgány činné 

v trestním řízení nebo osoby jednající s nimi ve shodě na základě jejich výzvy nebo s jejich 

vědomím. V ostatních případech není použitelnost záznamů předložených soukromými 

osobám a priori dotčena a tato otázka podléhá v každém jednotlivém případě tzv. testu 

proporcionality zásahu do základního práva.156 Naproti tomu v sousední Slovenské republice 

se uplatňuje odlišný princip. Byl-li důkaz získán v rozporu se slovenských trestním řádem 

                                                 

 
151 Viz § 119 odst. 2 STP 
152 K tomu blíže např. IVOR, Jaroslav. Obrazovo-zvukový́ záznam ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní. 

In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy dokazovania. Bratislava: Bratislavská vysoká škola 

práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. s. 69 – 80. 
153 K tomu blíže srov. kapitolu 8.4.  
154 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 138; srov. také obdobný názor Fialy FIALA, Josef. Pojem důkazu ve smyslu procesním. 

Stát a právo. 1967, č. 13, s. 28. 
155 MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984. s 108. 
156 K tomu blíže srov. vývoj judikatury vztahující se k použitelnosti soukromých záznamů jako důkazu v kapitole 

8.4. 
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(STP) nebo v rozporu se zvláštním zákonem, nemůže sloužit jako důkaz v trestním řízení (§ 

119 odst. 2 STP argumentum a contrario).157 

Soudní praxe dále nepřipouští jako pramen důkazu ani oznámení o trestném činu 

učiněné podle § 158 odst. 1 tr. ř. a orgány činné v trestním řízení z něj tedy nemohou 

vycházet při zjišťování skutečného stavu věci. Nicméně ke skutečnostem, které oznamovatel 

uváděl v oznámením o trestné činu, může být oznamovatel po zahájení trestního stíhání 

vyslýchán jako svědek. Tato výpověď již může sloužit v dalším řízení jako důkaz.158 Důkazní 

váha dále není přisuzována úřednímu záznamu o skutečnostech zjištěných z evidence osob 

(skutečnosti významné pro rozhodnutí v trestním řízení záležící v tom, zda je v evidenci 

obyvatel nebo v evidenci vězňů vedena určitá osoba, je třeba zjišťovat přímo ze zprávy 

orgánu evidence),159 ani záznamům, výkazům a tabulkám vztahujícím se k trestné činnosti 

obviněného vyhotovené vyšetřovatelem.160 Stejně tak je v trestním řízení nepoužitelný důkaz 

telefonického rozhovoru se svědkem,161 nebo zvukový záznam, který by byl použit jako 

srovnávací materiál pro vypracování znaleckého posudku, v případě, že by se znaleckému 

zkoumání hlasu obviněný odmítl podrobit.162 Za důkaz judikatura obecně nepovažuje ani 

informace obviněného o skutečnostech významných pro rozhodnutí přednesené mimo jeho 

procesní výpověď (§ 91 a násl. tr. ř.) jako například je vyjádření obviněného před znalci při 

zkoumání jeho duševního stavu,163 odpovědi obviněného učiněné k dotazu policejního orgánu 

při prostudování spisu po skončení vyšetřování,164  nebo vyjádření obviněného v podaném 

nebo ústně předneseném opravném prostředku či v jeho návrhu, i když obsahuje okolnosti, 

které se bezprostředně dotýkají předmětu trestního stíhání.165  Jako důkaz v trestním řízení 

nesmí být proto použita ani výpověď učiněná před soudem v občanskoprávním řízení, k 

jejímu obsahu však lze přihlížet v trestním řízení vedeném proti obviněnému, pokud tento 

důkaz byl proveden způsobem, který trestní řád stanoví, tedy přečtením protokolu o výpovědi, 

                                                 

 
157 ZÁHORA, Josef. Neprípustnosť̌ dôkazu získaného donútením. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a 

praktické problémy dokazovania. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. 

s. 292; ZÁHORA, Jozef. Dokazovanie v trestnom konaní. Praha: Leges, 2013. Teoretik. ISBN 978-80-87576-76-

2. s. 74. 
158 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 5.1993, sp. zn. 6 Tz 46/93 ( č. 46/1993 Sb. rozh. tr.) 
159 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 4.1994 sp. zn. 7 To 83/94 (č. 52/1994 Sb. rozh. tr.) 
160 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 29. 5. 1981 sp. zn. 4 Tz 7/81 (č. 4/1982 Sb. rozh. tr.) 
161 Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 27. 7. 1983, sp. zn. 1 To 52/83 (č. 56/1984 Sb. rozh. tr.).  
162 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. 8 Tdo 921/2009 (č. 3/2011 Sb. rozh. tr). 
163 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 25. 6. 1968, sp. zn. 11 Tz 29/68 (č. 49/1968 Sb. rozh. tr.). 
164 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 23. 2. 1987, sp. zn. 11 Tz 5/87 (č. 25/1988 Sb. rozh. tr.). 
165 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 14. 5. 1968, sp. zn. 7 Tz 20/68 (č. 40/1968 Sb. rozh. tr.). 



 56 

učiněné v jiném soudním řízení, v hlavním líčení jako důkazu listinného podle § 213 tr. ř.166 

Odpůrce otevřeného přístupu k interpretaci praxí aprobovaných pramenů důkazu je v nauce 

zejména Repík, který uvádí, že není třeba odlišovat tyto neprocesní formy podané informace 

obviněným od těch uskutečněných v rámci jeho výslechu, neboť v obou případech uvádí 

obviněný informace dobrovolně a spontánně, stejně jako údaje v listinách nebo ve 

vyjádřeních třetím osobám, které praxe bez výhrady jako důkaz připouští.167 S tímto závěrem, 

který byl potvrzen i poměrně radikálním právním názorem Vrchního soud v Praze, který 

považuje za použitelný důkaz vyjádření obviněného v písemnostech, kterými reagoval na 

prostudování spisu při skončení vyšetřování, za předpokladu, že tyto napsal obviněný 

vlastnoručně, svobodně a bez jakéhokoliv donucování,168  nelze souhlasit. Je třeba si totiž 

uvědomit, že ve výše uvedených případech činí obviněný své vyjádření vůči orgánů činným 

v trestním řízení, přičemž procesní důsledky takového vyjádření nemusí být obviněnému 

zřejmé.169 Za zcela správný názor však považuji ve shodě s Repíkem, že vylíčení skutku 

obviněným před znalcem při přípravě znaleckého posudku o jeho duševním stavu nemůže 

sloužit jako důkaz. Diagnostické potupy znalců jsou ovládané jinými pravidly než výslech a 

při vyšetření duševního stavu mohou být z lékařského hlediska přístupné také postupy, které 

jsou při výslechu obviněného nepřípustné (např. uvolnění zábran podáním léku apod.). Na 

druhou stranu nelze přehlédnout skutečnost, že v současném trestním řízení mnohdy dochází 

ke „zprocesnění“ informacích uvedených ve znaleckém posudku, když je znalecký posudek 

tradičně čten jako listinný důkaz, a to přesto, že podle závěrů starší judikatury tyto údaje 

nemohou sloužit ani jako listinný důkaz.170 

Další skupinu nepřípustných důkazů poté tvoří důkazy, jejichž obstarání trestní řád, 

a ani jiný zákon orgány činnými v trestním řízení nepředvídá, přesto je však v trestním řízení 

nelze užít jako důkazu. Jedná se zejména o důkazy získané takovými postupy, které 

nenabízejí možnost ověřit si výsledky určitých postupů současnými vědeckými metodami. 

V teorii bývá proto za nepřípustný důkaz považována například předpověď jasnovidce. 

V teorii i praxi bývá sporné, zda jsou přípustné takové důkazní prostředky, které využívají 

                                                 

 
166 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 8. 1991 sp. zn. 11 Tz 53/91 (č. 53/1992. Sb. rozh. tr.) 
167 REPÍK, Bohumil. Niektoré problémy neúčinnosti dôkazu v judikatúre súdov. Socialistické soudnictví. 1976, 

č. 2 s. 19; REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin 

advokacie. 1982, červen-září, s. 136. 
168 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 10. 2004, sp. zn. 2 To 93/2004 (SR 1/2005 s. 27). 
169 K tomu srov. blíže kapitolu 6.3 této práce. 
170 REPÍK, Bohumil. Niektoré problémy neúčinnosti dôkazu v judikatúre súdov. Socialistické soudnictví. 1976, 

č. 2 s. 19; REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin 

advokacie. 1982, červen-září, s. 136. 
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metod oslabujících vůli člověka nebo je vůle zbavující jako je tzv. detektor lži či vyšetřovací 

hypnóza. Soudní praxe postupně dovodila nepřípustnost některých těchto důkazních 

prostředků. Tak k poznatkům získaným za pomocí vyšetření na tzv. detektoru lži171 podle 

soudní praxe nelze v trestním řízení nijak přihlížet. Jako důkaz však naopak mohou sloužit 

tzv. mikrostopy, je-li v posudku nebo vyjádření podrobně rozvedeno, o jaké mikrostopy jde, 

jaká je jejich četnost výskytu a případné zvláštnosti.172 Jako důkaz může sloužit také metoda 

analýzy DNA. Judikatura nevylučuje ani použití pachové stopy k důkazním účelům, nicméně 

s ohledem na problematickou obecnou věrohodnost pachových zkoušek mohou pachové stopy 

sloužit pouze jako důkaz podpůrný.173 Legitimita použitelnosti většiny těchto metod je sporná 

právě s ohledem na zmiňovanou věrohodnost z nich vyvstalého důkazu. 

2.5.  Shrnutí kapitoly a náměty de lege ferenda 

Z výkladu podaného v předchozích kapitolách je zřejmé, že posuzování použitelnosti 

důkazů v českém trestním procesu činí v současné trestněprávní praxi značné obtíže 

a vyznačuje se nejednotností a roztříštěností, a to je nejen pro stránce terminologické, ale také 

po té obsahové.  

Základní nedostatek současného legislativního stavu lze spatřovat ve skutečnosti, 

že při posuzování použitelnosti důkazů se není možné spoléhat na znění litery zákona, nýbrž 

je zapotřebí při dovozování důsledků porušení procesních norem o dokazování vycházet 

ze širšího právního rámce, který respektuje aktuální požadavky plynoucí z judikatury 

Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, a také reaguje na závěry judikatury ESLP. V důsledku 

častého vývoje a posunu judikatury týkající se otázek dokazování, prochází pravidla 

udávající, který konkrétní důkaz je možné v trestním řízení použít, mnohdy až turbulentními 

změnami, přičemž v některých případech dochází i k přelomovým změnám v jejich 

                                                 

 
171 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.3.1992, sp. zn. 6 To 12/92 (č. 8/1993 Sb. rozh. tr.). 

172 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 24. 1. 1991 sp. zn. 1 Tzf 5/90 (č. 51/1991 Sb. rozh. tr.) 
173 K tomu srov. například usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 10. 2001 sp. zn. 2 To 123/01 nebo nález 

Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 4266/16, ze dne 27. 3. 2017, z něhož plyne, že pachové stopy představují 

nepřímý nebo také podpůrný důkaz, na jehož základě je však možno dospět pouze k závěru, že se určitá osoba 

v blíže neurčené době s největší pravděpodobností nacházela na určitém místě. Nelze tedy pouze z něj 

jednoznačně a bez důvodných pochybností dovodit, že se taková osoba též dopustila trestného činu, který se na 

daném místě stal; musí naopak existovat další skutečnosti, které vytvoří uzavřený řetězec důkazů, resp. nesmí 

existovat žádná jiná reálná možnost, že by se činu mohl dopustit někdo jiný, než osoba obviněná či později 

obžalovaná. Aby proto důkaz pachovou identifikací byl dostačující, je třeba, aby nebyl pro uznání viny důkazem 

jediným. 
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výkladu.174 Skutečnost, že trestní řád výslovně neřeší důsledky porušení pravidel 

o dokazování, může v praxi vést, a v některých případech vskutku vede, k rozdílnému 

přístupu při posuzování těchto otázek.  

De lege ferenda je předně třeba vyjasnit některé základní pojmy spojené s důsledky 

porušení procesních pravidel o dokazování a od těchto důsledně odlišovat podmínky 

přípustnosti důkazů, jejichž použití právní řád České republiky v trestním řízení nepředvídá. 

V současné nauce ani trestněprávní praxi nepanuje obecná terminologická shoda 

na základních pojmech týkající se otázky použitelnosti důkazů, což ponechává důkazní teorii 

i aktuální praxi nejednotnou a roztříštěnou. Domnívám se, že budoucí právní úprava by měla 

důsledně odlišovat mezi nezákonností důkazu a jeho nepřípustností. Pro uvedenou distinkci 

svědčí kromě logických argumentů stojících na faktu, že i důkaz získaný v souladu 

se zákonem je v určitých případech z hodnocení skutkového stavu tradičně vylučován, 

také nezanedbatelná část aktuálních soudních rozhodnutí, které otázku přípustnosti důkazů 

otevírají právě tehdy, je-li sporné, zda pramen důkazu může sloužit k získání skutečností 

významných pro trestní řízení.175  

Nová právní úprava by proto měla odlišovat mezi: 

a) Důkazem neúčinným, který byl získán podstatným porušením procesních předpisů 

o dokazování, a tudíž trpí podstatnou vadou, kterou bude možné podle povahy věci 

buďto v dalším řízení odstranit (relativní neúčinnost) nebo ji možné odstranit nebude 

(absolutní neúčinnost); 

b) Důkazem nepřípustným, kterým je důkaz získaný z nepřípustného pramene důkazu 

nebo z nepřípustného důkazního prostředku, zejména pro nemožnost ověřit si 

výsledky určitých postupů dostupnými vědeckými metodami. 

Obě kategorie důkazů by přitom vedly k tomu, že takový důkaz nebude možné 

v trestním řízení použít, tj. důkaz bude procesně nepoužitelný. 

K dalekosáhlým úvahám může současnou trestní praxi vést skutečnost, že nauka ani 

judikatura jednoznačně nestanoví, k jakým kritériím by v jednotlivých případech porušení 

procesních norem mělo být přihlíženo a zda je zapotřební zohledňovat okolnosti jako je 

                                                 

 
174 Viz např. rozsudek Velkého senátu ESLP ve věci Schatschaschwili proti Německu ze dne 15. 12. 2015, 

č. 9154/10 – k tomu viz blíže kapitolu 7.4 této práce. 
175 Viz inter alia např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 10. 2004, sp. zn. 2 To 93/2004, kde soud 

označil za přípustný důkaz vyjádření obviněného, které zaslal orgánům činným při studiu spisu po skončení 

vyšetřování. 
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charakter vady řízení, vliv vady na konkrétní důkaz, intenzitu porušení zákazu, vliv takového 

porušení na výsledek řízení či pohnutky vedoucí k takovému porušení (úmysl, nedbalost). 

Jakkoliv nauka i judikatura formulovala určitá kritéria, která je při stanovení důsledků 

porušení procesních pravidel o dokazování třeba zohlednit, tj. (i) charakter vady řízení, 

(b) vliv na konkrétní důkaz, (c) význam tohoto důkazu pro řízení,176 jejich obecná 

aplikovatelnost pro trestněprávní praxi zůstává přinejmenším sporná.  Zastávám názor, 

že diferenciačním kritériem by de lege ferenda měl být minimálně význam procesního úkonu 

stiženého vadou z hlediska jeho způsobilosti ovlivnit výsledek dokazování. Je třeba si totiž 

uvědomit, že totožné porušení procesních norem může mít v různých případech různý vliv 

na výsledek konkrétní trestní kauzy, což může být ovlivněno například osobu obhájce, který 

může některé nedostatky (jako je například absence poučení svědka nebo poučení čistě 

formální) vlastní činností již v jejich zárodku odstranit. 

Dále by podle mého názoru bylo zapotřebí normativně zakotvit systém posuzování 

závažnosti jednotlivých vad, které mohou v rámci provádění jednotlivých procesních stadií 

vyvstat a v zákoně výslovně upravit kritéria absolutní a relativní neúčinnosti důkazů. Vhodná 

právní úprava těchto kritérií má zásadní vliv pro dosažení účelu trestního řízení, 

neboť reguluje použitelnost těch důkazů, které byly získány formou představující hrubý 

disrespekt k zákonným normám upravujícím proces dokazování. 

 V literatuře se přitom objevilo již několik návrhů, které je žádoucí ve stručnosti 

představit. 

Repík řešení spatřuje v zavedení taxativního výčtu důkazních prostředků 

a ve stanovení sankce neúčinnosti při podstatné vadě řízení v zákoně výslovně uvedené. 

Za nejvhodnější řešení považuje zavedení obecné klauzule s kazuistickou úpravou 

nejzávažnějších a nejtypičtějších případů neúčinnosti. Za vhodné naopak nepovažuje, aby 

zákon kazuisticky upravoval jednotlivé vady, které by měly za následek neúčinnost důkazu, 

neboť to považuje za nereálné vzhledem ke složitosti problematiky.177 Šámal navrhuje, 

aby byly v zákoně výslovně stanoveny důvody způsobující relativní či absolutní neplatnost 

procesních úkonů a systém procesních sankcí neúčinnosti a za nejvhodnější prostředek 

                                                 

 
176 Viz ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 6., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Beck, 2008. Komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-043-0. s. 750 – 818; ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek 

FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 371. 
177 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 155 – 156.  
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v tomto směru považuje spojení obecné klauzule s demonstrativním výčtem jednotlivých 

případů podstatných (závažných) vad vycházejících ze zákazů, které by byly uvedeny v rámci 

úpravy jednotlivých důkazních prostředků (např. zákaz kapciózních a sugestivních otázek).178  

Jiné stanovisko vyplývá z dobového díla Matherna. Podle něj je nutné vyloučit možnost 

použití nezákonných důkazů na úkor omezení možností dosažení materiální pravdy. 

Při opačném přístupu by byl nadřazován zájem na zjištění objektivní pravdy principu 

zákonnosti, které je formou jeho správného zjištění a otevíral by dveře svévoli.179 Nett poté 

apeluje na výslovné stanovení důvodů absolutní a relativní neúčinnosti v zákoně, čímž by 

byly naplněny alespoň základní předpoklady formování systému sankcí neúčinnosti 

důkazu.180 Podrobně rozebírá jednotlivé varianty, a to počínaje zakotvením generální 

vylučovací klauzule, přes kazuistickou úpravu možných procesních vad a použití 

vylučovacích norem, až po jejich kombinaci, k jejímuž uplatnění se přiklání.181 

De lege ferenda se tedy nabízí následující řešení: 

1. Zakotvení zákonné generální klauzule 

Zákonná generální klauzule by obsahovala pravidlo, za pomocí něhož by stanovila 

podmínky neúčinnosti důkazů plynoucí z porušení procesních pravidel o dokazování a dále 

podmínky nepřípustnosti důkazů. Její dikce by měla odrážet závažnost vzniklé procesní vady, 

případně též vliv vzniklé vady na výsledek řízení. Stanoveny by měly být obecně také 

pravidla nepřípustnosti důkazů. Tato by odrážela skutečnost, že v trestním řízení není možné 

použít i některé druhy důkazů, jejichž procesní zajištění zákon nepředvídá. 

2. Kazuistická úprava prostřednictvím taxativního výčtu případů neúčinnosti 

důkazů, příp. ve spojení s důkazními zákazy u jednotlivých důkazních prostředků  

Kazuistická úprava předpokládá stanovení důsledků porušení konkrétního důkazního 

zákazu přímo v zákoně.  Někdy se této variantě vytýká, že taxativní výčet by činil obecnou 

                                                 

 
178 ŠÁMAL, Pavel. Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů 

ve věcném záměru trestního řádu. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy dokazovania. 

Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. s. 250. 
179 MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984. s. 108. 
180 NETT, Alexander. K problematice neúčinnosti podle novely trestního řádu. Justičná revue, 1991, č. 5, s. 34   
181 NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-

1524-1. s. 105 -110. 
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klauzuli v podstatě zbytečnou.182 Zastáncem taxativního výčtu případů podstatných vad 

dokazování způsobujících neúčinnost důkazů je v nauce například Draštík.183 

3. Kombinace obou výše zmíněných přístupů 

Osobně se přikláním k této variantě třetí. Domnívám se, že kazuistická úprava není 

vhodným instrumentem pro úpravu použitelnosti důkazů v trestním řízení, neboť neumožňuje 

pružně reagovat na neustále se vyvíjející judikaturu nejen českých soudů, ale i ESLP. Nadto 

by pro zákonodárce bylo velmi obtížné vystihnout veškeré důvody neúčinnosti a 

nepřípustnosti důkazu. V tomto ohledu plně sdílím názor Repíka, že kazuistická úprava by 

vedla k rigoróznosti zákonných mantinelů a nese s sebou riziko neúplnosti.184  Kromě Repíka, 

který se domnívá, že tímto způsobem by mohlo dojít k posílení zákonnosti,185  je zastáncem 

kombinovaného přístupu také například Nett186 nebo Šámal, který správně uvádí, 

že demonstrativní výčet nejzávažnějších podstatných vad majících za následek neúčinnost 

důkazů má oproti taxativnímu výčtu zásadní výhodu v tom, že umožňuje judikatuře tento 

výčet doplňovat v souladu s potřebami praxe právě na základě výkladu generálního pravidla 

obsaženého v obecné klauzuli. 187 

Při koncepci výčtu podstatných vad je nepochybně nutné ze stavu de lege lata 

zachovat ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř. a i napříště za podstatnou vadu považovat získání 

důkazu za pomocí užití psychického nebo fyzického násilí, které může být způsobeno jak 

činností orgánů činných v trestním řízení (nejčastěji vyslýchajícího orgánu nebo orgánu 

zasahujícího na místě činu), tak také soukromými osobami. Nová právní úprava by dále měla 

být obohacena o katalog nejtypičtějších a nejzávažnějších případů podstatných procesních 

vad, přičemž při formulaci jednotlivých pravidel bude nepochybně nutné vycházet 

z kazuistiky, jakož i z právního řádu jako celku.  

                                                 

 
182 ŠÁMAL, Pavel. Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů 

ve věcném záměru trestního řádu. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy dokazovania. 

Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. s. 250. 
183 DRAŠTÍK, Antonín. K některým problémům dokazování v trestním řízení. Spisy právnické fakulty MU Brno, 

sv. 144. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 187.  
184 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 156. 
185 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 154. 
186 NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-

1524-1. s. 108. 
187 ŠÁMAL, Pavel. Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů 

ve věcném záměru trestního řádu. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy dokazovania. 

Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. s. 250. 
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Pokud jde o zavinění vztahující se k porušení předpisů, lze souhlasit s názorem 

Repíka, který uvádí, že úmyslné podstatné porušení zákona by mělo být považováno za 

podstatnou vadu, 188  a to zejména pokud se jedná o jednání vedené motivem získat 

usvědčující důkazy vůči obviněnému, který disponuje oproti orgánům činným v trestním 

řízení slabším postavením. Naopak nelze souhlasit s jeho názorem, že by ve všech případech 

mělo takové porušení být sankcionováno i trestně, 189  neboť takový požadavek se jeví jako 

nepřiměřeně přísný a odporující povaze trestního práva jako ultima ratio. Domnívám se, že 

pokud jde o orgány činné v trestním řízení, lze považovat současné možnosti trestněprávního 

postihu nejzávažnějších úmyslných forem porušení pravidel o dokazování za dostačující (§ 

329 tr. z., § 390 tr. z., § 146  až 148 tr. z., § 175 tr. z.).  V méně závažných případech plně 

postačuje kázeňská odpovědnost, která může vzhledem k možnostem ztráty tzv. výsluhových 

nároků v případě policejního orgánu,190 jakož i finančním a jiným sankcím, které lze uplatnit 

vůči soudcům a státním zástupcům, včetně množnosti odvolání z funkce, 191 sloužit jako 

prostředek srovnatelně účinný a z hlediska demokratických hodnot trestního procesu pro 

zajištění prevence abuzivního přístupu orgánu činných v trestním řízení při provádění 

jednotlivých úkonů podstatně vhodnější. 

V rámci jakýchkoliv úvah de lege ferenda nelze opomenout představit navrhovanou 

koncepci nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení objevující se v dokumentech vztahujících 

se k již dlouho plánované rekodifikaci českého trestního procesu. Ve zveřejněném dokumentu 

s názvem Východiska a principy nového trestního řádu z dílny Ministerstva spravedlnosti 

je zatím rámcově načrtnuto, že budoucí trestní řád by mohl napříště vymezovat kritéria 

posouzení absolutní a relativní neúčinnosti důkazů a nepřípustnosti důkazů (tzv. vylučovací 

normy), a odlišovat tak (i) důkaz získaný při hrubém (podstatném) porušení zákona, které 

nelze v dalším řízení odstranit, (ii) důkaz získaný při hrubém (podstatném) porušení zákona, 

které je možné v dalším řízení odstranit, ale odstraněno nebylo a (iii) důkaz nepřípustný, 

kterým je důkaz získaný z nepřípustného pramene důkazu nebo z nepřípustného důkazního 

                                                 

 
188 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 156. 
189 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 156. 
190 Srov. § 155 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
191 Srov. § 76 a násl. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých dalších zákonů. 
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prostředku, zejména pro nemožnost ověřit si výsledky určitých postupů dostupnými 

vědeckými metodami.192 

Paragrafované znění některých částí nového trestního řádu, které Ministerstvo 

spravedlnosti představilo počátkem roku 2018, výše nastíněné rozlišování obsažené 

v dokumentu Východiska a principy nového trestního řádu převzalo bohužel velmi nešťastně, 

aniž byla věnována hlubší pozornost, podle mého názoru velmi podstatné distinkci možných 

procesních vad z hlediska závažnosti a možnosti jejich následné konvalidace. Pozitivní posun 

směrem ke kategorizaci nepoužitelných důkazů a normativní úpravy možných procesních vad 

vzniklých při procesu dokazování je nicméně znatelný z navrhovaného znění § e2 odst. 3 

paragrafového znění, kde se navrhuje legislativně obohatit současnou normativní koncepci 

použitelnosti důkazů o nový odstavec, který zní: „jako důkaz v trestním řízení nemůže být 

použit poznatek získaný procesním dokazováním, pokud při jeho obstarávání nebo provádění 

došlo k porušení právního předpisu, které mělo povahu podstatné vady řízení. Takový důkaz 

je třeba považovat za absolutně neúčinný, což znamená, že k němu nelze přihlížet a musí být 

vyloučen z hodnocení při zjišťování skutkového stavu věci.“193  

Návrh paragrafového znění nicméně neupravuje ani okruh podstatných vad, 

v důsledku nichž má být důkaz vyloučen, ani kritéria vad dokazování obecně (kritéria 

zákonnosti), přestože tato byla již formulována naukou. Jakkoliv tak navrhovaná právní 

úprava nepochybně znamená posun správným směrem ke stanovení důsledků porušení 

pravidel o dokazování v českém trestním procesu, k její dokonalosti ji čeká ještě dlouhá 

legislativní cesta. 

  

                                                 

 
192 Ministerstvo spravedlnosti. Východiska a principy nového trestního řádu. [online]. justice.cz, 18. 1. 2018 

[cit. 20. 6. 2018]. Dostupné na – http://novyportal.justice.cz/web/msp/trestni-legislativa-

podrobne?clanek=rekodifikace-trestniho-prava-procesniho 
193 Ministerstvo spravedlnosti. Návrh paragrafového znění některých kapitol nového trestního řádu. [online]. 

justice.cz, 18. 1. 2018 [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné na – https://tpp.justice.cz. 

http://novyportal.justice.cz/web/msp/trestni-legislativa-podrobne?clanek=rekodifikace-trestniho-prava-procesniho
http://novyportal.justice.cz/web/msp/trestni-legislativa-podrobne?clanek=rekodifikace-trestniho-prava-procesniho
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3. Vyloučení nepoužitelného důkazu 

3.1. Hodnocení zákonnosti důkazů a možnosti posuzování jejich použitelnosti 

z pohledu nauky 

Soudobá nauka i judikatura shodně dospívá k jednoznačnému závěru, že nepoužitelný 

důkaz, při jehož obstarání došlo k podstatnému porušení procesních norem upravujících 

dovolený postup při dokazování, stejně jako důkaz, který je nepřípustný, neboť poznatku 

v něm obsaženém nepřisuzuje současná praxe důkazní váhu, má být: a) vyloučen z hodnocení 

skutkového stavu věci, b) pro konečné rozhodnutí soudu by měl být zcela bez významu. 

Například Ústavní soud se k použitelnosti poznatku získaného procesně vadným způsobem 

vyjádřil výstižně ve svém nálezu ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1235/09, když 

konstatoval, že „pokud důkaz, resp. informace v něm obsažená, nebyl získán co do 

jednotlivých dílčích komponentů (fází) procesu dokazování procesně přípustným způsobem, 

musí být soudem a limine vyloučen z předmětu úvah směřujících ke zjištění skutkového 

základu věci.“194 

Platná právní úprava nicméně nestanoví konkrétní procesní režim, v jehož rámci by 

takové vady mohly být posuzovány a odstraňovány. Pravidlo, že nepoužitelný důkaz nemůže 

být předmětem hodnotících úvah soudu a musí být vyloučen, přitom nachází svůj zákonný 

podklad v procesních pravidlech upravujících procesní činnosti orgánů činných v trestním 

řízení při dokazování a rozhodování ve věci, a zejména vychází obecně z povahy a účelu 

trestního řízení jako celku.   

Z pohledu české nauky trestního práva procesního v oblasti dokazování je zákonnost 

důkazu jedním z hodnotících hledisek důkazu a jednak představuje jeho vlastnost.195 Soudy 

podle této teorie hodnotí zákonnost důkazů v konečné fázi trestního řízení, fázi hodnocení 

důkazů, která je dovršením procesu dokazování a zároveň jeho nejdůležitější fází, a přisuzují 

jednotlivým důkazům váhu z hlediska jejich závažnosti, pravdivosti a zákonnosti.196   

                                                 

 
194 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1235/09 (N 144/58 SbNU 207). 
195 Viz např. MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva: trestní právo 

procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Beck, 2007. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-572-8. s. 408; 

NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-

1524-1. s. 42. 
196 Srov. například MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 

1984. s 101 – 115; RŮŽEK, Antonín. Československé trestní řízení. Praha: Panorama, 1982. Učebnice s 150; 

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 

978-80-7502-160-1. s. 150; JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 
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Je třeba připomenout, že historicky se objevovaly i názory jiné, které vycházely 

z nesprávného izolovaného chápání § 89 odst. 2 tr. ř. a považovaly za správný takový postup, 

podle něhož je porušení procesních předpisů třeba zkoumat jen při hodnocení pravdivosti 

důkazu, a to bez ohledu na závažnost takového porušení. Tyto názory zdůrazňovaly, 

že i nezákonný důkaz je možné konkrétním případě použít a zhodnotit jej podle vnitřního 

přesvědčení, protože žádná nezákonnost nevylučuje důkaz z okruhu důkazů, které soud 

hodnotí při zjišťování objektivní pravdy.197 V české nauce si tyto názorové tendence však 

vysloužily značné kritiky.198   

Současná naukou proklamovaná teorie hodnocení zákonnosti důkazů (v rámci 

konečného stadia uzavírajícího proces dokazování) sama o sobě naráží na určité 

problematické aspekty, které posuzování použitelnosti nezákonně získaných důkazů značně 

ztěžují.  

Prvním problematickým aspektem, s nimiž se česká nauka i praxe potýká, je poměrně 

obtížné určení subjektu příslušného provádět hodnocení zákonnosti důkazů. Obecně se 

uznává, že hodnocení důkazů je ponecháno na orgánech činných v trestním řízení a všechny 

orgány činné v trestním řízení jsou povinny se touto otázkou zabývat v rámci svých 

hodnotících úvah. V normativní rovině poté v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 tr. ř. hodnotí 

orgány činné v trestním řízení důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na 

pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě, jakož i v jejich souhrnu, aby na jejich 

podkladě bylo možno ve věci rozhodnout. Na základě výše představeného principu by poté 

prima vista bylo možné dospět k závěru, že fundamentální úloha spočívající v hodnocení 

zákonnosti leží na všech orgánech činných v trestním řízení, tedy na policejním orgánu, 

státním zástupci i soudu (srov. § 12 odst. 1 tr. ř.) 

 Při bližším zamyšlení se nicméně zdá, že princip volného hodnocení důkazů 

zakotvený v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř.  je aplikovatelný v plném rozsahu pouze pro soudy.  

Hodnocení důkazů, k němuž dochází ihned po jejich vyhledání, opatření nebo provedení není 

totiž definitivní, nýbrž tyto důkazy je třeba stále přezkoumávat podle výsledků důkazů nově 

                                                                                                                                                         

 
Leges, 2016. Student. ISBN 978-80-7502-160-1. s. 389; ZÁHORA, Jozef. Dokazovanie v trestnom konaní. 

Praha: Leges, 2013. Teoretik. ISBN 978-80-87576-76-2. s. 73. 
197 REPÍK, Bohumil. Niektoré problémy neúčinnosti dôkazu v judikatúre súdov. Socialistické soudnictví. 1976, 

č. 2 s. 22. 
198 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Hodnocení důkazů. Socialistická zákonnost. 1967, č. 5, s. 284; MATHERN, Vladimír. 

Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984. s. 104. 
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provedených, jejichž výsledky mohou již učiněný závěr účinně zvrátit.199 Proto jakkoliv 

je zkoumání hlediska zákonnosti důkazu nezbytným atributem práce všech orgánů činných 

v trestním řízení, v praxi bude vždy v konečném důsledku na soudu, aby v rámci soudního 

stadia řízení důkazy zhodnotil z hlediska zákonnosti jejich vyhledání, opatření či provedení a 

podle svého vnitřního přesvědčení určil jejich relevanci pro konečné rozhodnutí ve věci. 

Tomu odpovídá též závěr vyslovený Ústavním soudem, který ve svém rozhodnutí sp. zn. I ÚS 

484/97 konstatoval, že „trestní řízení má stupňovitou výstavbu a vrcholí řízením před soudem, 

kdy soud rozhoduje o vině a trestu obžalovanému. Proto také posouzení toho, zda byl v dané 

věci předmětný výslech proveden zákonným způsobem či nikoliv - a zda je tedy v trestním 

řízení použitelný - přísluší v současné době orgánům činným v trestním řízení (zejména 

soudu), které hodnotí "důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém 

uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu" (§ 2 odst. 6 trestního řádu). Z 

toho vyplývá, že v konečné fázi je to soud, který má právo a povinnost vyhodnotit všechny 

provedené důkazy, na základě nichž učiní úsudek v otázce viny případného stěžovatele.“ 200 

Ostatní orgány činné v trestním řízení, tedy policejní orgán a státní zástupce, přisuzují 

důkazům v každém stadiu řízení hodnotu z hlediska výsledku docíleného procesem 

dokazování.  

Pokud jde o hodnocení důkazů z hlediska jejich závažnosti a pravdivosti, realizace 

těchto dvou hodnotících hledisek se v praxi obejde bez větších komplikací. Celé trestní řízení 

má směřovat ke zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností (nebo někdy také 

uváděné zásadě materiální pravdy) ve smyslu § 2 odst. 5 tr. ř. a subjektivní pohled je 

nevyhnutelným atributem hodnocení důkazů. Hledisko zákonnosti je v tomto ohledu však 

rozdílné. Zákonnost je a vždy musí být hlediskem objektivním. Lze proto plně souhlasit 

s vysloveným, a nutno podotknout, že v nauce spíše ojedinělým, názorem Matherna, který 

uvádí, že „není možné přehlédnout skutečnost, že obsahem hodnocení jsou objektivně 

zjistitelná kritéria jako je a) otázka přípustnosti pramene důkazů a zákonnosti procesu 

dokazování …“.201 Objektivní nazírání na zákonnost důkazu nachází ostatně svou oporu 

v samotné liteře zákona. Trestní řád jasně udává pravidla, za kterých je možné k opatření 

konkrétního druhu důkazu orgány činnými přistoupit, a z většiny těchto pravidel lze bez 

                                                 

 
199 K tomu blíže srov. MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: 

Obzor, 1984. s 104. 
200 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 29. 1. 1998, sp. zn. I ÚS 484/97 (U 7/10 SbNU 361). 
201 MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984. s. 102 

a 103. 
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větších obtíží za pomocí výkladu dovodit, které metody a způsoby vyhledání, opatření a 

provádění důkazů jsou právem reprobované. Z toho plyne, že jakýkoliv prostor pro soudní 

diskreci je v tomto směru z hlediska právní jistoty a ochrany práv osoby, proti níž se řízení 

vede, zcela nežádoucí. Plně sdílím názor Matherna, který upozorňuje na to, že „vnitřní 

přesvědčení nemůže být korektivem pro konvalidaci nezákonně získaných důkazů.“202 Lze tak 

konstatovat, že zásada volného hodnocení důkazů z hlediska hodnocení zákonnosti 

dokazování postrádá hlubší smysl, neboť tato je spojována spíše s myšlenkovou činností 

orgánů činných v trestním řízení, v rámci které je jednotlivým důkazům přisuzována určitá 

subjektivní hodnota.203   

V tomto směru vhodnější koncepci zásady volného hodnocení důkazů, která dovoluje 

orgánům činným v trestním řízení hodnotit pouze důkazy obstarané zákonným způsobem, 

zvolil slovenský zákonodárce. Podle slovenské právní úpravy v souladu s ustanovením 

§ 2 odst. 12 STP „orgány činné v trestním řízení a soud hodnotí důkazy získané zákonným 

způsobem podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností 

případu jednotlivě i v jejich souhrnu nezávisle od toho, zda je obstaral soud, orgány činné 

v trestním řízení anebo některá ze stran.“ Takové pojetí by nepochybně lépe legislativně 

vyhovovalo i právnímu řádu České republiky. 

Současná praxe v České republice dále v zásadě vychází z názoru, že zákonností 

důkazu se lze zabývat až po jeho provedení. V tomto kontextu je vhodné připomenout názor 

Šámala,204 který upozorňuje na problematičnost takového postupu a vidí v něm nebezpeční, 

že soud bude jíž obsahem takového důkazů v rámci svých hodnotících úvah a při vytváření 

vnitřního přesvědčení v rámci zjišťování skutkového stavu ovlivněn. S tímto závěrem lze 

obecně souhlasit, nicméně je třeba poznamenat, že možnost ovlivnění vnitřního přesvědčení 

soudu o skutkovém stavu věci je mnohem komplexnějším problémem.205 

Nauka dále jednotně neřeší ani otázku, zda hodnocení zákonnosti důkazů soudy 

podléhají všechny procesní fáze dokazování, tj. jejich vyhledání, opatření, provedení i 

procesní zajištění a popřípadě též samotné hodnocení důkazů, anebo pouze některé z nich. Je 

                                                 

 
202 MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984. s. 104. 
203 MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984. s. 101. 
204 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: Codex Bohemia, 1999. 

ISBN 80-85963-89-2. s. 296; MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva: 

trestní právo procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Beck, 2007. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-572-

8. s. 405. 
205 K tomu blíže srov. kapitolu 3.2 této práce. 
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třeba zdůraznit, že jednotlivé fáze dokazování od sebe nejsou striktně odděleny a hranice, kde 

jedna fáze končí a druhá začíná, je zpravidla neznatelná. 

Vyhledáním důkazů se rozumí činnost směřující k nalezení pramene důkazu. Proto lze 

o této fázi dokazování hovořit přesněji jako o fázi vyhledání pramenů důkazů. 206 Fáze 

vyhledání důkazů zahrnuje široké spektrum činností orgánů činných v trestním řízení, které 

se dějí v mnoha případech neprocesními prostředky, tj. prostředky, které nejsou předmětem 

zákonné úpravy a ani z povahy věci být nemohou. Vyhledání důkazů se provádí především 

ve stadiu přípravného řízení a v dalším stadiu řízení se důkazní materiál zpravidla jen 

doplňuje. Jak upozorňuje Repík, možnosti hodnocení zákonnosti důkazů soudy jsou pro toto 

stadium značně omezeny, neboť se tento v mnoha případech ani nedozví, jakým způsobem 

byl důkaz vyhledán.207 V určitých ohledech však samotný způsob vyhledání důkazu může 

představovat tak zásadní procesní pochybení, že důkaz nebude možno v dalším řízení dále 

použít (například důkaz vyhledaný při nezákonné domovní prohlídce).  

Opatřením důkazu se rozumí dispoziční úkon, jehož prostřednictvím získá oprávněný 

orgán činný v trestním řízení nad důkazem moc. S předchozí fází vyhledání důkazů mají obě 

tyto fáze společnou vágní právní úpravu příslušného procesního postupu, neboť ani opatření 

důkazu není zcela právně upraveno a může se odehrát zcela v neprocesní rovině 

(např. dobrovolné vydání věci jako důkazu poškozeným apod.)  Proto většina autorů distinkci 

vyhledání důkazů od jeho opatření důkazu neuznává a zastává stanovisko, že tyto dvě fáze 

splývají materiálně v jedno.208 Naopak Repík chápe slučování uvedených procesních stadií 

jako nedostatek a zdůrazňuje, že v trestním řízení je nezbytné z hlediska zákonnosti 

dokazování tyto fáze striktně oddělovat, neboť vyhledání důkazu může být zákonné, jejich 

opatření nezákonné a naopak.209 

Fáze provádění důkazu je z hlediska posuzování zákonnosti klíčová. Právě v tomto 

stadiu si orgány činné v trestním řízení opatřují znalost konkrétních důkazů, které byly 
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procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 978-80-7502-160-1. s. 389. 
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1982, červen-září, s. 126. 
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v rámci předchozího řízení vyhledány a opatřeny. Na rozdíl od předchozích fází, u 

nejdůležitějších důkazních prostředků je způsob provádění důkazů normativně upraven (§ 89 

až 118 tr. ř).  

Od předešlých fází někdy nauka odlišuje ještě prověrku důkazu, v rámci níž dojde 

k prověření každého jednotlivého důkazu i všech důkazů v souhrnu, čímž se objasňuje 

vzájemná spojitost důkazů a jejich vztah k okolnostem případu.210 Význam prověrky důkazu 

zdůrazňuje v nauce například Mathern, přičemž podtrhuje názor zastávaný v tehdejším 

socialistickém trestním procesu, že „hodnocení důkazů není možné oddělit od jeho prověrky, 

vyplývá z jeho prověrky, podmiňuje se jeho prověrkou“.211 

Podíváme-li se na závěry formulované naukou řešící problematiku, které fáze 

dokazování je třeba podrobit přezkumu zákonnosti, zjistíme, že česká nauka tradičně redukuje 

zákonnost důkazu na způsob jejich opatření a provedení.212 Jak upozorňuje Repík, v mnohých 

situacích se nicméně jeví žádoucí podrobit hodnocení zákonnosti důkazu také způsob 

vyhledání důkazu, a to za předpokladu, že důkaz bude vyhledán procesními úkony orgánů 

činných v trestním řízení213 (např. nasazení prostorového odposlechu s cílem provokace a 

usvědčení osoby, ohledání místa činu, které bude určeno na základě výpovědi osoby, která 

k ní mohla být orgány činnými v trestím řízení donucována, apod.).  V každé z těchto 

jednotlivých fázích totiž může dojít k zásadním pochybením, která budou mít za následek 

procesní nepoužitelnost chybně vyhledaného, opatřeného nebo provedeného důkazu. 

Obecně lze konstatovat, že přisuzování určité hodnoty důkazům z hlediska jejich 

závažnosti, pravdivosti a zákonnosti se musí z logiky věci uskutečňovat ve všech relevantních 

stadiích trestního řízení, a to v menší či větší míře, neboť pro jednotlivá rozhodnutí orgánů 

činných v trestním řízení jsou vyžadovány rozdílné požadavky co do kvality důkazní situace 

a v některých případech v souladu se zákonem postačuje, že na základě provedených důkazů 

je určitý závěr pouze pravděpodobný (viz rozdílná míra důkazní situace dle § 160 odst. 1 tr. ř. 

                                                 

 
210 SOLNAŘ, Vladimír a kol. Československé trestní řízení. Praha: Orbis, 1963, s. 135; JELÍNEK, Jiří. Trestní 
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211 MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984. s 104. 
212 Viz RŮŽEK, Antonín. Československé trestní řízení. Praha: Panorama, 1982. Učebnice. s. 138; REPÍK, 

Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 1982, 

červen-září, s. 127; ŠÁMAL, Pavel. Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní 

neúčinnosti důkazů ve věcném záměru trestního řádu. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické 

problémy dokazovania. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. s. 245. 
213 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 126. 
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pro zahájení trestního stíhání, dle  § 176 odst. 1 tr. ř. pro podání obžaloby, § 175a tr. ř. 

pro sjednání dohody o vině a trestu).  V závěrečné fázi trestního řízení je v praktické rovině 

v zásadě na soudci, aby důkazům obstaraným v přípravném řízení a v hlavním líčení přisoudil 

relevanci pro prokázání určité skutečnosti a určil jejich důkazní sílu. 

Na první pohled se může zdát, že samotná fáze hodnocení důkazů, jejíž součástí je 

prověrka zákonnosti důkazů, nemůže být z povahy věci předmětem hodnocení zákonnosti 

důkazů. Při hluší analýze možných procesních fází, v nichž se hodnocení důkazů odehrává, 

nicméně dospějeme k poměrně jednoznačnému závěru, že takový pohled by byl značně 

zjednodušujícím. Úlohu hodnocení zákonnosti důkazů totiž nemusí nést výlučně jen soud 

prvého stupně, který je primárně povolán k tomu, aby na základě jím zhodnocených důkazů 

rozhodl o nejdůležitějších otázkách řízení, tedy zejména o vině obviněného a mu uloženém 

trestu, o uložení ochranného opatření či o otázce náhrady škody, a to na podkladě důkazů 

v hlavním líčení, popř. veřejném zasedání provedených v souladu se zásadou bezprostřednosti 

§ 2 odst. 12 tr. ř. a se zásadou ústnosti § 12 odst. 11 tr. ř.  V mnohých případech jsou 

otázkami dodržení zákonnosti při procesu dokazování v řízení před soudem prvého stupně 

nuceny zabývat se soudy v rámci řízení opravného, ať řádného nebo mimořádného, přičemž 

opomenout v tomto směru nelze ani nezastupitelnou roli Ústavního soudu jakožto strážce 

ústavnosti, který vykonává dozor nad dodržováním záruk spravedlivého a férového procesu. 

Závěr, že samotná fáze hodnocení důkazů již hodnocení z hlediska zákonnost nepodléhá, se 

jeví kategoricky chybným. 

Nauka trestního práva dále dokonce determinuje pořadí, ve kterém je k jednotlivým 

aspektům hodnocení důkazů třeba přistupovat, avšak sama v tomto ohledu dospívá 

k odlišným závěrům. Někteří autoři se domnívají, že orgány činné v trestním řízení mají 

povinnost zabývat se hlediskem zákonnosti důkazů až poté, co byla vyhodnocena závažnost 

důkazu ve vztahu k projednávané věci. Toto pořadí zpravidla odůvodňují tím, že není-li důkaz 

závažný, postrádá smysl jej hodnotit z dalších hledisek a bude bez dalšího z hodnocení 

vyloučen. V souladu s tímto pravidlem tedy orgány činné v trestním řízení poté, co dospějí k 

závěru, že důkaz je závažný, hodnotí důkaz z hlediska zákonnosti a dospějí-li dále k tomu, že 

důkaz je nezákonný, není se následně třeba zabývat otázkou jeho pravdivosti.214 S tímto 

názorem se však neztotožňuji a naopak plně sdílím názor Jelínka, který uvádí, že je-li důkaz 
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nezákonným per se a tato nezákonnost má charakter podstatného vady vzniklé při procesu 

dokazování, nelze se jím zabývat z žádného dalšího hlediska.215 Takový důkaz nelze použít, 

přestože by měl za to, že z hlediska závažnosti a pravdivosti se jedná o důkaz zásadního 

významu pro správné rozhodnutí ve věci.  Tento přístup převažuje například i ve slovenské 

nauce.216  

Navzdory výše uvedeným rozporuplným názorům, které se v české nauce objevují, 

naopak panuje značná shoda na tom, že předmětem hodnocení zákonnosti důkazů je v zásadě 

pouze tzv. procesní fáze dokazování, která se uskutečňuje procesními úkony dle trestního 

řádu.217 Z toho je prima vista se patrné, že naukou formulovaná teorie hodnocení zákonnosti 

důkazů se nevztahuje ty důkazy, které nebyly obstarány orgány činnými v trestním řízení 

v rámci procesního dokazování. Nauka v tomto směru nenabízí ucelené a funkční stanovisko, 

jakým způsobem uvedený teoretický „neduh“ řešit. Praktický dopad naukou formulované 

teorie hodnocení zákonnosti důkazů je tak v aplikační rovině značně omezený.  

3.2. Absentující pravidla pro vyloučení nepoužitelného důkazu 

Pokud jde o možnosti iniciace přezkumu zákonnosti a přípustnosti důkazů a stanovení 

z toho vyplývajících důsledků pro jejich použitelnost v trestním řízení, nauka v tomto ohledu 

správně dovozuje, že soudy jsou povinny k vadám důkazu přihlížet v souladu se zásadou 

oficiality z úřední povinnosti.218 Uvedené pravidlo ostatně plyne ze samotné zásady oficiality, 

která je vyjádřena v ustanovení § 2 odst. 4 tr. ř. formulací „nestanoví-li zákon něco jiného, 

postupují orgány činné v trestním řízení z úřední povinnosti, a to co nejrychleji a s plným 

šetřením občanských práv zaručených Ústavou.“ Z této zásady tak plyne povinnost orgánů 

činných v trestním řízení provést určitý procesní úkon, jsou-li dány zákonné podmínky pro 

jeho provedení, a to bez ohledu na stanovisko dotčených osob. 

 Pokud jde o strany trestního řízení, zákon jim neponechává žádný účinný prostředek, 

jak konkrétní rozhodnutí soudu ohledně použitelnosti konkrétního důkazu ovlivnit. 

Normativní zakotvení procesní námitky nepoužitelnosti důkazu, která by straně obhajoby 
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umožňovala dosáhnout přezkumu použitelnosti důkazu pro rozhodnutí o vině a trestu 

obviněného, trestní řád neobsahuje. 

Obviněnému a jeho obhájci tak v praxi nezbývá než případnou vadu dokazování 

namítat přímo při jeho provedení tak, jak předvídá ustanovení § 180 odst. 4 tr. ř., podle 

kterého v hlavním líčení, ve veřejném zasedání nebo při jiném úkonu soudu prováděném 

za přítomnosti stran, může každá ze stran vznášet kdykoliv v jeho průběhu námitky proti 

způsobu provádění úkonu a  obdobné ustanovení § 165 odst. 2 tr. ř., které výslovně zakotvuje 

právo obhájce vznášet námitky proti způsobu provádění úkonu kdykoliv v jeho průběhu. 

Obhajoba může své pochybnosti o použitelnosti konkrétního důkazu vyjádřit také 

k obligatornímu dotazu soudu po jeho provedení. Podle ustanovení § 214 tr. ř. musí být 

obžalovaný být po provedení každého důkazu dotázán, zda se chce k němu vyjádřit, a jeho 

vyjádření se zapíše do protokolu.  Nedodržení tohoto pravidla je závažným porušením práva 

na obhajobu, které má charakter podstatné vady řízení, protože jde o ústavně zaručené právo 

obviněného (čl. 38 odst. 2 Listiny).219 V praxi však bývá ve smyslu této směrnice dotazován 

toliko obviněný, nikoliv jeho obhájce, který musí v daný okamžik pohotově reagovat a svá 

tvrzení o nepoužitelnosti důkazu soudu mnohdy dokonce podsouvat. Lze nicméně 

konstatovat, že soudy v zásadě přistupují k vzneseným námitkám po provedení úkonu ze 

strany obhájce z hlediska jeho aktivní legitimace stejně pozitivně, jako k těm vzneseným 

přímo obviněným. Nad rámec výše uvedeného se může obhájce k nepoužitelnosti konkrétního 

důkazu nepochybně vyjádřit také v rámci přednesu závěrečné řeči, ve které může nezákonný 

způsob vyhledání, opatření nebo provedení důkazu zdůraznit a soudu navrhnout, aby k němu 

při hodnocení důkazů a vyvozování skutkových závěrů nepřihlížel. Tato varianta se nicméně 

nejeví v praxi zcela vhodnou. Pro úplnost je třeba dodat, že vůči konkrétnímu důkazu může 

jeho nepoužitelnost namítat také státní zástupce, zejména tehdy, jedná-li o důkaz 

ospravedlňující. Takový postup však v praxi nebývá pravidlem.  

Námitku nepoužitelnosti důkazu může obhajoba vznést také v rámci opravného řízení, 

tj. zejména v řízení o odvolání (§ 245 a násl. tr. ř.). Dospěje-li odvolací soud k závěru, že 

důkaz, který sloužil jako podklad pro rozhodnutí soudu prvého stupně, je stižen vadou mající 

vliv na správnost rozhodnutí ve věci, napadený rozsudek zruší a podle okolností sám 

rozhodne nebo věc vrátí soudu prvého stupně k novému projednání (srov. § 258 odst. 1 písm. 

a) tr. ř.). 
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Poté, co bylo trestní řízení pravomocně skončeno, nabízí zákon obhajobě za účelem 

dosažení nepoužitelnosti nezákonného důkazu možnost využití mimořádných opravných 

prostředků. Obviněný se může účinně domáhat nápravy vad dokazování prostřednictvím 

judikatorně rozšířeného dovolacího důvodu uvedeného ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. 

ř., který dopadá i na případy, kdy byl skutkový stav zjištěn procesním způsobem nacházejícím 

se v rozporu s garancemi práva obviněného na spravedlivý proces.220 V praxi je otázka 

použitelnosti důkazu podrobena přezkumu dovolacím soudem nejčastěji ve spojení tohoto 

dovolacího důvodu s dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. Pro úplnost lze 

dodat, že podle závěrů vyslovených Ústavním soudem přichází v úvahu také uplatnění 

dovolací námitky nepřípustnosti trestního stíhání podle § 265b odst. 1 písm. e) tr. ř., neboť 

nezákonné trestní stíhání je nepřípustné ve smyslu tohoto dovolacího důvodu.221  

Praxe dále ukázala, že prohlášení důkazu za nepoužitelný a jeho vyloučení 

z hodnotících úvah soudu směřující k otázce viny a trestu, lze dosáhnout efektivně též 

na podkladě podané stížnosti pro porušení zákona (§ 266 a násl. tr. ř.). Podání tohoto 

mimořádného opravného prostředku není vázáno na vyčerpání jiných dostupných prostředků 

a zároveň jím lze napadnout široké spektrum pravomocných rozhodnutí včetně usnesení 

učiněných v přípravném řízení.  K podání stížnosti pro porušení zákona je však oprávněn 

toliko ministr spravedlnosti, který podnětu obviněného, popř. jeho obhájce, k jejímu podání 

nemusí obligatorně vyhovět.  

Nezastupitelnou rolí při posuzování použitelnosti důkazů v trestním řízení hraje 

kasační pravomoc Ústavního soudu, který může zrušit napadená rozhodnutí obecných soudů 

opírající se důkazy, které měly být prohlášeny za nepoužitelné. Přitom stav důkazní situace 

musí odpovídat situaci před provedením vadného důkazu (status quo ante).222  Ústavní 

stížnost však s ohledem na nutnost předchozího vyčerpání dostupných opravných prostředků, 

včetně dovolání, výraznou flexibilitu obhajobě neumožňuje. Zejména námitky stran trestního 

řízení týkající se použitelnosti důkazů nemohou být předmětem předčasného podání ústavní 

stížnosti. Z tohoto důvodu se také Ústavní soud odmítl zabývat ústavní stížností obviněného z 

krádeže, kterého zadrželi policisté a při následném výslechu jej fyzicky napadli a vyhrožovali 

mu. Obviněný namítal, že doznání ke spáchání trestného činu krádeže, které pod nátlakem 

                                                 

 
220 Srov. inter alia např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2010, sp. zn. 11 Tdo 422/2010. 
221 Srov. usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 5. 3. 2014, sp. zn. IV. ÚS 2616/2013. 
222 Srov. inter alia nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06 (N 88/45 SbNU 291) a 

též HERCZEG, Jiří. Zásada „nemo tenetur“ a práva obviněného v trestním řízení. Bulletin advokacie. 2010, č. 1 

– 2. s. 45. 
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učinil, prý bylo vynuceno, a proto nesmí být tento procesní úkon nijak použit jako důkaz v 

řízení před soudem s odkazem na jeho absolutní neúčinnost. Otázku nezákonnosti 

provedeného výslechu však Ústavní soud nijak neposuzoval. Trestní řízení totiž ještě nebylo 

skončeno a bylo tak na obecném soudu, aby se s nezákonností vadně opatřeného důkazu 

vypořádal.223  

Z výše podaného přehledu možného postupu směřujícího k dosažení vyloučení 

nepoužitelného důkazu, který platná právní úprava obhajobě nabízí, je zřejmé, že námitka 

nepoužitelnosti nemá v českém trestním řízení jakoukoliv normativní oporu a reálné možnosti 

obhajoby jsou v tomto směru značně omezené. Na druhou stranu, Ústavní soud ve svých 

několika nálezech potvrdil, že toto významné právo obhajoby existuje v materiální smyslu. 

Nejenže tedy obhajoba může v praxi nepochybně (zákonem neupravený) návrh na vyloučení 

důkazu, o němž se domnívá, že má být vyloučen z hodnotících úvah soudu, iniciovat,224 

ale uvedenému právu obhajoby zrcadlově odpovídá povinnost obecných soudů adekvátně 

na uplatněné námitky a návrh na vyloučení důkazu obhajoby reagovat a zabývat se všemi 

okolnostmi, které zákonnost použitého důkazu zpochybňují. Jen tímto způsobem může být 

podle Ústavního soudu garantováno právo obviněného na spravedlivý proces. „To platí 

o to více v případě důkazu, jenž je pro posouzení viny podstatný a nenahraditelný. Pokud 

v dané věci zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že klíčový důkaz, usvědčující stěžovatele, 

mohl být opatřen nezákonným způsobem, bylo na obecných soudech, aby se s takovou 

možností v odůvodnění svých rozhodnutí vypořádaly a beze všech pochyb ji vyloučily.“ 225 

Proto například Ústavní soud shledal vadným postup obecných soudů, které založily výrok 

o vině na výpovědi spoluobviněného učiněné v přípravném řízení a zhodnotily ji jako 

věrohodnou, aniž by se zabývaly skutečnostmi, které zpochybňují zákonnost postupu orgánů 

činných v přípravném řízení v souvislosti s pořízením tohoto klíčového důkazu.226  

Z hlediska zachování právní jistoty a legitimity práva lze dospět k závěru, že samotný 

proces vyloučení nepoužitelného důkazu být měl být de lege ferenda normativně regulován. 

Pro vyloučení důkazu získaného podstatným porušením zákona mluví také obecná zkušenost, 

která ukazuje, že dodržování zákonných pravidel při procesu dokazování garantuje 

věrohodnost důkazu a působí preventivně proti invazivním zásahům ze strany orgánů činných 

                                                 

 
223 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 29. 1. 1998, sp. zn. I ÚS 484/97 (U 7/10 SbNU 361). 
224 Srov. například nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06 (N 88/45 SbNU 291), 

v němž Ústavní soud považoval „návrh obhajoby na vyloučení důkazu  za nadbytečný“.  
225 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 6. 2002, sp. zn. II. ÚS 291/2000 (N 69/26 SbNU 207). 
226 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 6. 2002, sp. zn. II. ÚS 291/2000 (N 69/26 SbNU 207). 



 75 

v trestním řízení a že zásah do práva a svobod jednotlivců bude uskutečněn jen v mezích 

zákona a zároveň zaručuje legitimitu státu trestat.227   

Na rozdíl od České republiky je v zahraničních právních řádech legislativní úprava 

procesních pravidel pro vyloučení nepoužitelných důkazů běžná a tyto pravidla jsou znatelně 

propracovanější.228 Jako příklad lze uvést právní režim uplatňující se ve Spojených státech 

amerických. Procesní pravidla obsažená v čl. 41 (h) a čl. 12 Federálních pravidel trestního 

řízení229 explicitně upravují tzv. institut procesního návrhu na vyloučení nepoužitelného 

důkazu („motion to suppress evidence“). Tento procesní prostředek umožňuje obhajobě 

efektivně dosáhnout vyloučení důkazu, k jehož obstarání došlo nepřípustným způsobem.230 

Příslušný návrh musí obhajoba podat zásadně v rámci tzv. předběžného slyšení („preliminary 

hearing“) před nařízením jednání („trial“), přičemž soudce je povinen návrh na vyloučení 

důkazu obligatorně přezkoumat. Procesní dosah tohoto pravidla je rozšiřován precedenčními 

rozhodnutími Nejvyššího soudu Spojených států amerických tím směrem, že za určitých 

podmínek může být návrh podán i rámci probíhajícího řízení před soudem, a to zejména tehdy 

a) neměl-li obviněný možnost takový návrh v předsoudním stadiu řízení učinit, anebo b) 

pokud obviněný neměl informace o skutečnostech tvořících podstatu takového návrhu.231 

Obdobná pravidla jsou kodifikována i v jednotlivých federálních státech.232  

Pro vyloučení důkazu obsahuje specifická a podrobně propracovaná pravidla rovněž 

francouzská právní úprava. Z procesního hlediska spadá rozhodování o neplatnosti důkazu 

nebo úkonu („nullité“) zásadně do pravomoci dvou orgánů: (i) Chambre de l’instruction, 

sekce odvolacího soudu („Cour d'appel“),233 která je příslušná k rozhodování o neplatnosti 

úkonů učiněných vyšetřujícím soudcem, (ii) soud, který je oprávněn  učinit rozhodnutí o 

neplatnosti úkonu pouze o důvodech neplatnosti, které vyšly najevo po skončení vyšetřování 

                                                 

 
227 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002. Výběrové texty. 

ISBN 80-86199-57-6. 195. 
228 Srov. PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-

247-04110-8. s. 482 – 487. 
229 Federal Rules of Criminal Procedure. 2017 Edition [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné online 

na https://www.federalrulesofcriminalprocedure.org 
230 K důsledkům vadného postupu při vyhledávání a obstarávaní důkazů se Nejvyšší soud vyjadřuje ve svých 

jednotlivých precedenčních rozhodnutích. Blíže viz kapitola 5.1. 
231   K tomu blíže např. BRADSHAW, Robert W. Jr. Exclusion of Illegal Evidence under the Federal Rules 

of Criminal Procedure. Duke Bar Journal. 1955. s. 110 – 114, JONES, John. Motions to Suppress Evidence 

in Criminal Prosecutions in Federal Courts, Notre Dame Law Review. Vol. 8. Issue 3. 1933. s 305 – 319. 

232 Srov. například § 1528.5 Penal Code of California.  
233 Blíže ke kompetencím a složení Chambre de l’instruction srov. např. SOYER, Jean-Claude. Droit pénal et 

procédure pénale. 15e éd. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2000. Manuels. ISBN 2-275-

01948-0. s. 340 a násl. 
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(„instruction“).234 Francouzské soudy nicméně časovou limitaci námitky neplatnosti 

judikatorně rozšířily a dospěly k závěru, že nejzávažnější důvody neplanosti jako jsou 

nezákonné domovní a osobní prohlídky a nezákonné zadržení je možné namítat přímo 

v soudním řízení.235 Většina důvodů neplatnosti nicméně musí být podle čl. 173 CPP 

namítnuta již před vyšetřujícím soudcem („juge d‘instruction“),236 který však není oprávněn o 

neplatnosti úkonu sám rozhodnout. Jeho úkolem je posoudit, zda pochybení učiněné při 

vyšetřování může mít za následek neplatnost důkazu.237 Na základě podaného návrhu na 

vyloučení neplatného důkazu, který musí být odůvodněn včetně uvedení důvodů 

způsobujících neplatnosti důkazu, je vyšetřující soudce povinen postoupit věc k rozhodnutí 

specifické komoře Chambre de l'instruction, a to až poté, co si vyžádá stanovisko státního 

zástupce a informuje strany trestního řízení (čl. 173 odst. 1 CPP). K podání návrhu na 

vyslovení neplatnosti úkonu je kromě vyšetřujícího soudce legitimován také státní zástupce, 

který, má-li za to, že důkaz tvořící obsah spisového materiálu je neplatný, si jej vyžádá a na 

základě informací zde uvedených sám podá odůvodněný návrh na vyloučení důkazu k 

Chambre de l'instruction. O takovém kroku je povinen informovat strany trestního řízení. 

Návrh na vyloučení důkazu, jehož kopie je zaslána vyšetřujícímu soudci, může vznést také 

obviněný nebo asistovaný svědek („témoin assisté“) k Chambre de l'instruction.238 Chambre 

de l'instruction je o podaném návrhu obviněného nebo jeho obhájce povinna rozhodnout do 

osmi dnů od doručení takového návrhu, přičemž může variantně vyslovit, zda je žádost 

důvodná nebo nikoliv. Možnosti obviněného dosáhnout vyloučení neplatného důkazu jsou 

zaručeny i tehdy, nachází-li se obviněný ve vazbě. V takovém případě podává žádost 

prostřednictvím ředitele věznice. 239 

                                                 

 
234 KHAN, A. A. Karim, BUISMAN Caroline, and GOSNELL, Chris. Principles of Evidence in International 

Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN: 9780199588923. s 74. 
235 PAKTER, Walter. Exclusionary Rules in France, Germany, and Italy. Hastings Int’l & Comparative Law 

Review. Vol. 9., 1985. s. 55. 
236 Blíže k institutu vyšetřujícího soudce  např. SOYER, Jean-Claude. Droit pénal et procédure pénale. 15e 

éd. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2000. Manuels. ISBN 2-275-01948-0. s. 317 a násl. 

nebo PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-247-

04110-8. s. 442 a násl. 
237 MATHIAS, Eric. Procédure pénale. 3e édition. Bréal, 2007. ISBN: 978-2-7495-3347-6. s 187 – 188. 
238 Blíže k institutu asistované svědka např. SOYER, Jean-Claude. Droit pénal et procédure pénale. 15e éd. 

Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2000. Manuels. ISBN 2-275-01948-0. s. 325. 
239 SOYER, Jean-Claude. Droit pénal et procédure pénale. 15e éd. Paris: Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 2000. Manuels. ISBN 2-275-01948-0. s. 345 a 346. 



 77 

3.3. Nepoužitelný důkaz jako součást trestního spisu 

Z pohledu současné trestní praxe je třeba zabývat se také rovinou praktickou. Přestože 

nauka i praxe dospěla ke shodnému závěru, že poznatky obsažené v nepoužitelném důkazu 

musí být vyloučeny z (konečného) rozhodnutí soudu a nelze dále využívat v trestním řízení, 

z hlediska praktického je jakýkoliv důkaz, byť se jedná o důkaz nepoužitelný, obsažen 

ve spisovém materiálu, který je veden orgány činnými v trestním řízení. Jelikož trestní řád ani 

právní normy nižší právní síly upravující vedení spisu neznají institut, který by umožnoval 

nepoužitelné důkazy ze spisu odstranit, znamená to, že i s důkazem, k jehož obsahu by 

nemělo být v řízení přihlíženo, se orgány činné v trestním řízení blíže seznámí. Trestní spis je 

vytvářen a veden orgány činnými v trestním řízení v souladu s pravidly zakotvenými v 

platných právních předpisech, zejména zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, a příslušné prováděcí vyhlášky č. 259/2012 Sb., o 

podrobnostech výkonu spisové služby. Obsah spisu je tvořen číslovanými listinami, tak aby 

nebylo možné s jednotlivými dokumenty manipulovat a odebírat je. Od okamžiku, kdy je spis 

postoupen k soudnímu stadiu řízení, má soud celý obsah spisového materiálu k dispozici, a to 

včetně důkazu, který byl získán nezákonným způsobem.240 

Je zavedenou praxí, že před nařízením hlavního líčení, resp. předběžného projednání 

obžaloby, nebo veřejného zasedání si soudce pečlivě obsah trestního spisu prostuduje a 

seznámí se všemi dosud provedenými důkazy. Tímto však soudce nabyde pochopitelně 

povědomí též o nezákonně opatřených či provedených důkazech v přípravném řízení, neboť 

spis se k němu dostává z přípravného řízení celý, a to v nezměněné podobě. Jakkoliv bude 

soudce postupovat dál, je nesporné, že poznatky o důkazech nabyté studiem spisu zanechávají 

v paměti soudce stopu, i když se jedná z procesního hlediska o důkaz nepoužitelný. Pro 

soudce může být poté při provádění dokazování a rozhodování ve věci velmi psychologicky 

obtížné se od v minulosti získaných nesprávných poznatků oprostit, a to i tehdy, když 

v odůvodnění rozsudku uvádějí, že k nepoužitelnému důkazu nepřihlíží. Na tento problém se 

poukazuje zejména v zahraniční literatuře.241 V české nauce na tuto skutečnost již v roce 1976 

                                                 

 
240 Výjimku z tohoto pravidla tvoří snad jen záznam o odposlechu obviněného a obhájce, který je orgán 

provádějící odposlech povinen zničit a poznatky, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít – viz § 88 

odst. 1 a § 158d odst. 1 tr. ř., i zde je však situace komplikovanější. I nezákonné odposlechy se mohou dostat při 

jejich vyhodnocování do povědomí orgánu činných v trestním řízení, neboť současný systém provádění 

odposlechů nezná prostředek, jak efektivně zajistit, že v případě, že bude zachycena komunikace obviněného a 

jeho obhájce, bude nahrávání hovoru přerušeno. Vyhodnocování obsahu komunikace se děje až ex post. 
241 K tomu srov. blíže  FRAISE, Richard S. German Criminal Justice as a Guide to American Law Reform: 

Similar Problems, Better Solutions. Boston College International and Comparative Law Review. Vol. 18, Issue 
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upozornil Repík, který zastává názor, že nepoužitelné důkazy by měly být vzhledem 

k možnému ovlivnění soudců vyřazeny ze spisu.242 V literatuře na problematiku poukazuje i 

Šámal, který připomíná úlohu porotních soudců a doplňuje, že možnosti ovlivnění vzrůstá 

právě tehdy, účastní-li se trestního řízení laičtí soudci, pro které právnické posuzování 

nezákonnosti nebo dokonce nepřípustnosti často nepochopitelné a značně složité.243 Reálné 

možnosti laických soudců přehlasovat předsedu senátu jsou však další otázkou, když k 

jeho přehlasování dochází v praxi zřídka kdy.  

Vzhledem ke skutečnosti, že k hodnocení zákonnosti důkazů a posuzování jejich 

použitelnosti jsou v českém právním řádu povolány de facto soudy, jeví se praktická 

oddělitelnost poznatků získaných z nepoužitelného důkazu a jejich izolace esenciálním 

požadavkem zákonného demokratického trestního procesu.244 Například Nejvyšší soud 

Slovenské republiky jasně konstatoval, že „listina osvědčující obsah procesně nepoužitelného 

důkazu se ve spise nesmí nacházet, aby žádným směrem neovlivňovala příslušné orgány činné 

v trestním řízení v rámci procesu hodnocení důkazů“245 V rozhodnutích českých soudů 

obdobný závěr ke škodě věci nenalezneme a efektivní pravidla pro postup, jak eliminovat 

účinek nepoužitelných důkazů na vědomí a rozhodování orgánů činných v trestním řízení, 

nenabízí ani platná právní úprava. 

Nelehké postavení rozhodujícího soudce se projeví zejména v případech, kdy je 

nepoužitelností dotčeným důkazem hlavní usvědčující důkaz, na němž je postaveno 

konstatování viny obviněného. V takovém případě v praxi soudům nezbývá, aby v případě, 

že vinu obviněného nelze spolehlivě dovodit z výsledků provedeného dokazování a ostatních 

důkazů, postupovaly v souladu s principem in dubio pro reo a obžaloby jej zprostily. 

Zupančič, emeritní soudce ESLP, v rámci své studie upozorňuje na možný odlišný přístup 

k řešení nastíněné situace. V českém trestním procesu, obdobně jako v ostatních zemích 

kontinentálního systému práva se totiž vyloučení nepoužitelného důkazu omezuje na zákaz 

                                                                                                                                                         

 
2, 1995, s. 344; GLESS, Sabine. Germany: Balancing Truth Against Protected Constitutional Interests. In. 

THAMAN, C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-

007-5347-1. s. 118. 
242 REPÍK, Bohumil. Niektoré problémy neúčinnosti dôkazu v judikatúre súdov. Socialistické soudnictví. 1976, 

č. 2 s. 26 a 27. Srov.  též názor Fialy, podle něhož musí být v trestním řízení přihlédnuto ke všemu, co v řízení 

vyšlo najevo, i přestože se nejedná o důkaz v procesním smyslu – FIALA, Josef. Pojem důkazu ve smyslu 

procesním. Stát a právo. 1967, č. 13, s. 30. 
243 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: Codex Bohemia, 1999. 

ISBN 80-85963-89-2. s. 297. 
244 V originále: „It is obvious that arriving at a judgment is an entirely different mental process than ex post 

explaining it.“ Viz ZUPANCIC, Bostjan, M. The Owl of Minerva. Essays on Human Rights. Netherlands: 

Eleven International Publishing, 2008. ISBN: 978-90-77596-47-0. s. 138. 
245 Rozsudek Nejvyššího soudu SR ze dne 20. 6. 2006, sp. zn. 4 Tz 9/2006. 
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odkazu na nepoužitelný důkaz v odůvodnění rozsudku při formulaci skutkového stránky věci. 

Za situace, kdy mají soudci rozhodující ve věci o obsahu nepoužitelného důkazu povědomí, 

mohou snadno se, jak uvádí Zupančič, uchýlit k alternativnímu odůvodnění svého již dříve 

učiněného rozhodnutí za pomocí jiných dosud nashromážděných důkazů, a to namísto toho, 

aby učinili alternativní rozhodnutí. V tomto ohledu nelze než souhlasit s myšlenkou 

Zupančiče, že „je zřejmé, že dojít k rozhodnutí a odůvodnit již učiněné rozhodnutí je odlišný 

myšlenkový pochod.“246 

 Představený problém však vyvstává podstatně jasněji v situaci, kdy všechny získané 

důkazy svědčí v neprospěch obviněného, a nepoužitelností je stižen zásadní důkaz, který je 

způsobilý rozptýlit obvinění a prokázat nevinu obviněného. Tyto úvahy nás dovádí ke zvláště 

subtilní otázce: mají v takovém případě orgány činné v trestním řízení odsoudit osobu, 

přestože fakticky vědí, že je tato osoba je nevinná? Východiskem možného konstruktivního 

řešení jsou zejména úvahy směřující k zodpovězení otázky, jaký vliv na obecnou víru ve 

spravedlnost může případný odsuzující rozsudek soudu mít, když existuje reálný důkaz, že 

obviněná osoba je nevinná. Má v takovém případě převažovat zájem na náležitém objasnění 

skutkového stavu věci (§ 2 odst. 5 tr. ř.) nad samotným zájmem na dosažení spravedlnosti, a 

tudíž nad samotným účelem trestního řízení stanoveným v § 1 tr. ř., který vyžaduje, aby 

trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni? 

Nauka247 i rozhodovací praxe soudů248 se v současné době přiklání k pravidlu, 

že nezákonný důkaz nelze použít bez ohledu na to, zda je ve prospěch nebo neprospěch 

obviněného. Za současného právního stavu v praxi orgánům činným v trestním řízení 

nezbývá, než aby se snažily výsledky provedeného dokazování zrelativizovat. Problematická 

důkazní situace vzniklá v důsledku nepoužitelnosti ospravedlňujícího důkazu by poté ve svém 

důsledku mohla vést k uplatnění zásady in dubio pro reo a následného zproštění nevinného 

pachatele obžaloby. 249  Prakticky jednoduchým řešením uvedeného komplexního problému 

nepochybně je, aby se orgány činné v trestním řízení a/nebo strana obhajoby pokusily 

                                                 

 
246 ZUPANCIC, Bostjan, M. The Owl of Minerva. Essays on Human Rights. Netherlands: Eleven International 

Publishing, 2008. ISBN: 978-90-77596-47-0. s. 138. 
247 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. 

ISBN 978-80-7502-160-1. s. 370. 
248 Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 7. 7. 1977 sp. zn. 3 Tz 39/76 (č. 51/1977 Sb. rozh. tr.) 
249 Blíže k problematice použitelnosti nezákonně získaného důkazu v neprospěch obviněné srov. např. BUDRA, 

Eduard. Nezákonne získaný dôkaz v prospech obvineného. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické 
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neúčinný důkaz získat opětovně dovoleným způsobem, ačkoliv se jedná v mnohých případech 

o prakticky úspěšně realizovatelnou variantu, ne vždy je takový postup v praxi možný. 

Připuštění neúčinného důkazu se jako variantou za současného právního stavu nejeví. Je však 

zřejmé, že legitimita výše uvedených postupů je snadno zpochybnitelná.  

De lege ferenda by proto bylo nepochybně žádoucí uvažovat tím směrem, zda by 

možnost přihlédnutí k nezákonnému důkazu, který je ve prospěch obviněného, nemělo být 

konstruováno jako právo in favorem defentionis, které by vyvažovalo omezení práv 

obviněného, jehož postavení je ve srovnání s orgány činnými v trestním řízení slabší. Takový 

přístup ostatně zvolily některé zahraniční právní řády jako je Dánsko nebo Belgie, ve kterých 

je použitelnost nezákonného důkazu ve prospěch obviněného zásadně připuštěna.250  

Absence právní úpravy mechanismů umožňujících odstranění nepoužitelných důkazů 

z trestního spisu se projevuje také v opravném řízení. Pro případy, kdy odvolací soud shledá 

postup soudu prvého stupně při hodnocení důkazů za nezákonný a rozhodne o vrácení věci 

k novému rozhodnutí a projednání se závazným pokynem dle ustanovení § 259 odst. 1 tr. ř., 

zákon přímo předvídá, že soud prvého stupně věc projedná a rozhodne s personálním 

obsazením v nezměněné podobě. K učinění nového rozhodnutí o vyloučení nepoužitelného 

důkazu jsou tak povolány tytéž osoby, jejichž vědomí je již obsahem nepoužitelného 

důkazu zatíženo. Platná právní úprava však již nabízí poměrně uspokojivé řešení situace 

za použití ustanovení § 262 tr. ř. Toto ustanovení totiž odvolacímu soudu umožňuje (ačkoliv 

se tak v praxi z důvodu procesní ekonomie děje zřídka) nařídit při vrácení věci její projednání 

a rozhodnutí v jiném složení senátu, aniž by byl co do důvodů takového postupu nějakým 

způsobem limitován. 

Z hlediska stavu de lege lata se zdá, že jestliže nebude možné rozhodnout 

o nepoužitelných důkazech již před nařízením hlavního líčení, nelze zaručit, že soudce nebude 

při rozhodování ovlivněn existencí nepoužitelného důkazu. Pokud bychom v českém právním 

prostředí chtěli reálně garantovat nemožnost soudce podlehnout již nabytému vnitřnímu 

přesvědčení na úkor aktuální důkazní situace, bylo by zapotřebí vytvořit další speciální orgán, 

který by o vyloučení nepoužitelného důkazu rozhodoval. Tímto orgánem by patrně mohl být 
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jiný soudce speciálně ustanovený pro tento typ „řízení“. Je nicméně zřejmé, že z hlediska 

efektivity a hospodárnosti trestního řízení nevyznívá představená varianta příliš pozitivně.  

Například Šámal vidí možné řešení v tom, aby bylo umožněno vznášení námitek mimo hlavní 

líčení, popř. i s provedením porady mimo doslech laických soudců.251  Takové řešení by se 

však mohlo jevit jako účelné potud, pokud v souladu s procesním pravidly mohou soudci 

z lidu přehlasovat předsedu senátu. Ostatně i sám autor si uvědomuje částečnou paradoxnost 

navrhovaného řešení a připomíná, že se v praxi zřídka kdy stává, že laičtí soudci předsedu 

senátu reálně přehlasují,252 na což upozorňují i některé mediálně známé případy současné 

praxe.  

Pro inspiraci lze uvést, že například ve francouzském trestním procesu je většina 

důvodů neplatnosti konstatována a napravena před vyšetřujícím soudcem, v důsledku čehož 

již tyto důvody nemohou být předmětem přezkumu před soudem. Z to vyplývá, že 

francouzský systém ve většině případu odstraní neplatnosti dříve, než bude trestní kauza 

postoupena k soudci a porotnímu soudu („Court d’assise“). Ve francouzské odborné 

literatuře se uvádí, že důvodem tohoto nastavení systému je skutečnost, že se francouzský 

zákonodárce obával, že připuštění námitky neplatnosti před soudem by mohlo vést k ohrožení 

trestního procesu a jeho neefektivitě, neboť by o neplatnosti bylo rozhodováno těsně před 

vynesením konečného rozhodnutí.253 Vzhledem ke koncepci porotního soudnictví ve není ani 

ve Spojených státech amerických porota existencí nepoužitelného důkazu zásadně zatížena.254 

Efektivní implementace francouzského nebo amerického normativního přístupu by však v 

české praxi byla pochopitelně v důsledku institucionálních a strukturálních odlišností českého 

systému trestní justice značně problematická. Zdá se tak, že za současného stavu de lege lata 

nezbývá než plně důvěřovat v nestrannost, nezaujatost a odbornou erudovanost soudců a 

spolehnout se na jejich psychické dovednosti a schopnost oprostit se od psaného slova nebo 

zaznamenaného poznatku a rozhodnout podle svého nejlepšího svědomí a vědomí.  
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3.4. Přípustnost znovuobstarání nezákonného důkazu 

V nauce a aplikační praxi není uspokojivě řešena ani problematika možnosti 

opětovného obstarání nezákonným způsobem získaného důkazu, což je způsobeno zejména 

tím, že pravidla pro vyloučení nepoužitelných důkazů nejsou kodifikována a není tak zřejmé, 

zda se z rozhodnutí ve věci vylučuje důkaz nebo jeho pramen. Nauka v této otázce dospívá 

pouze k obecným, již podrobně představeným závěrům, že byl-li původní vadný důkaz získán 

podstatným porušením procesním pravidel o dokazování, nelze jej zpravidla v dalším řízení 

použít z důvodu jeho absolutní neúčinnosti. U důkazů relativně neúčinných přichází v úvahu 

následné zhojení podstatné vady, po kterém je možné důkaz v řízení bez dalšího použít.   

Neodstranitelnou procesní vadu důkazu vzniklou při chybném postupu při dokazování, která 

vedla k nepoužitelnosti důkazu, je možné zpravidla napravit opakováním vadně provedeného 

úkonu s dodržením všech příslušných procesních pravidel.255 Není-li náprava možná v rámci 

procesního stadia, v němž byl vadně obstaraný důkaz získán, lze docílit nápravy za pomocí 

jednotlivých kasačních oprávnění, kterými za účelem objasnění skutkového stavu v rozsahu 

nezbytném pro rozhodnutí orgány činné v trestním řízení v jednotlivých stadiích řízení 

disponují (vrácení věci státnímu zástupci k došetření po předběžném projednání obžaloby 

podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř.,256 vrácení věci odvolacím soudem k novému projednání 

a rozhodnutí ve smyslu § 259 odst. 1 tr. ř. apod.) Od důvodů, které způsobují nepoužitelnost 

důkazu v důsledku závažného procesního pochybení při jeho obstarávání, je tak třeba 

odlišovat důvody, které zakládají nutnost napravit vadně provedený úkon. Druhé jsou širší 

než první.257 Byl-li vadný důkaz proveden opětovně, lze nový, bezvadně provedený v trestním 

řízení použít.  

V souvislostí s možnostmi odstranění vad úkonů jejich opakováním je třeba posoudit 

otázku, zda lze poznatky, které byly v důsledku vadně obstaraného důkazu z hodnotících úvah 

orgánů činných v trestním řízení vyloučeny, opětovně do posuzování skutkového stavu věci 

a konečného rozhodnutí soudu zahrnout, a pokud ano, jakým způsobem. A je takový postup 

vůbec legitimní?  Příhodný je v tomto směru citát myšlenky, kterou vyslovil Repík: „faktické 

účinky nezákonného důkazu nelze vždy smazat ze světa, když bez něho by popřípadě nebyly 
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v řízení opatřeny další důkazy a jiné důkazy, zejména výpovědi týchž osob by popř. měly jiný 

obsah, atd.“258  Je totiž nepochybné, že jestliže důkaz, který byl získán na podkladě 

neúčinného důkazu, fakticky existuje, a orgány činné v trestním řízení si o existenci, popř. 

obsahu tohoto důkazu opatří znalost, jejich snahou patrně bude tento důkaz znovu obstarat 

procesně souladným způsobem. 

V praxi však může tento postup narážet na značné problémy. Příkladem může být 

situace, kdy orgány činné v trestním řízení získají věcné důkazy na základě nezákonně 

nařízené domovní prohlídky (např. absence příslušného příkazu). Tyto důkazy jsou absolutně 

neúčinné, a jelikož k nim nelze v dalším řízení nijak přihlížet, vrátí policejní orgán nezákonně 

získané důkazy zpět obviněnému, a za tím účelem ho vyzve, aby si pro příslušné věcné 

důkazy přišel na policejní stanici. Při odchodu obviněného z policejní stanice jej policejní 

orgán zadrží, a za pomocí institutu odnětí věci (§ 79 tr. ř.) důkazy, které jsou nepochybně věcí 

důležitou pro trestní řízení, získá procesně korektním způsobem. Ačkoliv se jedná o zjevné 

obcházení zákona, platná právní úprava takovému postupu zřejmě nebrání, neboť zdá se, 

vyloučení důkazu se v daném případě vztahuje na důkaz jako takový, nikoliv na jeho pramen, 

s nímž je každý procesní důkaz nutně spjat. Z teoretického hlediska je někdy samotné 

rozlišení důkazu a důkazního pramen mnohdy komplikovanou otázkou, převažuje však názor, 

že pramenem důkazu jsou osoby a věci, 259 přičemž za specifický případ je považováno 

ohledání, které se může týkat určitého prostoru.260  

Z hlediska kazuistiky lze zmínit případ, kterým se zabýval Nejvyšší soud a následně 

i Ústavní soud, když k námitce obhajoby přezkoumával postup policejního orgánu při 

realizaci ohledání místa činu, který s odstupem několika málo hodin provedl opakované 

ohledání místa činu z důvodu, že první ohledání provedené téhož dne bylo označeno za 

nezákonné. Nejvyšší soud ve svém usnesení sp. zn. 6 Tdo 184/2013 (a následně i Ústavní 

soud) dospěl k jednoznačnému závěru, že opakování ohledání téhož místa činu není 

nezákonné, neboť ustanovení § 113 tr. ř. nestanoví žádné obdobné omezení, jaké je výslovně 

stran neopakovatelnosti úkonu uvedeno v § 104b odst. 2 tr. ř.  Nepoužitelností tak podle 

vysloveného právního názoru mohou být stiženy pouze ty důkazy, které jsou od původního 
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nezákonného důkazu kauzálně odvozeny, přičemž v daném případě, tj.  opakovaném ohledání 

místa činu, se o takovouto kauzální odvozenost nejedná. Za dané situace je nutno toliko 

zvažovat vypovídací a důkazní hodnotu provedeného ohledání, popř. i důkazní hodnotu 

předchozího případně neúplného ohledání.261 Výše citované rozhodnutí tedy naznačuje, že na 

možnosti znovuobstarání nezákonného důkazu nahlížet také prizmatem tzv. doktríny plodů 

z otráveného stromu.262  

De lege lata však v zásadě platí, že pokud byly důkazy vyloučeny z důvodu 

neadekvátního procesního postupu orgánů činných v trestním řízení, lze tyto důkazy znovu 

obstarat z téhož pramene bez značných komplikací. Zdá se, že nic nebrání tomu, aby se tak 

stalo za pomocí některých invazivních praktik, které mohou být považovány za snahu orgánů 

činných v trestím řízení obejít zákon a pohybují se na hraně spravedlnosti a jsou založeny na 

disrespektu práv toho, proti němuž se řízení vede. Za současného právního stavu nezbývá, než 

aby se soudy při hodnocení věrohodnosti důkazu vypořádaly s otázkou, nakolik takový důkaz 

získaný postupem in fraudem legis nebo důkazu bez doložení jeho původu z hlediska 

základních principů, na nichž je český trestní proces vystaven, obstojí. 

3.5. Shrnutí kapitoly a náměty de lege ferenda 

Z představeného rozboru instrumentů de lege lata vyplývá, že pokud jde o reálný 

režim vyloučení nepoužitelného důkazu z hodnotících úvah soudu, platná právní úprava 

za tímto účelem nenabízí přesná a jasná pravidla. Platná právní úprava tak ponechává 

hodnocení zákonnosti důkazů a posuzování jejich použitelnosti trestním soudům, 

aniž by stanovila konkrétní procesní režim, v jehož rámci by takové vady mohly být 

posuzovány a odstraňovány. Nastíněnými problémy pochopitelně rezonuje již zmiňovaný 

fenomén, a sice že trestní řád zásadně neupravuje důsledky porušení pravidel o dokazování a 

posouzení otázky, zda je důkaz stižen sankcí nepoužitelnosti, ponechává na rozhodovací praxi 

soudů. 

S ohledem na charakter současného trestního procesu lze dospět k závěru, 

že ponechání prověrky zákonnosti důkazu na procesní fázi jejich hodnocení není zcela 

vhodným instrumentem pro garanci procesních záruk a ochrany práv osob, proti nimž se 

řízení vede. Hodnocení zákonnosti důkazu je svou povahou specifickým procesem, kdy 

                                                 

 
261 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2013, sp. zn. 6 Tdo 184/2013 (ústavní stížnost usnesením 

Ústavního soudu ČR ze dne 15. 10. 2013, pod sp. zn. IV. ÚS 2058/2013 odmítnuta). 
262 Srov. kapitolu 4. 
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představená teoretická východiska neodráží specifika tohoto hodnotícího kritéria v praxi.  De 

lege ferenda by bylo proto žádoucí legislativně vystihnout specifika hodnocení zákonnosti 

důkazu a toto hledisko důsledně odlišit od ostatních hledisek hodnocení důkazů, kterým je 

z povahy věci nadřazeno. Jako vhodná legislativní cesta se jeví změna formulace zásady 

volného hodnocení důkazů upravené v § 2 odst. 6 tr. ř. po vzoru slovenské právní úpravy, 

která by nově mohla znít „orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy získané zákonným 

způsobem podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností 

případu jednotlivě i v jejich souhrnu nezávisle od toho, zda je obstaral soud, orgány činné 

v trestním řízení anebo některá ze stran.“ Takové pojetí by nepochybně lépe legislativně 

vyhovovalo i právnímu řádu České republiky. 

Současný právní stav, kdy zákonnost důkazu je jedním z hodnotících hledisek důkazu 

nejenže nevystihuje specifika posuzování důsledků porušení procesních předpisů o 

dokazování, ale předně také nedopadá na případy, kdy důkaz nebyl opatřen činností orgánů 

činných v trestním řízení v rámci procesního dokazování (důkaz opatřený soukromou osobou, 

důkaz získaný v rámci jiného řízení nebo postupy dle ZoP).  

De lege ferenda také bude žádoucí stanovit příslušná procesní pravidla, která 

by upravovala proces posuzování použitelnosti důkazů, včetně jednotlivých návrhových 

oprávnění stran trestního řízení směřujících k vyloučení nepoužitelného důkazu z hodnocení 

skutkového stavu a rozhodnutí ve věci. Soudy by přitom otázku použitelnosti důkazu mohly 

řešit v režimu specifického řízení, v němž by posuzovaly použitelnost dosud obstaraných 

důkazů ex officio nebo k formální námitce stran trestního řízení.  V rámci takového řízení 

by soudy jednak obecně zhodnotily, zda byl důkaz opatřen a proveden způsobem souladným 

se zákonem, a v případě negativního závěru také to, zda charakter konkrétní vady (podstatná, 

nepodstatná vada) zakládá nutnost vyloučit důkaz z dalšího průběhu trestního řízení 

a hodnocení skutkového stavu věci, a v případech, kdy byl důkaz obstarán neprocesním 

postupem orgánů činných v trestním řízení také to, zda byl důkaz získán z pramene 

nebo za pomocí důkazního prostředku, který zákon nepřipouští (posuzování použitelnosti 

důkazu). Pokud jde o příslušné procesní stadium, mám za to, že efektivní variantou by 

v českém trestním procesu byla realizace navrhovaného přezkumu použitelnosti důkazů ještě 

před zahájením hlavního líčení. 

Za účelem zajištění možnosti plného uplatnění práv obhajoby by bylo dále vhodné 

normativně zakotvit tzv. námitku nepoužitelnosti, k jejímuž uplatnění by byl aktivně 

legitimován obviněný a jeho obhájce a v řízení před soudem z důvodu zachování rovnosti 



 86 

zbraní též státní zástupce. Normativní zakotvení procesní námitky nepoužitelnosti důkazu, 

která by straně obhajoby umožňovala dosáhnout přezkumu použitelnosti důkazu pro 

rozhodnutí o vině a trestu obviněného, se totiž jeví jako zásadním instrumentem pro realizaci 

ústavním pořádkem zaručeného práva obhajoby na dosažení vyloučení nepoužitelného 

důkazu z hodnotících úvah soudu. 

Z výše uvedených důvodů tak lze dospět k závěru, že namísto hodnocení zákonnosti 

důkazu by bylo vhodnější hovořit spíše o posuzování účinnosti a/nebo použitelnosti důkazů. 

což by lépe vystihovalo nutnost jejich vyloučení z hodnocení skutkového stavu a rozhodnutí 

ve věci. Tento proces by měl být přitom normativně podložen. Tato varianta by podle mého 

názoru lépe odpovídala důležitosti otázky zákonnosti, která je (na což se občas zapomíná) 

také inherentní vlastností důkazu a reflektovala by skutečnost, že i důkaz, který byl opatřen 

v souladu se zákonem, může být v trestním řízení nepoužitelný.  

Dalším potenciálním spíše než nedostatkem současné právní úpravy, tak podnětem 

k diskuzi, je v současné době těžko měnitelný fakt, že o nepoužitelnosti důkazu v praxi 

rozhoduje soudce, který se s obsahem takového důkazu již seznámil a při hodnocení 

sutkového stavu věci pro něj může být velmi obtížné se od znalosti obsahu nepoužitelného 

důkazu vnitřně oprostit. Jakkoliv je nalezení řešení představeného problému v českém 

právním prostředí úkolem značně obtížným, pokusím představit možné scénáře legislativního 

řešení a vytyčit směr úvah, kterými by se bylo možné de lege ferenda ubírat. 

Při zvažování legislativních možností koncepce vyloučení nepoužitelného důkazu 

z vyšetřovacího spisu předně narážíme na problém související s rozčleněním možných 

důsledků porušení procesních pravidel o dokazování na neúčinnost absolutní a relativní. 

Dojde-li totiž k vyloučení relativně neúčinného důkazu, bude nutné legislativně zajistit 

možnost jeho vrácení do spisového materiálu v případě, že podstatná vada dokazování 

způsobující jeho relativní neúčinnost bude následně, typicky v soudním stadiu řízení, zhojena 

(například svědek bude v hlavním líčení dodatečně zproštěn povinnosti mlčenlivosti a za 

podmínek § 211 tr. ř. bude přistoupeno ke čtení protokolu o jeho výpovědi učiněné v 

přípravném řízení, která se stane v důsledku zproštění mlčenlivost již plně účinnou). V tomto 

ohledu vyvstává na první pohled evidentní potřeba vypořádat se s otázkou, jak zajistit, aby se 

vyšší soudní instance (a též Ústavní soud) mohly s vyloučeným důkazem v případě potřeby 

jeho přezkumu seznámit.  Mám za to, že samotné praktické řešení by nemuselo být až tolik 

obtížné, jak se na první pohled jeví. Například by postačilo, aby se vyloučené důkazy 

zapečetily a přístup k nim by byl umožněn pouze oprávněným subjektům, které by byly 
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zákonem zmocněny k navrácení nově použitelných důkazů do spisu. Dít by se tak mohlo 

například na podkladě podané formální žádosti ze strany příslušného soudu, který ve věci 

rozhoduje. 

Dále mám za to, že o opodstatněnosti vyloučení nepoužitelného důkazu ze spisu není 

pochyb zejména v případech flagrantního porušení zákona, kdy nepoužitelnost důkazu 

je zřejmá již v průběhu přípravného řízení. Jako příklad lze uvést důkazy získané nezákonným 

donucením orgánu činného v trestním řízení učiněném při výslechu obviněného za účelem 

jeho doznání (§ 89 odst. 3 tr. ř.) či důkazy získané na základě provedené domovní prohlídky, 

aniž by pro její uskutečnění byly splněny esenciální zákonné předpoklady v podobě vydání 

soudního příkazu (§ 83 tr. ř.). Otázkou, která zůstává otevřená, je výběr vhodné osoby 

oprávněné k učinění příslušného rozhodnutí. Prima vista se nabízí logické řešení, že o 

otázkách flagrantního porušení zákona, k němuž došlo v přípravném řízení, by mohl účinně 

rozhodovat státní zástupce, který podle platné právní úpravy jako dominus listis vykonává 

dohled nad dodržováním zákonnosti přípravného řízení. Na druhou stranu, i tato koncepce má 

své nedostatky. Je totiž zřejmé, že ne všechny nepoužitelné důkazy bude možné identifikovat 

v raném stadiu trestního řízení, neboť některé důkazy mohou být v trestním řízení použity jen 

za předpokladu naplnění navazujících zákonných podmínek.263 

Legislativně jednoduché řešení naopak nabízí možnost vnitřního ovlivnění soudce 

nepoužitelným důkazem, který svědčí výlučně ve prospěch obviněného. V tomto ohledu 

považuji de lege ferenda za vhodné po vzoru zahraničních právních úprav jako právo 

in favorem defentionis legislativně zakotvit pravidlo, že k neúčinnému důkazu, který svědčí 

ve prospěch obviněného, je možné přihlížet.  

Pro úplnost je třeba dodat, že nastíněných rezonujících problémů jsou si patrně 

vědomi i tvůrci dlouhou dobu plánované rekodifikace trestního práva procesního. Pozitivně 

lze hodnotit zejména pravidlo představené v § e2 Návrhu paragrafového znění trestního řádu, 

který počítá s normativním zakotvením pravidla dosud objevujícího se pouze v judikatuře, 

které výslovně stanoví, že k absolutně neúčinnému důkazu „nelze přihlížet a musí být 

vyloučen z hodnocení při zjišťování skutkového stavu věci.“264 Jakým způsobem má dojít 

k vyloučení takového důkazu již obecná shoda není. V díle šestém návrhu paragrafového 

                                                 

 
263 Zcela specifické jsou v tomto ohledu úřední záznamy o podaném vysvětlení z přípravného řízení sepsané 

dle ustanovení § 158 odst. 6 tr. ř., které je možné použít v hlavním líčení pouze se souhlasem stran, nicméně 

o skutkovém průběhu obsahují poměrně zásadní a často velmi spontánní informace (srov. kapitolu 7.3) 
264 Návrh paragrafového znění některých kapitol nového trestního řádu. [online]. Ministerstvo spravedlnosti, 

18. ledna 2018 [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné na https://tpp.justice.cz. 
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upravující otázky dokazování se objevují dvě varianty, přičemž první z nich nechává 

současný stav posuzování použitelnosti důkazů zatím neměnný. Druhá představená varianta 

reflektuje výše uvedené úvahy a pokud jde o použitelnost důkazů obstaraných v přípravném 

řízení, navrhuje, aby trestní řád podmínky použitelnosti dříve pořízených důkazů 

neupravoval, přičemž soud by si sám provedl posouzení použitelnosti důkazů v souladu s 

judikaturou ESLP a Ústavního soudu. Z hlediska použitelnosti důkazů by bylo jen obecně 

stanoveno, že na začátku dokazování by předseda senátu seznámil strany s plánem 

dokazování a oznámil by jim, které z dříve pořízených důkazů považuje již v této fázi za 

nepoužitelné v řízení před soudem (např. z důvodu nezákonnosti jejich obstarání). Mělo by se 

jednat o důkazy, u kterých už se v této fázi ví, že je nelze použít. Strany by pak měly prostor 

do skončení hlavního líčení prokázat tvrzené skutečnosti jiným způsobem nebo soud 

přesvědčit o použitelnosti takových důkazů. Pokud jde o závaznost případného rozhodnutí 

soudce/předsedy senátu, návrh paragrafového znění uvádí, že by se mělo jednat pouze o 

„informaci, která stranám umožní obstarat si na podporu svých tvrzení další důkazy, přičemž 

to neznamená, že na základě dokazování prováděného v řízení před soudem nemůže vyjít 

najevo, že jsou nepoužitelné i další důkazy, o kterých to samosoudce nařídí.“ 

Vzhledem k tomu, že navrhované legislativní řešení je spíše než komplexní návod pro 

budoucí normativní regulaci, spíše náčrt cesty správným směrem, je v současné době ucelené 

hodnocení navrhované varianty zatím obtížné formulovat. Osobně se nicméně přikládáním 

k zakotvení druhé z představených variant, která umožňuje lépe reagovat na aktuální průběh 

trestního řízení a neustále se vyvíjející judikaturu a je oproti variantě první značně 

flexibilnější. Zároveň tato varianta, jak se uvádí v dostupném odůvodnění zveřejněném na 

stránkách Ministerstva spravedlnosti,265 klade větší nároky na soudce, což nepovažuji za 

problém, neboť vysoká profesionální úroveň soudců je inherentním předpokladem správně a 

efektivně fungujícího systému trestního soudnictví. 

Co z mého pohledu lze navrhované variantě nicméně vytknout, že nepamatuje 

důrazněji na práva obhajoby a nezakotvuje institut procesní námitky nepoužitelnosti důkazu, 

kterou by obhajoba mohla vznést buďto před nařízením hlavního líčení a vyvstane-li potřeba, 

i v jeho průběhu. Tímto by bylo obhajobě umožněno dosáhnout efektivně možnosti 

participace na vývoji důkazní situace a účinně reagovat na případnou nečinnost 

soudce/předsedy senátu, který důkaz, o němž se obhajoba domnívá a tuto skutečnosti je 

                                                 

 
265 Dostupné na https://tpp.justice.cz. 
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schopna podložit (například judikaturou ESLP), že by měl být nepoužitelný, nevyloučí. 

Pozitivně lze naopak hodnotit, že navrhovaná varianta poskytuje stranám trestního řízení 

prostor pro znovuobstarání vadně opatřeného důkazu, což garantuje zjištění skutkového stavu 

věci v co možná nejobjektivnější míře, a zároveň působí preventivě vůči situacím, kdy soudce 

nebude moci přihlédnout ke klíčovému důkazu. Nicméně tato výhoda působní selektivně 

pouze na určité spektrum situací běžně se vyskytujících v aplikační praxi a nenabízí řešení pro 

(v praxi nikoliv výjimečné) případy, kdy znovuobstarání důkazu nebude z rozličných důvodů 

možné nebo kdy nepoužitelnosti důkazu vyjde najevo až v hlavním líčení. Stejně tak 

navrhovaná varianta vůbec nevypořádává s problematikou relativní neúčinnosti důkazu. 
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4. Doktrína plodů z otráveného stromu 

4.1. Možnosti a limity uplatnění doktríny plodů z otráveného stromu v českém 

právním prostředí 

 Doktrína plodů z otráveného stromu je metaforickým vyjádřením principu, který řeší 

případy, kdy důkaz, jehož nezákonnost je namítána, má odvozený charakter od nezákonného 

důkazu původního. Metaforické vyjádření problematiky použitelnosti důkazů získaných 

na základě neúčinných důkazů bylo poprvé použito ve stanovisku soudce Frankfurtera ve věci 

Nardone v. United States266 v roce 1939.  Samotný princip byl poprvé představen 

v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu Spojených států amerických v roce 1920 ve věci 

Silverthorne Lumber Co. v. United States,267 kdy soud posuzoval možnost stěžovatelů, kterým 

byl doručen příkaz k vydání věcí, odmítnout vydání těchto dokumentů. Podle této doktríny 

uplatňující se ve Spojených státech důkazy získané odvozeně od nezákonných důkazů není 

možné v trestním řízení obecně použít. Jed z otráveného stromu se totiž šíří i na jeho plody a 

všechny důkazy, ať přímo či nepřímo, odvozené od původního neúčinného důkazy jsou 

stiženy neúčinností. 268 

Na mezinárodní úrovni je doktrína plodů z otráveného stromu vyjádřena například 

v rezoluci XV. Mezinárodního kongresu trestního práva, kde se uvádí: „Každý důkaz získaný 

s porušením základního práva, jakož i důkaz z něj odvozený, je neplatný a nelze ho vzít v 

úvahu v žádném stadiu řízení.“269  Zahraniční právní úpravy lze z hlediska řešení 

použitelnosti plodů z otráveného stromu rozdělit do tří skupin. První skupina je 

reprezentována zeměmi, které doktrínu plodů z otráveného stromu tradičně připouští (kromě 

Spojených států amerických například Itálie, Nizozemí, Kanada). Například Nejvyšší soud 

Slovenské republiky výslovně judikoval, že důkaz získaný v rozporu se zákonem přenáší 

                                                 

 
266 Nardone v. United States, 308 U.S. 338 (1939), dostupné také na 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/308/338/case.html.  
267 Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920), dostupné také na 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/251/385/case.html.  
268 V České republice například Ústavní soud doktrínu vyjádřil následovně: „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 na plody z otráveného stromu“).“ Srov. nález Ústavního 

soudu ČR ze dne 27. 3. 2003, sp. zn. IV. ÚS 757/2000 (N 43/29 SbNU 401). Citované rozhodnutí se nicméně 

věnuje dosahu nezákonnosti v procesu dokazování z jiného hlediska – nezákonnosti rozhodnutí, a problematiku 

účinnosti důkazů odvozených od neúčinných důkazů neřeší. 
269 Revue International de droit pénal. 1995, č. 1-2. Vol. 66. s. 38. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgbpws5s7ovzv6nzvg4
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svoji nezákonnost také na další důkazy, které z jeho obsahu vycházejí.270  Naproti tomu druhá 

skupina států doktrínu plodů z otráveného stromu zásadně neuznává (např. Německo, 

Japonsko). Třetí, nejširší skupina, ponechává řešení otázky použitelnosti důkazů odvozených 

od otrávených důkazů na úvaze soudce rozhodujícího v konkrétní věci (Francie, Anglie).271 

Do této třetí skupiny lze zařadit i Českou republiku. Při pohledu do platné právní 

úpravy České republiky totiž zjistíme, že trestní řád pro použitelnost důkazů odvozených od 

procesně nepoužitelných důkazů nenabízí žádná konkrétní pravidla, z čehož plyne, že při 

aplikaci doktríny plodů z otráveného stromu v českém právním prostředí je nezbytné vycházet 

ze závěrů judikatury. 

V české právní nauce se nicméně vyvinulo několik možných přístupů, s jejichž 

pomocí je možné účinnost odvozených důkazů řešit. Prvním z nich je určení účinnosti 

odvozených důkazů za pomocí aplikace tzv. testu konfliktu zájmů. V souladu s tímto 

přístupem, který v české nauce zmiňuje zejména Nett,272  je zapotřebí účinnost derivativních 

důkazů posuzovat v každém jednotlivém případě zvlášť podle výsledku testu, při jehož 

realizaci bude třeba zhodnotit, zda je v konkrétním případě nutné upřednostnit zájem na 

zajištění ochrany základních lidských práva svobod nebo veřejný zájem na odhalení trestné 

činnosti a potrestání jejich pachatelů. Základními hledisky, která je nezbytné vzít v úvahu, 

jsou (i) povaha a závažnost trestné činnosti, která je obviněnému kladena za vinu, (ii) povaha 

práva, které bylo nezákonným postupem porušeno, a (iii) stupeň tohoto narušení. V souladu 

s tímto vymezením se poté zastává názor, že v případě závažných trestných činů by měl být 

důkaz odvozený od neúčinného důkazu připuštěn. Naproti tomu, jedná-li se bagatelní trestnou 

činnost, odvozený důkaz by měl být stižen neúčinností, stejně jako důkaz původní.  

Druhý možný přístup, který se v české nauce tradičně objevuje, je reprezentován 

myšlenkou vyskytující se v díle Růžka, který se přiklání k názoru, že odvozený důkaz je plně 

účinný, avšak k odsouzení obviněného může dojít pouze tehdy, pokud je možné vinu 

obviněného prokázat nehledě na existenci odvozeného důkazu. Jako příklad uvádí situaci, 

kdy byl obviněný násilím donucen k doznání a uvedl místo, kam ukryl kořist. V takovém 

případě podle Růžka patrně nikdo nebude žádat vrácení kořisti na původní místo a hledání 

nových důkazů. Na odvozený důkaz je tedy podle něj třeba pohlížet tak, jako kdyby byl 
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vyhledán na základě jiných skutečností než v důsledku neúčinného důkazu.273 Růžkovo 

stanovisko nepochybně odpovídá dobovému nazírání na problematiku. Například Nett jej 

považuje dokonce za reprezentativní pro českou důkazní teorii a uzavírá, že v českém 

právním prostření „jsou plody z otráveného stromu zdravé.“274 K tomuto závěru se kromě 

Netta přiklání i Repík a dodává, že nezákonným je podle něj totiž toliko zjištění existence 

důkazu, tj. jeho vyhledání, vlastní obsah důkazu již probíhá plně v souladu se zákonem. 275  

Na opačné straně názorového spektra stojí například Šámal, který odmítá názor Růžka 

a nepovažuje jej správný. Podle něj totiž možnost neomezené použitelnosti důkazů 

odvozených od nezákonně získaných důkazů v podstatě navádí orgány činné v trestním řízení 

k používání nezákonných metod při opatřování důkazů, přičemž upozorňuje na konkrétní 

možné negativní důsledky takového přístupu „když se jim podaří dostat „doznání“ či 

výpověď z obviněného, který až dosud zapíral, nebo když se jim podaří nezákonně vniknout do 

bytu obviněného a získat tam další důkazy proti němu, hrozí sice, že bude později takový 

původní úkon prohlášen za neúčinný a v praxi jen výjimečně i za nezákonný, ale to již nebude 

mít podstatný význam, neboť další důkazy na základě tohoto původního neúčinného a 

nezákonného úkonu „usvědčí „obviněného a potvrdí „objektivní pravdu“ 276   

Významný doktrinální pohled na účinnost derivátních důkazů představil v soudobé 

nauce Herczeg. Podle jeho názoru uvedeného ve stati, v níž se zabýval použitelností důkazů 

obstaraných porušením zákazu obsaženého v čl. 3 Úmluvy, je třeba považovat důkazy 

odvozené od důkazů získaných mučením nebo jiným krutým nelidským zacházením za 

neúčinné. Tento názor vycházeje z judikatury ESLP se opírá o nezpochybnitelné záruky 

ústavnosti trestního řízení, z nichž vyplývá, že soudy (konkrétně Ústavní soud) mají při 

zjištění nezákonnosti povinnost obnovit status quo ante, tedy právní stav, který zde byl před 

vznikem neúčinného důkazu. Pokud by jako důkazy bylo možno použít důkazy odvozené 

z nezákonně provedených důkazů, nemohl by být tento stav obnoven. Podle Herczega by bylo 

proto popřením principů právního státu, pokud by bylo možné záruky ústavnosti trestního 
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řízení obcházet tím, že by bylo možno využít informace z absolutně neúčinného důkazu jako 

podklad pro obstarání dalších již procesně využitelných důkazů.277  

Přestože autoři místy s odmítáním použitelnosti doktríny plodů z otráveného stromu 

polemizují, v zásadě shodně konstatují, že česká nauka ani justiční praxe tuto doktrínu 

nepřevzala.  Její převažující část totiž doktrínu plodů z otráveného stromu neuznává a přiklání 

se k názoru, že důkazy získané odvozeně od neúčinných důkazů lze v trestním řízení použít.  

V judikatuře ESLP vyvolává doktrína plodů z otráveného stromu řadu otázek 

týkajících se spravedlnosti řízení, a to zejména v kontextu známého rozhodnutí ve věci 

Gäfgen proti Německu.278 Magnus Gäfgen byl vyslýchán německou policií, neboť byl 

podezřelý z únosu desetiletého chlapce, kterého ve svém bytě usmrtil a jeho tělo ukryl mimo 

byt. Magnus Gäfgen následně̌ kontaktoval rodiče chlapce s požadavkem na výkupné ve výši 1 

milionu Eur. Z důvodu obavy o život chlapce, který byl však již v tu dobu mrtev, se rodiče 

obrátili na policii, a zaplatili Gäfgenovi požadované výkupné. Po převzetí požadovaného 

výkupného byl Magnus Gäfgen policií zadržen a pod pohrůžkou použití bolestivých technik 

při výslechu přiznal, kde se unesený chlapec, resp. v té době již pouze jeho mrtvé tělo, 

nachází. V důsledku Gäfgenova doznání bylo objeveno tělo chlapce, a v návaznosti na tento 

nezákonný důkaz, byly objeveny a zajištěny i další důkazy o způsobu smrti chlapce, které 

byly v soudním řízení použity proti Gäfgenovi. 

Magnus Gäfgen byl německými soudy odsouzen na doživotí. Německé soudy 

za pomocí aplikace testu konfliktu zájmů dospěly k závěru, že odvozené důkazy jsou účinné 

a s ohledem na závažnost obvinění pana Gäfgena nejsou vyloučeny.279 Pokud jde o vynucené 

doznání, ačkoliv obecně byla jeho použitelnosti před soudem vyloučena, soud doplnil, 

že takový důkaz je možné v řízení použít pouze za předpokladu, že obviněný bude opětovně 

poučen o svých právech, zejména a právu nevypovídat. Odsouzení Magnuse Gäfgena tak bylo 

založeno na následném přiznání stěžovatele v průběhu hlavního líčení a na dalších důkazech 

získaných v přípravném řízení (tělo zesnulého chlapce, stopy pneumatik Gäfgenova auta, jeho 

batoh, pitva nezletilého, sledování stěžovatele po převzetí výkupného atd.). ESLP v postupu 

německých soudů neshledal porušení čl. 6 Úmluvy, neboť odvozené usvědčující důkazy jen 

potvrzovaly autentičnost doznání Magnuse Gäfgena a měly pouze vedlejší a podpůrný 
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charakter. Za podstatnou ESLP také považoval skutečnost, že dodatečné důkazy přijaté 

během procesu nebyly vnitrostátním soudem použity proti stěžovateli k prokázání jeho viny, 

nýbrž pouze k ověření pravdivosti jeho přiznání.280 ESLP také zdůraznil, že napadené reálné 

důkazy vyplynuly z protiprávní metody výslechu, která však sama o sobě nebyla zaměřena na 

podporu trestního vyšetřování, nýbrž byla aplikována pro preventivní účely a dále, že 

stěžovatel měl v průběhu řízení před soudem možnost plně uplatnit své právo na obhajobu a 

napadnout autenticitu důkazů. 

ESLP se tak v kauze Gäfgen proti Německu přiklonil k mírnější interpretaci zákazu 

obsaženého v čl. 3 Úmluvy a odklonil se od jeho absolutní povahy. Přestože v některých 

předešlých rozhodnutích ESLP uvádí, že závažnost trestné činnosti je z hlediska zákazu 

formulovaného v čl. 3 Úmluvy kritériem bezvýznamným,281 dovodil, že odvozené důkazy je 

třeba posuzovat v kontextu čl. 6 Úmluvy, pro jehož realizaci aplikoval test konfliktu zájmů, 

ve kterém zhodnotil jednak (i) způsob, jakým byly důkazy získány (napadené reálné důkazy 

vyplynuly z protiprávní metody výslechu, která však sama o sobě nebyla zaměřena na 

podporu trestního vyšetřování, nýbrž byla aplikována pro preventivní účely“282), jednak 

(ii) závažnost spáchaného činu (není pochyb o tom, že oběti trestného činu a jejich rodiny 

jakož i veřejnost mají zájem na stíhání pachatelů trestných činů, přičemž v daném případu byl 

tento zájem obzvláště důležitý283), (ii) vliv důkazů na výsledek řízení (který byl v daném 

případě vzhledem v soudním stadiu zopakovanému doznání zanedbatelný284).  

Rozhodnutí ESLP v kauze kauzy Gäfgen proti Německu má nezpochybnitelný význam 

také pro vnitrostátní právní praxi (jak bude uvedeno dále), nicméně je třeba zdůraznit, že řeší 

jen problematiku důkazů získaných za užití násilí. Z rozhodnutí ESLP této kauze 

předcházejících, lze vyvodit obecné pravidlo, které ESLP pro posuzování účinnosti 

odvozených důkazů, aplikuje, a sice, že důkazy, které byly získány nepřímo v důsledku 

porušení čl. 3 Úmluvy, vedou pouze k domněnce, že v předmětném trestním řízení bylo 

porušeno právo na spravedlivý proces. ESLP proto musí zkoumat, zda a v jakém rozsahu byl 

čl. 6 Úmluvy skutečně porušen, přičemž jak spravedlivost trestního procesu, tak i účinná 

ochrana absolutního zákazu podle čl. 3 Úmluvy v tomto kontextu jsou ohroženy pouze tehdy, 
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jestliže bylo dokázáno, že porušení čl. 3 Úmluvy mělo vliv na výsledek řízení proti 

obžalovanému, tj. dopad na jeho odsouzení či trest.285 Při posuzování toho, zdali určité řízení 

jako celek bylo spravedlivé, je třeba uplatnit test konfliktu zájmů a zhodnotit závažnost 

veřejného zájmu na odhalení určitého trestného činu a potrestání jeho pachatele ve vztahu 

k zájmu na ochraně individuálních práv a svobod. Důraz ESLP klade na dodržení práv 

obhajoby a zhodnocení, zda měl obviněný možnost napadnout autenticitu důkazů, zpochybnit 

jejich věrohodnost a napadnout jejich použití.286  

V samotné české justiční praxi se doktrína plodů z otráveného stromu objevuje 

v několika rozhodnutích, přičemž v zásadě ani jednom z nich nenalezneme výslovný odkaz 

či tvrzení, že by doktrína plodů z otráveného stromu nacházela své uplatnění též v českém 

trestním procesu nebo že plody stromu jsou otrávené. V souvislosti s formulací doktríny 

plodů otráveného stromu v českém trestním procesu stojí zmínku některé z nich.  Tak 

v usnesení sp. zn. 11 Tdo 122/2015287 Nejvyšší soud, podobně jako ve svém rozhodnutí 

sp. zn. 6 Tdo 84/2013,288 konstatoval, že „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.“ 

V usnesení sp. zn. 3 Tdo 1621/2014289 Nejvyšší soud potvrdil dříve vyslovené závěry, 

že český trestní proces doktrínu „plodů z otráveného stromu“, která je rozvíjena v některých 

odlišných právních systémech (např. USA), nepřevzal a připomenul, že „její tuzemskou 

aplikovatelnost zpochybnil i Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 8. 3. 2012, sp. zn. III. ÚS 

2260/10, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č. 50/2012 Sb. V jeho 

odůvodnění se mimo jiné podává, že pokud je eventuálně zjištěno, že některý důkaz byl 

v trestním řízení opatřen nezákonným způsobem, znamená to pouze tolik, že tento konkrétní 
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důkaz je v daném řízení nepoužitelný a nelze k němu při dokazování viny přihlížet. Je-li však 

vina pachatele spolehlivě prokázána také jinými důkazy, které přímo nemají původ v 

nezákonném postupu, nic nebrání tomu odsuzující rozsudek o tyto jiné důkazy opřít. Jinými 

slovy, výskyt nezákonného důkazu nevede k nepoužitelnosti důkazů ostatních.“ Tento právní 

názor následně použil Nejvyšší soud i v dalším svém rozhodnutí.290 

Ústavní soud se k aplikaci doktríny plodů z otráveného stromu vyjádřil rovněž 

v několika svých rozhodnutích. V nálezu sp. zn. III. ÚS 2260/2010291 konstatoval, 

že v případech, kdy je vina pachatele spolehlivě prokázána též jinými důkazy, které nemají 

původ v nezákonném postupu, nic nebrání tomu opřít odsuzující rozsudek o tyto jiné důkazy. 

„Jinými slovy řečeno, výskyt nezákonného důkazu nevede k nepoužitelnosti všech ostatních 

(jiných) důkazů. Ani tak rigorózní důkazní teorie, jako je např. doktrína ovoce z otráveného 

stromu (fruits of poisonous tree doctrine), jejíž aplikovatelnost je sama o sobě sporná, 

nezastává názor, že výskyt nezákonného důkazu způsobuje nepoužitelnost všech důkazů 

opatřených v daném řízení. Nepoužitelnost se týká toliko těch důkazů, jež jsou od 

nezákonného důkazu kauzálně odvozeny.“ Z citovaného právního závěru vyplývá, že 

nepoužitelnost se týká toliko těch důkazů, jež jsou od nezákonného důkazu kauzálně 

odvozeny. Tuto úvahu použil Ústavní soud ve své následné rozhodovací činnosti ještě 

několikrát.292  

Použitelnost doktríny plodů z otráveného stromu nelze dovodit ani z právních závěrů 

vyslovených v nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1677/13293, který se vztahoval 

k použitelnosti výslechu svědka z důkazně nepoužitelné a v rozporu se zákonem provedené 

rekognice. V návaznosti na svou předchozí judikaturu294 Ústavní soud potvrdil svůj 

zdrženlivý přístup k doktríně plodů z otráveného stromu a připomenul, že kontinentální trestní 

řízení vychází oproti právnímu systému common law z formálně-materiální povahy důkazu 

a zpravidla jen takové vady úkonu, které porušují právo na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 

Listiny a čl. 6 Úmluvy), vedou k neúčinnosti nebo nepřípustnosti důkazu. Zásada volného 

hodnocení důkazů (čl. 2 odst. 6 trestního řádu) orgánům činným v trestním řízení ukládá, aby 

                                                 

 
290 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 11 Tdo 122/2015 (NS 3532/2015). 
291 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 3. 2012, sp. zn. III. ÚS 2260/2010 (N 50/64 SbNU 617). 
292 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 19. 7. 2012, sp. zn. III. ÚS 3318/09, usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 

15. 7. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3766/2012, usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 15. 10. 2013, sp. zn. IV. ÚS 

2058/2013, usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2016, sp. zn. I. ÚS 3513/14.  
293 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2014, sp. zn. I. ÚS 1677/13 (N 195/75 SbNU 197). 
294 Ústavní soud přitom odkázal na závěry vyslovené dřívějšími nálezy např. sp. zn. III. ÚS 761/14 ze dne 21. 5. 

2014, nález sp. zn. III. ÚS 587/14 ze dne 7. 5. 2014, usnesení sp. zn. IV. ÚS 2058/13 ze dne 15. 10. 2013, 

usnesení sp. zn. III. ÚS 3318/09 ze dne 19. 7. 2012, nález sp. zn. III. ÚS 2260/10 ze dne 8. 3. 2012. 
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důkazy byly hodnoceny jak ve vzájemné souvislosti, tak jednotlivě, a umožňuje tedy, aby 

bylo k vadám řízení přistupováno diferencovaně, tedy materiálně. 

Z hlediska aplikace doktríny plodů z otráveného stromu je nicméně podstatné, že 

Ústavní soud konstatoval, že při její interpretaci „nelze jít tak daleko, že by jednou pro vždy 

byly absolutně znehodnoceny všechny důkazy, jež se na prvotním nezákonném důkazu 

podílely, tj. že by do budoucna neplatil žádný z odvozených důkazů, tj. že by do budoucna 

neplatila žádná ze svědeckých výpovědí, protože svědci byli účastni nelegálně provedené 

rekognice.“  

S ohledem na tato teoretická východiska pak Ústavní soud akcentoval, že „nelze tedy 

učinit závěr, že pokud v průběhu řízení došlo k provedení rekognice v rozporu s trestním 

řádem, a tato rekognice je tak důkazně nepoužitelná, je také důkazně nepoužitelný celý další 

výslech poškozeného, který byl poznávající osobou při procesně nesprávně provedené 

rekognici. Situace je však jiná, pokud jde o pasáže výpovědi poškozeného, ve kterých 

identifikuje stěžovatele prostřednictvím čísel fotografií z rekognice, která proběhla procesně 

neregulérním způsobem, a je tak důkazně nepoužitelná (…) z výše uvedených citací je zřejmé, 

že tyto pasáže výpovědi svědka jsou zcela jistě kauzálně spjaty s provedenou rekognicí - 

pokud by rekognice neproběhla, nemohl by následně poškozený stěžovatele výše uvedeným 

způsobem označit v průběhu svého výslechu. Pokud však rekognice neproběhla v souladu s 

procesními předpisy, a je proto důkazně nepoužitelná, není možno přihlížet ani k právě 

zmíněným pasážím výpovědi poškozeného, jelikož jsou s provedenou rekognicí bezprostředně 

propojeny.“ Ústavní soud tak zopakoval již dříve vyslovené stanovisko, že nepoužitelnost se 

může týkat toliko těch důkazů, jež jsou od nezákonného důkazu kauzálně odvozeny. 

Z citovaného nálezu Ústavního soudu tedy plyne, že pokud v průběhu řízení došlo k 

provedení důkazu v rozporu s trestním řádem, a tento důkaz je tak nepoužitelný, nelze dospět 

k závěru, že je důkazně nepoužitelný je v plném rozsahu rovněž důkaz od tohoto důkazu 

odvozený, nýbrž jsou nepoužitelné pouze části důkazu (například pasáže výpovědi), které 

jsou zcela jednoznačně kauzálně spjaty s procesně nepoužitelným důkazem. 

Nové světlo do úvah nad aplikací doktríny plodů z otráveného stromu vnesla do 

českého právního prostředí mediálně exponovaná kauza bývalého středočeského hejtmana 

Davida Ratha,295 která znovu otevřela debaty na téma účinnosti odvozených důkazů.  Vrchní 

soud v Praze, který rozhodoval o odvolání obviněných, kteří inter alia namítali nezákonnost 

                                                 

 
295 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, sp. zn. 6 To 106/2015. 
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nařízených odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a použití sledování osoby a 

věcí, se prakticky bez hlubšího rozboru argumentace a vyvození právních závěrů ztotožnil se 

závěry z práce Herczega a při vědomí omezení důkazní základny konstatoval, že důkazy 

získané na základě nezákonných odposlechů jsou neúčinné. Vrchní soud v Praze se tak 

přiklonil k teorii, že je třeba zabývat se tím, zda konkrétní důkaz nebo informací v něm 

obsaženou by bylo možno obstarat i bez skutečností zjištěných nezákonnými odposlechy a 

sledováním osob a věcí, tj. procesně souladným způsobem a poukázal na indicie, za pomocí 

nichž lze k opatření důkazů procesně souladným způsobem dospět. 

Proti citovanému usnesení Vrchního soudu v Praze podal ministr spravedlnosti podle 

§ 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněných, ve které namítl 

nesprávné užití doktríny „plodů z otráveného stromu“ s tím, že odvolací soud zpochybňuje 

dosavadní dokazování pouhým odkazem na část dostupné literatury (viz zmíněný článek 

Herczega), aniž by svoji úvahu blíže specifikoval a tuto doktrínu aplikoval na konkrétní 

řízení. K tomu uvedl, že český trestní proces doktrínu plodů z otráveného stromu (která 

vznikla a je rozvíjena ve Spojených státech amerických) nepřevzal, přičemž trestní řád 

formuluje striktní zákaz použití důkazu toliko v § 89 odst. 3 tr. ř. ve vztahu k nezákonnému 

donucení.  

Nejvyšší soud rozsudkem sp. zn. 6 Tz 3/2017296 vyslovil, že pravomocným usnesením 

Vrchního soudu v Praze, byl ve prospěch obviněných porušen zákon, a ačkoliv shledal 

nezákonnost samotných příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, jakož 

i povolení ke sledování osob a věcí vydaných v této věci, a tedy odpadl předpoklad 

„otráveného stromu“, vyjádřil se obiter dictum i k použitelnosti doktríny plodů z otráveného 

stromu v českém právním prostředí. Nejvyšší soud prvotně připomenul, že česká trestní teorie 

ani praxe doposud nepřevzala angloamerickou doktrínu plodů z otráveného stromu a dodal, že 

„nelze ovšem vyloučit, že v některých případech se může na základě „kontinentálního“ 

formálně-materiálního přístupu k hodnocení zákonnosti důkazů dojít ke stejným závěrům jako 

na podkladě této angloamerické doktríny. Podstatné nicméně je přistupovat k hodnocení 

zákonnosti důkazů vždy diferencovaně s ohledem na konkrétní povahu a závažnost vady 

nastalé v procesu dokazování a nečinit paušální závěry, že celý důkaz získaný nebo odvozený 

z procesně nepřípustně provedeného úkonu je „otrávený“ (…).“ Z citovaného právního 

názoru tedy plyne, že Nejvyšší soud aplikaci doktríny plodů z otráveného stromu napříště 

                                                 

 
296 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 6. 2017, sp. zn. 6 Tz 3/2017-II (NS 4156/2017). 
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v českém právní prostředí a priori neodmítá. Ve vztahu k možné budoucí aplikaci této 

doktríny dále Nejvyšší soud jako jediné rozhodné kritérium formuluje povahu a závažnost 

vady nastalé při procesu dokazování, aniž by jakýmkoliv způsobem zohledňoval povahu a 

závažnost trestného činu, k jehož objasnění má otrávený důkaz přispět. Pro futuro Nejvyšší 

soud také naznačil, že bude žádoucí odlišovat charakter otráveného důkazu a přistupovat k 

účinnosti důkazů odvozených od důkazů získaných nezákonným donucením nebo hrozbou 

v rozporu s § 89 odst. 3 tr. ř. a ostatních důkazů, při jejichž opatření došlo k porušení 

procesního předpisu. 297 

Je zřejmé, že přístup Vrchního soudu v Praze nemohl v české praxi bez dalšího obstát, 

bez ohledu na absenci příhodné právní argumentace, neboť otázka posuzování použitelnosti 

odvozených důkazů není otázkou tematickou, k níž lze zaujmout kategorický závěr  

o otrávenosti všech derivativních důkazů.  Na problematičnost kategorického přístupu 

k otázce poukazuje v literatuře trefně Musil: „Lze se setkat se simplifikujícím tvrzením, že 

plody z otráveného stromu jsou vždy otrávené. Takto absolutně formulovaný úsudek, bez 

jakékoliv specifikace, je však prakticky bezcenný, už jen proto, že pomyslný stupeň „toxicity“ 

vadných postupů se pohybuje na spojité škále, od naprosté neškodnosti až po totální a 

bezpodmínečné znehodnocení důkazu.“298  

Doktrína plodů z otráveného stromu je metaforickým vyjádřením principu, který řeší 

případy, kdy důkaz, jehož nezákonnost je namítána, má odvozený charakter od nezákonného 

důkazu původního. Metaforické vyjádření problematiky použitelnosti důkazů získaných 

na základě neúčinných důkazů bylo poprvé použito ve stanovisku soudce Frankfurtera ve věci 

Nardone v. United States299 v roce 1939.  Tento princip byl poprvé představen v rozhodovací 

činnosti Nejvyššího soudu Spojených států amerických v roce 1920 ve věci Silverthorne 

Lumber Co. v. United States,300 v níž soud posuzoval možnost stěžovatelů, kterým byl 

doručen příkaz k vydání věcí, odmítnout vydání těchto dokumentů. Podle doktríny 

ve Spojených státech důkazy získané odvozeně od nezákonných důkazů není možné 

                                                 

 
297 Tento závěr lze vyvodit z následujícího konstatování: „Odborný názor (doc. Herczega – pozn. autorky) 

je na posuzovaný případ nepřiléhavý, jelikož se zabýval „otráveností“ důkazů získaných na základě vynuceného 

doznání. Takový zákaz použití důkazu je totiž jako jediný výslovně formulován trestním řádem v § 89 odst. 3 tr. 

ř., zatímco v případě jiných porušení procesních ustanovení o dokazování je nutno následnou použitelnost 

důkazů hodnotit vždy s ohledem na konkrétní okolnosti posuzovaného případu.“ 
298 MUSIL, Jan. Několik otazníků nad judikaturou Ústavního soudu ČR v době postmoderny (na příkladu 

prohlídky jiných prostor a pozemků). Kriminalistika. 2011, roč. 44, č. 1, s. 23  
299 Nardone v. United States, 308 U.S. 338 (1939), dostupné také na 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/308/338/case.html.  
300 Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920), dostupné také na 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/251/385/case.html.  
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v trestním řízení obecně použít. Jed z otráveného stromu se šíří i na jeho plody a všechny 

důkazy, ať přímo či nepřímo, odvozené od původního neúčinného důkazy jsou stiženy 

neúčinností. 301 

Na mezinárodní úrovni je doktrína plodů z otráveného stromu vyjádřena například 

v rezoluci XV. Mezinárodního kongresu trestního práva, kde se uvádí: „Každý důkaz získaný 

s porušením základního práva, jakož i důkaz z něj odvozený, je neplatný a nelze ho vzít v 

úvahu v žádném stadiu řízení.“302  Zahraniční právní úpravy lze z hlediska nazírání na 

problematiku použitelnosti plodů z otráveného stromu rozdělit do tří skupin. První skupina je 

reprezentována zeměmi, které doktrínu plodů z otráveného stromu tradičně připouští (kromě 

Spojených států amerických například Itálie, Nizozemí, Kanada), naproti tomu druhá skupina 

států doktrínu plodů z otráveného stromu zásadně neuznává (např. Německo, Japonsko). 

Třetí, nejširší skupina, ponechává řešení otázky použitelnosti důkazů odvozených od 

otrávených důkazů na úvaze soudce rozhodujícího v konkrétní věci (Francie, Anglie).303 

Do této třetí skupiny lze zařadit i Českou republiku. Při pohledu do platné právní 

úpravy České republiky totiž zjistíme, že trestní řád pro použitelnost důkazů odvozených od 

procesně nepoužitelných důkazů nenabízí žádná konkrétní pravidla, z čehož plyne, že při 

posuzování důsledků doktríny plodů z otráveného stromu v českém právním prostředí je 

nezbytné vycházet ze závěrů judikatury. 

V české právní nauce se nicméně vyvinulo několik možných přístupů, s jejichž 

pomocí je možné účinnost odvozených důkazů řešit. Prvním z nich je určení účinnosti 

odvozených důkazů za pomocí aplikace tzv. testu konfliktu zájmů. V souladu s tímto 

přístupem, který v české nauce zmiňuje zejména Nett,304  je zapotřebí účinnost derivativních 

důkazů posuzovat v každém jednotlivém případě zvlášť podle výsledku testu, při jehož 

realizaci bude třeba zhodnotit, zda je v konkrétním případě nutné upřednostnit zájem na 

                                                 

 
301 V České republice například Ústavní soud doktrínu vyjádřil následovně: „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 na plody z otráveného stromu“).“ Srov. nález Ústavního 

soudu ČR ze dne 27. 3. 2003, sp. zn. IV. ÚS 757/2000 (N 43/29 SbNU 401). Citované rozhodnutí se nicméně 

věnuje dosahu nezákonnosti v procesu dokazování z jiného hlediska – nezákonnosti rozhodnutí, a problematiku 

účinnosti důkazů odvozených od neúčinných důkazů neřeší. 
302 Revue International de droit pénal. 1995, č. 1-2. Vol. 66. s. 38. 
303 PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-247-

04110-8. s. 483 – 487. K uplatnění doktríny plodů z otráveného stromu v německém a francouzském právním 

řádu srov. 5.2.3 a 5.3.3 této práce. 
304 NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-

1524-1. s. 44. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgbpws5s7ovzv6nzvg4
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zajištění ochrany základních lidských práva svobod nebo veřejný zájem na odhalení trestné 

činnosti a potrestání jejich pachatelů. Základními hledisky, která je nezbytné vzít v úvahu, 

jsou (i) povaha a závažnost trestné činnosti, která je obviněnému kladena za vinu, (ii) povaha 

práva, které bylo nezákonným postupem porušeno, a (iii) stupeň tohoto narušení. V souladu 

s tímto vymezením se poté zastává názor, že v případě závažných trestných činů by měl být 

odvozený důkaz od neúčinného důkazu připuštěn. Naproti tomu, jedná-li se bagatelní trestnou 

činnost, odvozený důkaz by měl být stižen neúčinností, stejně jako důkaz původní.  

Druhý možný přístup, který se v české nauce tradičně objevuje, je reprezentován 

myšlenkou vyskytující se v díle Růžka, který se přiklání k názoru, že odvozený důkaz je plně 

účinný, avšak k odsouzení obviněného může dojít pouze tehdy, pokud je možné vinu 

obviněného prokázat nehledě na existenci odvozeného důkazu. Jako příklad uvádí situaci, 

kdy byl obviněný násilím donucen k doznání a uvedl místo, kam ukryl kořist. V takovém 

případě podle Růžka patrně nikdo nebude žádat vrácení kořisti na původní místo a hledání 

nových důkazů. Na odvozený důkaz je tedy podle něj třeba pohlížet tak, jako kdyby byl 

vyhledán na základě jiných skutečností než v důsledku neúčinného důkazu.305 Růžkovo 

stanovisko nepochybně odpovídá dobovému nazírání na problematiku účinnosti důkazů 

získaných od odvozených důkazů. Například Nett jej považuje dokonce za reprezentativní pro 

českou důkazní teorii a uzavírá, že v českém právním prostření „jsou plody z otráveného 

stromu zdravé.“306 K tomuto závěru se kromě Netta přiklání i Repík a dodává, že 

nezákonným je podle něj totiž toliko zjištění existence důkazu, tj. jeho vyhledání, vlastní 

obsah důkazu již probíhá plně v souladu se zákonem. 307  

Na opačné straně názorového spektra stojí například Šámal, který odmítá názor Růžka 

a nepovažuje jej správný. Podle něj totiž možnost neomezené použitelnosti důkazů 

odvozených od nezákonně získaných důkazů v podstatě navádí orgány činné v trestním řízení 

k používání nezákonných metod při opatřování důkazů, přičemž upozorňuje na konkrétní 

možné negativní důsledky takového přístupu „když se jim podaří dostat „doznání“ či 

výpověď z obviněného, který až dosud zapíral, nebo když se jim podaří nezákonně vniknout do 

bytu obviněného a získat tam další důkazy proti němu, hrozí sice, že bude později takový 

                                                 

 
305 RŮŽEK, Antonín. K některým důsledkům porušení předepsaného procesního postupu. Socialistické 

soudnictví, 1966, č. 5. s. 226. In.  NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova 

univerzita, 1997. ISBN 80-210-1524-1. s. 44 a 45. 
306 NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-

1524-1. s. 44 a 45. 
307 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 139. 



 102 

původní úkon prohlášen za neúčinný a v praxi jen výjimečně i za nezákonný, ale to již nebude 

mít podstatný význam, neboť další důkazy na základě tohoto původního neúčinného a 

nezákonného úkonu „usvědčí „obviněného a potvrdí „objektivní pravdu“ 308   

Významný doktrinální pohled na účinnost derivátních důkazů představil v soudobé 

nauce Herczeg. Podle jeho názoru uvedeného v práci, ve které se zabýval použitelností 

důkazů obstaraných porušením zákazu obsaženého v čl. 3 Úmluvy, je třeba považovat důkazy 

odvozené od neúčinných důkazů získaných mučením nebo jiným krutým nelidským 

zacházením za neúčinné. Tento názor vycházeje z judikatury ESLP se opírá o 

nezpochybnitelné záruky ústavnosti trestního řízení, z nichž vyplývá, že soudy (konkrétně 

Ústavní soud) mají při zjištění nezákonnosti povinnost obnovit status quo ante, tedy právní 

stav, který zde byl před vznikem neúčinného důkazu. Pokud by jako důkazy bylo možno 

použít důkazy odvozené z nezákonně provedených důkazů, nemohl by být tento stav 

obnoven. Podle Herczega by bylo proto popřením principů právního státu, pokud by bylo 

možné záruky ústavnosti trestního řízení obcházet tím, že by bylo možno využít informace 

z absolutně neúčinného důkazu jako podklad pro obstarání dalších již procesně využitelných 

důkazů.309  

Přestože autoři místy s odmítáním použitelnosti doktríny plodů z otráveného stromu 

polemizují, v zásadě shodně konstatují, že česká trestněprávní praxe tuto doktrínu nepřevzala.  

Převažující část nauky a justiční praxe doktrínu plodů z otráveného stromu totiž neuznává 

a přiklání se k názoru, že důkazy získané odvozeně od neúčinných důkazů lze v trestním 

řízení použít.  

V judikatuře ESLP vyvolává doktrína plodů z otráveného stromu řadu otázek 

týkajících se spravedlnosti řízení, a to zejména v kontextu známého rozhodnutí ve věci 

Gäfgen proti Německu.310 Magnus Gäfgen byl vyslýchán německou policií, neboť byl 

podezřelý z únosu desetiletého chlapce, kterého ve svém bytě usmrtil a jeho tělo ukryl mimo 

byt. Magnus Gäfgen následně̌ kontaktoval rodiče chlapce s požadavkem na výkupné ve výši 1 

milionu Eur. Z důvodu obavy o život chlapce, který byl však již v tu dobu mrtev, se rodiče 

obrátili na policii, a zaplatili Gäfgenovi požadované výkupné. Po převzetí požadovaného 

výkupného byl Magnus Gäfgen policií zadržen a pod pohrůžkou použití bolestivých technik 

                                                 

 
308 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: Codex Bohemia, 1999. 

ISBN 80-85963-89-2. s. 303 a 304. 
309 HERCZEG, Jiří. Plody z otráveného stromu a ústavněprávní limity získávání informací v trestním řízení. 

Trestněprávní revue, 2009, č. 3, s. 65-70. 
310 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, č. 22978/05. 
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při výslechu přiznal, kde se unesený chlapec, resp. v té době již pouze jeho mrtvé tělo, 

nachází. V důsledku Gäfgenova doznání bylo objeveno tělo chlapce, a v návaznosti na tento 

nezákonný důkaz, byly objeveny a zajištěny i další důkazy o způsobu smrti chlapce, které 

byly v soudním řízení použity proti Gäfgenovi. 

Magnus Gäfgen byl německými soudy odsouzen na doživotí. Za pomocí aplikace testu 

konfliktu zájmů německé soudy dospěly k závěru, že odvozené důkazy jsou s ohledem na 

závažnost obvinění pana Gäfgena účinné a  nejsou vyloučeny.311 Pokud jde o vynucené 

doznání, ačkoliv obecně byla jeho použitelnosti před soudem vyloučena, soud doplnil, 

že takový důkaz je možné v řízení použít pouze za předpokladu, že obviněný bude opětovně 

poučen o svých právech, zejména a právu nevypovídat. Odsouzení Magnuse Gäfgena tak bylo 

založeno na následném přiznání stěžovatele v průběhu hlavního líčení a na dalších důkazech 

získaných v přípravném řízení (tělo zesnulého chlapce, stopy pneumatik Gäfgenova auta, jeho 

batoh, pitva nezletilého, sledování stěžovatele po převzetí výkupného atd.). ESLP v postupu 

německých soudů neshledal porušení čl. 6 Úmluvy, neboť odvozené usvědčující důkazy jen 

potvrzovaly autentičnost doznání Magnuse Gäfgena a měly pouze vedlejší a podpůrný 

charakter. Za podstatnou ESLP také považoval skutečnost, že dodatečné důkazy přijaté 

během procesu nebyly vnitrostátním soudem použity proti stěžovateli k prokázání jeho viny, 

nýbrž pouze k ověření pravdivosti jeho přiznání.312 ESLP také zdůraznil, že napadené reálné 

důkazy vyplynuly z protiprávní metody výslechu, která však sama o sobě nebyla zaměřena na 

podporu trestního vyšetřování, nýbrž byla aplikována pro preventivní účely a dále, že 

stěžovatel měl v průběhu řízení před soudem možnost plně uplatnit své právo na obhajobu a 

napadnout autenticitu důkazů. 

ESLP se tak v kauze Gäfgen přiklonil k mírnější interpretaci zákazu obsaženého v čl. 

3 Úmluvy a odklonil se od jeho absolutní povahy. Přestože v některých předešlých 

rozhodnutích ESLP uvádí, že závažnost trestné činnosti je z hlediska zákazu formulovaného v 

čl. 3 Úmluvy kritériem bezvýznamným,313 dovodil, že odvozené důkazy je třeba posuzovat 

v kontextu čl. 6 Úmluvy. Za tím účelem ESLP aplikoval test konfliktu zájmů, ve kterém 

zhodnotil  (i) způsob, jakým byly důkazy získány (napadené reálné důkazy vyplynuly z 

protiprávní metody výslechu, která však sama o sobě nebyla zaměřena na podporu trestního 

                                                 

 
311 Blíže k procesu před německými soudy srov. kapitolu 5.2 této práce. 
312 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, stížnost č. 22978/05, § 179. 
313 Rozsudek ESLP ze dne 28. 7. 1999 ve věci Selmouni proti Francii, č. 25803/94, § 95, rozsudek Velkého 

senátu ESLP ze dne 6. 4. 2000 ve věci Labita proti Itálii, č. 26772/95. Srov. také rozsudek Velkého senátu ESLP 

ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, stížnost č. 22978/05, § 87. 
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vyšetřování, nýbrž byla aplikována pro preventivní účely314), (ii) závažnost spáchaného činu 

(není pochyb o tom, že oběti trestného činu a jejich rodiny jakož i veřejnost mají zájem na 

stíhání pachatelů trestných činů, přičemž v daném případu byl tento zájem obzvláště 

důležitý315), (iii) vliv důkazů na výsledek řízení (který byl v daném případě vzhledem 

v soudním stadiu zopakovanému doznání zanedbatelný316).  

Rozhodnutí ESLP v kauze Gäfgen má nezpochybnitelný význam také pro vnitrostátní 

právní praxi, nicméně je třeba zdůraznit, že řeší jen problematiku důkazů získaných za užití 

násilí. Nejen z tohoto rozhodnutí, ale i z rozhodnutí ESLP mu předcházejících lze vyvodit 

obecné pravidlo, které ESLP při posuzování účinnosti odvozených důkazů aplikuje – důkazy, 

které byly získány nepřímo v důsledku porušení čl. 3 Úmluvy, vedou pouze k domněnce, 

že v předmětném trestním řízení bylo porušeno právo na spravedlivý proces. ESLP proto musí 

zkoumat, zda a v jakém rozsahu byl čl. 6 Úmluvy skutečně porušen, přičemž jak 

spravedlivost trestního procesu, tak i účinná ochrana absolutního zákazu podle čl. 3 Úmluvy v 

tomto kontextu jsou ohroženy pouze tehdy, jestliže bylo prokázáno, že porušení čl. 3 Úmluvy 

mělo vliv na výsledek řízení proti obžalovanému, tj. dopad na jeho odsouzení či trest.317 Při 

posuzování toho, zdali určité řízení jako celek bylo spravedlivé, je třeba uplatnit test konfliktu 

zájmů a zhodnotit závažnost veřejného zájmu na odhalení určitého trestného činu a potrestání 

jeho pachatele ve vztahu k zájmu na ochraně individuálních práv a svobod. Důraz ESLP 

přitom klade na dodržení práv obhajoby a zhodnocení, zda měl obviněný možnost napadnout 

autenticitu důkazů, zpochybnit jejich věrohodnost a napadnout jejich použití.318  

V samotné české justiční praxi se doktrína plodů z otráveného stromu objevuje 

v několika rozhodnutích, přičemž v zásadě ani jednom z nich nenalezneme výslovný odkaz 

či tvrzení, že by doktrína plodů z otráveného stromu nacházela své uplatnění též v českém 

trestním procesu nebo že plody jsou otrávené. V souvislosti s formulací doktríny plodů 

otráveného stromu v českém trestním procesu stojí zmínku některé z nich.  Tak v usnesení 

sp. zn. 11 Tdo 122/2015319 Nejvyšší soud, podobně jako ve svém rozhodnutí 

                                                 

 
314 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, č. 22978/05, § 175. 
315 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, č. 22978/05, § 175. 
316 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, č. 22978/05, § 214. 
317 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, č. 22978/05, § 178. 
318 Rozsudek ESLP ze dne 12. 5. 2000 ve věci Khan proti Spojenému Království, č. 35394/97, § 35 až 37, 

rozsudek ESLP ze dne 5. 11. 2002 ve věci Allan proti Spojenému království, č. 48539/99, § 43, rozsudek 

Velkého senátu ESLP ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, č. 22978/05, § 164. Srov. též 

HERCZEG, Jiří. Plody z otráveného stromu a ústavněprávní limity získávání informací v trestním řízení. 

Trestněprávní revue, 2009, č. 3, s. 65 – 70.  
319 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 11 Tdo 122/2015 (NS 3532/2015). 
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sp. zn. 6 Tdo 84/2013320, konstatoval, že „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.“ 

Stejně tak odmítl aplikaci doktríny Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 3 Tdo 

1621/2014321 a zároveň připomenul, že „její tuzemskou aplikovatelnost zpochybnil i Ústavní 

soud ve svém nálezu ze dne 8. 3. 2012, sp. zn. III. ÚS 2260/10, uveřejněném ve Sbírce nálezů 

a usnesení Ústavního soudu pod č. 50/2012 Sb. V jeho odůvodnění se mimo jiné podává, že 

pokud je eventuálně zjištěno, že některý důkaz byl v trestním řízení opatřen nezákonným 

způsobem, znamená to pouze tolik, že tento konkrétní důkaz je v daném řízení nepoužitelný a 

nelze k němu při dokazování viny přihlížet. Je-li však vina pachatele spolehlivě prokázána 

také jinými důkazy, které přímo nemají původ v nezákonném postupu, nic nebrání tomu 

odsuzující rozsudek o tyto jiné důkazy opřít. Jinými slovy, výskyt nezákonného důkazu nevede 

k nepoužitelnosti důkazů ostatních.“  

Ústavní soud se k aplikaci doktríny plodů z otráveného stromu vyjádřil rovněž 

v několika svých rozhodnutích. V nálezu sp. zn. III. ÚS 2260/2010322 konstatoval, 

že v případech, kdy je vina pachatele spolehlivě prokázána též jinými důkazy, které nemají 

původ v nezákonném postupu, nic nebrání tomu opřít odsuzující rozsudek o tyto jiné důkazy. 

„Jinými slovy řečeno, výskyt nezákonného důkazu nevede k nepoužitelnosti všech ostatních 

(jiných) důkazů. Ani tak rigorózní důkazní teorie, jako je např. doktrína ovoce z otráveného 

stromu (fruits of poisonous tree doctrine), jejíž aplikovatelnost je sama o sobě sporná, 

nezastává názor, že výskyt nezákonného důkazu způsobuje nepoužitelnost všech důkazů 

opatřených v daném řízení. Nepoužitelnost se týká toliko těch důkazů, jež jsou od 

nezákonného důkazu kauzálně odvozeny.“ Z citovaného právního závěru vyplývá, že 

nepoužitelnost se týká toliko těch důkazů, jež jsou od nezákonného důkazu kauzálně 

                                                 

 
320 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 5. 2013, sp. zn. 6 Tdo 84/2013 (NS 1409/2013). 
321 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 2. 2015, sp. zn. 3 Tdo 1621/2014 (NS 1470/2015), obdobně srov. 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 11 Tdo 122/2015 (NS 3532/2015). 
322 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 3. 2012, sp. zn. III. ÚS 2260/2010 (N 50/64 SbNU 617). 
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odvozeny. Tuto úvahu použil Ústavní soud ve své následné rozhodovací činnosti ještě 

několikrát.323  

Použitelnost doktríny plodů z otráveného stromu nelze dovodit ani z právních závěrů 

vyslovených v nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1677/13324, který se vztahoval 

k použitelnosti výslechu svědka z důkazně nepoužitelné a v rozporu se zákonem provedené 

rekognice. V návaznosti na svou předchozí judikaturu325 Ústavní soud potvrdil svůj 

zdrženlivý přístup k doktríně plodů z otráveného stromu a připomenul, že kontinentální trestní 

řízení vychází oproti právnímu systému common law z formálně-materiální povahy důkazu 

a zpravidla jen takové vady úkonu, které porušují právo na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 

Listiny a čl. 6 Úmluvy), vedou k neúčinnosti nebo nepřípustnosti důkazu. Zásada volného 

hodnocení důkazů (čl. 2 odst. 6 tr. ř.) orgánům činným v trestním řízení ukládá, aby důkazy 

byly hodnoceny jak ve vzájemné souvislosti, tak jednotlivě, a umožňuje tedy, aby bylo k 

vadám řízení přistupováno diferencovaně, tedy materiálně. Z hlediska aplikace doktríny plodů 

z otráveného stromu je nicméně podstatné, že při její interpretaci „nelze jít tak daleko, že by 

jednou pro vždy byly absolutně znehodnoceny všechny důkazy, jež se na prvotním 

nezákonném důkazu podílely, tj. že by do budoucna neplatil žádný z odvozených důkazů, tj. že 

by do budoucna neplatila žádná ze svědeckých výpovědí, protože svědci byli účastni nelegálně 

provedené rekognice.“ S ohledem na tato teoretická východiska pak Ústavní soud akcentoval, 

že „nelze tedy učinit závěr, že pokud v průběhu řízení došlo k provedení rekognice v rozporu s 

trestním řádem, a tato rekognice je tak důkazně nepoužitelná, je také důkazně nepoužitelný 

celý další výslech poškozeného, který byl poznávající osobou při procesně nesprávně 

provedené rekognici. Situace je však jiná, pokud jde o pasáže výpovědi poškozeného, ve 

kterých identifikuje stěžovatele prostřednictvím čísel fotografií z rekognice, která proběhla 

procesně neregulérním způsobem, a je tak důkazně nepoužitelná (…) z výše uvedených citací 

je zřejmé, že tyto pasáže výpovědi svědka jsou zcela jistě kauzálně spjaty s provedenou 

rekognicí - pokud by rekognice neproběhla, nemohl by následně poškozený stěžovatele výše 

uvedeným způsobem označit v průběhu svého výslechu. Pokud však rekognice neproběhla v 

souladu s procesními předpisy, a je proto důkazně nepoužitelná, není možno přihlížet ani k 

                                                 

 
323 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 19. 7. 2012, sp. zn. III. ÚS 3318/09, usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 

15. 7. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3766/2012, usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 15. 10. 2013, sp. zn. IV. ÚS 

2058/2013, usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2016, sp. zn. I. ÚS 3513/14.  
324 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2014, sp. zn. I. ÚS 1677/13 (N 195/75 SbNU 197). 
325 Ústavní soud přitom odkázal na závěry vyslovené dřívějšími nálezy např. sp. zn. III. ÚS 761/14 ze dne 21. 5. 

2014, nález sp. zn. III. ÚS 587/14 ze dne 7. 5. 2014, usnesení sp. zn. IV. ÚS 2058/13 ze dne 15. 10. 2013, 

usnesení sp. zn. III. ÚS 3318/09 ze dne 19. 7. 2012, nález sp. zn. III. ÚS 2260/10 ze dne 8. 3. 2012. 
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právě zmíněným pasážím výpovědi poškozeného, jelikož jsou s provedenou rekognicí 

bezprostředně propojeny.“ Ústavní soud tak zopakoval již dříve vyslovené stanovisko, že 

nepoužitelnost se může týkat toliko těch důkazů, jež jsou od nezákonného důkazu kauzálně 

odvozeny. Pokud v průběhu řízení došlo k provedení důkazu v rozporu s trestním řádem a 

tento důkaz je tak důkazně nepoužitelný, nelze dospět k závěru, že je nepoužitelný v plném 

rozsahu rovněž důkaz od tohoto důkazu odvozený, nýbrž jsou nepoužitelné pouze části 

důkazu (například pasáže výpovědi), které jsou zcela jednoznačně kauzálně spjaty s procesně 

nepoužitelným důkazem. 

Nové světlo do úvah nad aplikací doktríny plodů z otráveného stromu vnesla do 

českého právního prostředí mediálně exponovaná kauza bývalého hejtmana Středočeského 

kraje Davida Ratha,326 která opětovně vyvolala odborný zájem o problematiku. Vrchní soud 

v Praze, který rozhodoval o odvolání obviněných, kteří, mimo jiné, namítali nezákonnost 

nařízených odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a použití sledování osoby a 

věcí, se prakticky bez hlubšího rozboru argumentace a vyvození právních závěrů ztotožnil se 

závěry z práce Herczega a kategoricky konstatoval, že všechny důkazy získané na základě 

nezákonných odposlechů jsou neúčinné. Novátorský přístup Vrchního soudu v Praze se 

projevil v právní úvaze, podle které je třeba skutečnost, zda konkrétní důkaz nebo informací 

v něm obsaženou by bylo možno obstarat i bez skutečností zjištěných nezákonnými 

odposlechy a sledováním osob a věcí (tj. procesně souladným způsobem) a poukázal na 

indicie, za pomocí nichž lze k opatření důkazů procesně souladným způsobem dospět. 

Proti citovanému usnesení Vrchního soudu v Praze podal Ministr spravedlnosti podle 

§ 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněných, ve které namítl 

nesprávné užití doktríny plodů z otráveného stromu s tím, že odvolací soud zpochybňuje 

dosavadní dokazování pouhým odkazem na část dostupné literatury (viz zmíněný článek 

Herczega), aniž by svoji úvahu blíže specifikoval a tuto doktrínu aplikoval na konkrétní 

řízení. K tomu dále uvedl, že český trestní proces doktrínu plodů z otráveného stromu, která 

vznikla a je rozvíjena ve Spojených státech amerických, nepřevzal, přičemž trestní řád 

formuluje striktní zákaz použití důkazu toliko v § 89 odst. 3 tr. ř. ve vztahu k nezákonnému 

donucení.  

                                                 

 
326 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, sp. zn. 6 To 106/2015. 
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Nejvyšší soud rozsudkem sp. zn. 6 Tz 3/2017327 vyslovil, že pravomocným usnesením 

Vrchního soudu v Praze, byl ve prospěch obviněných porušen zákon a ačkoliv shledal 

nezákonnost samotných příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, jakož 

i povolení ke sledování osob a věcí vydaných v této věci, a tedy odpadl předpoklad 

„otráveného stromu“, vyjádřil se obiter dictum i k použitelnosti doktríny plodů z otráveného 

stromu v českém právním prostředí. Nejvyšší soud prvotně připomenul, že česká trestní teorie 

ani praxe doposud nepřevzala angloamerickou doktrínu plodů z otráveného stromu a dodal, že 

„nelze ovšem vyloučit, že v některých případech se může na základě „kontinentálního“ 

formálně-materiálního přístupu k hodnocení zákonnosti důkazů dojít ke stejným závěrům jako 

na podkladě této angloamerické doktríny. Podstatné nicméně je přistupovat k hodnocení 

zákonnosti důkazů vždy diferencovaně s ohledem na konkrétní povahu a závažnost vady 

nastalé v procesu dokazování a nečinit paušální závěry, že celý důkaz získaný nebo odvozený 

z procesně nepřípustně provedeného úkonu je „otrávený“ (…).“ 

Z citovaného právního názoru tedy plyne, že Nejvyšší soud aplikaci principů doktríny 

plodů z otráveného stromu napříště v českém právní prostředí a priori neodmítá. Jako jediné 

rozhodné kritérium pro posuzování použitelnosti důkazů odvozených od neúčinných důkazů 

formuloval Nejvyšší závažnost vady nastalé při procesu dokazování, aniž by však jakýmkoliv 

způsobem zohledňoval povahu a závažnost trestného činu, k jehož objasnění má otrávený 

důkaz přispět. Nejvyšší soud dále naznačil, že při posuzování použitelnosti odvozených 

důkazů bude žádoucí odlišovat charakter otráveného důkazu, z nějž jsou odvozeny. 

Přistupovat odlišně je podle názoru Nejvyššího soudu třeba k důkazům získaným 

nezákonným donucením nebo hrozbou (§ 89 odst. 3 tr. ř.,) a ostatním důkazů, při jejichž 

opatření došlo k porušení procesního předpisu. Tuto myšlenku lze dovodit z následujícího 

konstatování: „odborný názor (Herczega – pozn. autorky) je na posuzovaný případ 

nepřiléhavý, jelikož se zabýval „otráveností“ důkazů získaných na základě vynuceného 

doznání. Takový zákaz použití důkazu je totiž jako jediný výslovně formulován trestním řádem 

v § 89 odst. 3 tr. ř., zatímco v případě jiných porušení procesních ustanovení o dokazování je 

nutno následnou použitelnost důkazů hodnotit vždy s ohledem na konkrétní okolnosti 

posuzovaného případu.“ 

Přístup Vrchního soudu v Praze nemohl v české praxi bez dalšího obstát. Posuzování 

použitelnosti důkazů odvozených od neúčinných důkazů totiž není otázkou, k níž lze 

                                                 

 
327 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 6. 2017, sp. zn. 6 Tz 3/2017-II (NS 4156/2017). 
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zaujmout kategorický závěr o otrávenosti všech derivativních důkazů. Na problematičnost 

kategorického přístupu poukazuje v literatuře trefně Musil: „Lze se setkat se simplifikujícím 

tvrzením, že plody z otráveného stromu jsou vždy otrávené. Takto absolutně formulovaný 

úsudek, bez jakékoliv specifikace, je však prakticky bezcenný, už jen proto, že pomyslný 

stupeň „toxicity“ vadných postupů se pohybuje na spojité škále, od naprosté neškodnosti až 

po totální a bezpodmínečné znehodnocení důkazu.“328  

Z výše uvedeného je tak zřejmé, že řešení problematiky, jakým způsobem naložit 

s důkazy odvozenými od neúčinných důkazů představuje pro trestní soudnictví vitální 

a značně komplikované téma. Při pohledu do zahraničí zjistíme, že  právní řády jiných států, 

které uznávají doktrínu plodů z otráveného stromu, tradičně připouští (kromě Spojených států 

amerických například Itálie, Nizozemí, Kanada) řadu výjimek z její působnosti.329 

Tak judikatura Spojených států amerických obecně připouští použití nezákonně 

získaného důkazu, pokud nedošlo k otrávení („dissipation of the taint“).330 V souladu s 

doktrínou zeslabení („Attenuation Doctrine“) může být připuštěn důkaz, který by byl jinak 

nepoužitelný, jestliže prokurátor prokáže, že důkaz není v příčinné souvislosti s původním 

nezákonným důkazem a není tedy jeho přímým, ani nepřímým výsledkem.331 Aby došlo 

k přerušení příčinné souvislosti, musí být zasahující událost významná.332 Soudní praxe ve 

Spojených státech amerických dále připouští použití odvozeného důkazu ve všech případech, 

kdy policie získá důkaz z nezávislého zdroje („Independent Source“) nespojeného 

s původním nezákonným důkazem.333 Proto bude připuštěno použití důkazu, který se sice 

poprvé objeví během nezákonné prohlídky nebo nezákonného zabavení věci, ale následně se 

                                                 

 
328 MUSIL, Jan. Několik otazníků nad judikaturou Ústavního soudu ČR v době postmoderny (na příkladu 

prohlídky jiných prostor a pozemků). Kriminalistika. 2011, roč. 44, č. 1, s. 23  
329 Srov. PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-

247-04110-8. s. 484 a 485. K doktríně plodů z otráveného stromu a vyjímkám z ní z komparativního hlediska 

srov. např. THAMAN, C. Stephen.  Fruits of the Poisonous Tree in Comparative Law. Southwestern Journal 

of International Law. Vol 16, 2010, s. 332 – 363.  
330 Srov. MILLER, Marc a Ronald F. WRIGHT. Criminal procedures: cases, statutes, and executive materials. 

2nd ed. New York: ASPI Publishing, c2003. ISBN 0-7355-2483-1. s. 350 – 375. Viz též ŠÁMAL, Pavel. 

Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: Codex Bohemia, 1999. ISBN 80-85963-89-2. 

s. 308 a násl. 
331 Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471 (1963), dostupné také na – 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/371/471/case.html  
332 Murray v. United States, 487 U. S. 533 (1988), dostupné také na – 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/487/533/. 
333 United States v. Crews, 445 U. S. 463 (1980), dostupné také na – 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/445/463/.  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/371/471/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/487/533/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/445/463/
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objeví i během opakovaného úkonu provedeného v souladu se zákonem.334 Protože důkaz 

fakticky pochází ze zdravého zdroje („untained source“), jedná se spíše o obecnou výjimku 

z vylučovacích pravidel než o projev aplikace doktríny plodů otráveného stromu.335 

S principem nezávislého zdroje však úzce souvisí další pravidlo limitující aplikovatelnost 

doktríny. Výjimka tzv. zákonitého odhalení („Inevitable Discovery“),336  jakožto obecná 

výjimka z vylučovacích pravidel337 totiž nezakazuje použití odvozeného důkazu, pokud by 

byl takový důkaz s odhledem na vývoj případu stejně odhalen.338  Prokurátor však musí 

prokázat, že by došlo k zákonitému odhalení důkazu, tj. že by policie důkaz objevila bez 

ohledu na své nezákonné jednání.339 Uplatňuje se také tzv. zpochybňující výjimka 

(„Impeachment Exception“), která umožňuje, aby nezákonně získaný důkaz byl využit 

ke zpochybnění věrohodnosti obhajoby obviněného. Dobrovolné doznání může být v souladu 

s touto výjimkou nadto použito, i tehdy, pokud nebyl obviněný poučen o svých právech ve 

smyslu pravidla Miranda.340  Soudní praxe ve Spojených státech amerických dále vytvořila 

široce se uplatňující výjimku z původně striktního pravidla, pokud úkon byl proveden v dobré 

víře v jeho zákonnost („the Good Faith Exception“). Podle tohoto pravidla, které generálně 

převzaly za své i jednotlivé federální státy,341 bude použitelný důkaz obstaraný nezákonným 

způsobem, pokud byl úkon shledán nezákonným až poté, co byl v dobré víře na základě 

objektivně důvodné důvěry („objectively reasonable“)342 v zákonnost postupu získávání 

důkazu proveden. Pro důkazy získané porušením práva na soukromí se uplatňuje se také tzv. 

                                                 

 
334 CAMMACK, E. Mark. The United States: The Rise and Fall of the Constitutional Exclusoinary Rule. In. 

THAMAN, C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-

007-5347-1. s. 15 a 16.   
335 K tomu blíže MILLER, Marc a Ronald F. WRIGHT. Criminal procedures: cases, statutes, and executive 

materials. 2nd ed. New York: ASPI Publishing, c2003. ISBN 0-7355-2483-1. s. 369. 
336 Nix v. Williams,  467 U.S. 431 (1984), dostupné také na – 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/431/  
337 Tuto výjimku uznávají všechny státy Federace kromě Texasu a Washingtonu – srov.  MILLER, Marc a 

Ronald F. WRIGHT. Criminal procedures: cases, statutes, and executive materials. 2nd ed. New York: ASPI 

Publishing, c2003. ISBN 0-7355-2483-1. s. 367. 
338 Srov. MILLER, Marc a Ronald F. WRIGHT. Criminal procedures: cases, statutes, and executive materials. 

2nd ed. New York: ASPI Publishing, c2003. ISBN 0-7355-2483-1. s. 362; CAMMACK, E. Mark. The United 

States: The Rise and Fall of the Constitutional Exclusoinary Rule. In. THAMAN, C. Stephen. Exclusionary 

Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1. s. 17. 
339 MILLER, Marc a Ronald F. WRIGHT. Criminal procedures: cases, statutes, and executive materials. 2nd ed. 

New York: ASPI Publishing, c2003. ISBN 0-7355-2483-1. s. 367. 
340 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: Codex Bohemia, 1999. 

ISBN 80-85963-89-2. s. 310. 
341 MILLER, Marc a Ronald F. WRIGHT. Criminal procedures: cases, statutes, and executive materials. 2nd ed. 

New York: ASPI Publishing, c2003. ISBN 0-7355-2483-1. s. 357. 
342 MILLER, Marc a Ronald F. WRIGHT. Criminal procedures: cases, statutes, and executive materials. 2nd ed. 

New York: ASPI Publishing, c2003. ISBN 0-7355-2483-1. s. 359. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/431/
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Standing Doctrine, která vylučuje použitelnost důkazů získaných porušením principu 

legitimního očekávání ochrany soukromí třetí osoby.343 

Německé soudy ve svých rozhodnutích uplatňují tzv. hypotetické přezkoušení 

(„hypothetischer Ermittlungsverlauf“) a zvažují, k jakým výsledkům by dospělo dokazování, 

kdyby nedošlo k porušení zákonného postupu.344 Jde o princip obdobný americkému 

pravidlu tzv. zákonitého odhalení („Inevitable Discovery“), které se aplikuje v případech, 

kdy při obstarávání důkazu dojde k „formálnímu“ či „technickému“ porušení zákona 

a za jiných okolností by bylo možné důkaz získat legální cestou. 345 

4.2. Shrnutí kapitoly a úvahy de lege ferenda 

Platnému právní stavu v České republice lze nepochybně vytknout, že neobsahuje 

žádná vodítka pro posuzování použitelnosti důkazů odvozených od neúčinných důkazů. Z 

judikatury českých soudů je znatelný zdrženlivý přístup k této otázce, přičemž nepoužitelnost 

důkazu odvozeného od důkazu získaného nezákonným způsobem může nastat pouze tehdy, 

existuje-li mezi nimi jednoznačná kauzální souvislost. 

K posunu v nazírání na možnosti využitelnosti doktríny plodů z otráveného stromu v 

českém právním prostředí došlo až rozhodnutím Nejvyššího soudu v kauze Rath, ve kterém 

Nejvyšší soud připustil, že by principy, na nichž je založena doktrína plodů z otráveného 

stromu, mohly najít své uplatnění i v českém právním prostředí.  

Zatímco v nauce se vyvinulo několik možných přístupů, s jejichž pomocí je možné 

použitelnost odvozených důkazů řešit, české soudy ke škodě věci zatím nevyužily jedinečnou 

možnost se přesným podmínkám a limitacím použitelnosti této doktríny v českém trestním 

řízení závazně vyjádřit a omezily se spíše na obecně pojaté konstatování aplikovatelné 

na posuzování použitelnosti důkazů. Jediným rozhodným kritériem, které Nejvyšší soud 

ve svém „průlomovém“ rozhodnutí formuloval, je závažnost porušení procesního předpisu, 

přičemž je třeba přihlížet k charakteru otráveného důkazu, a to se zohledněním specifického 

režimu důkazu získaného nezákonným donucením nebo hrozbou (§ 89 odst. 3 tr. ř.).  

                                                 

 
343 MILLER, Marc a Ronald F. WRIGHT. Criminal procedures: cases, statutes, and executive materials. 2nd ed. 

New York: ASPI Publishing, c2003. ISBN 0-7355-2483-1. s. 374 a 375. 
344 Srov. MUSIL, Jan. Několik otazníků nad judikaturou Ústavního soudu ČR v době postmoderny (na příkladu 

prohlídky jiných prostor a pozemků). Kriminalistika. 2011, roč. 44, č. 1, s. 24. 
345 GLESS, Sabine. Germany: Balancing Truth Against Protected Constitutional Interests. In. THAMAN, 

C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1. 

s. 122. 
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Konkrétní kritéria závažnosti porušení procesního předpisu již však Nejvyšší soud blíže 

nespecifikuje. V zahraniční literatuře a judikatuře je přitom požadavek zohlednit druh 

a závažnost procesních vad rozvíjen například tím směrem, že se přihlíží nejen k závažnosti 

vady, ale také k tomu, zda se jedná o vadu zhojitelnou, nezhojitelnou, vadu vyvolanou 

úmyslným nebo nedbalostním porušením předpisů, porušením předpisů ve zlé nebo dobré víře 

apod.346 Jako vhodné řešení Nejvyšší soud evidentně neuznává teorii konfliktu zájmů 

uplatňovanou v zahraničních právních řádech a široce akceptovanou judikaturou ESLP, podle 

níž je při posuzování účinnosti odvozených důkazů třeba vyvažovat zájem na spravedlivém 

potrestání skutečných pachatelů a zájem na zachování jejich práv ve vztahu k závažnosti 

konkrétní trestné činnosti. Přitom takový materiální přístup k řešení problematiky 

použitelnosti důkazů odvozených od nezákonně získaných důkazů by se mohl efektivně 

uplatňovat i v českém právním prostředí. 

Pro českou trestní praxi bude do budoucna nepochybně podstatné stanovit bližší 

kritéria, za pomocí nichž by bylo možné problematiku uspokojivě řešit. To se může dít buďto 

přijetím vhodných legislativních opatření, nebo formou sjednocujícího právního názoru 

formulovaného judikaturou vyšších soudů. Ať už bude teorie plodů z otráveného stromu 

rozvíjena v českém právním prostředí jakkoliv, bude podle mého názoru vhodné se vyvarovat 

kategorickému přebírání závěrů vyslovených Nejvyšším soudem v citované kauze Rath, 

neboť samotná závažnost porušení zákona nemůže v kontextu spravedlivého a zákonného 

procesu obstát jako jediné rozhodné kritérium, a to už jen proto, že v každém jednotlivém 

případě může mít porušení téže procesní normy různý vliv na výsledek řízení. 

Jako vhodné považuji po vzoru zahraničních úprav příklon k materiálnímu přístupu 

k posuzování možnosti použitelnosti odvozených důkazů a aplikaci již zmiňovaného testu 

konfliktu zájmů. Efektivním doplněním teorie konfliktu zájmů by v českém právním prostředí 

mohlo být pravidlo uplatňované v dosavadní judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu – 

pravidlo kauzální souvislosti, které by mohlo být rozvinuto po vzoru pravidel formulovaných 

v německé justiční praxi a angloamerickém právním prostředí. Aplikace tohoto pravidla by 

umožňovala důkaz odvozený od neúčinného důkazu v trestním procesu použít, pokud orgány 

činné v trestním řízení prokáží, že odvozený důkaz nebyl obstarán v příčinné souvislosti 

s původně získaným nezákonným důkazem, a proto není jeho přímým ani nepřímým 

výsledkem a k jeho obstarání by došlo nehledě na existenci nezákonného úkonu. Tímto 

                                                 

 
346 MUSIL, Jan. Několik otazníků nad judikaturou Ústavního soudu ČR v době postmoderny (na příkladu 
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způsobem by zároveň došlo k formálnímu naplnění zásady zákonnosti trestního řízení 

vyjádřené v § 2 odst. 1 tr. ř.  a čl. 8 odst. 2 Listiny, coby klíčové zásady trestního procesu, z 

níž je možné dovodit, že z nezákonného důkazu nemůže vzejít důkaz zákonný, stejně jako 

otrávený strom nemůže produkovat zdravé plody. Navrhované pojetí by zároveň působilo 

preventivně ve vztahu k možnému účelovému obcházení procesních pravidel upravující 

dovolené způsoby obstarávání důkazů v trestním řízení ze strany orgánů činných v trestním 

řízení (např. pravidel o vydání nebo odnětí věcí, popř. ohledání místa činu).347 

  

                                                 

 
347 Srov. kapitolu 3.4 této práce. 
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5. Nepoužitelné důkazy a vylučovací klauzule v zahraničních 

právních řádech 

5.1. Několik poznámek ke koncepci vylučovacích pravidel v zemích kontinentálního 

systém u práva a zemích common law  

Většina vyspělých demokratických právních států uznává v trestním řízení existenci 

pravidel, podle nichž nelze v trestním řízení nelze použít důkazy, které nebyly opatřeny 

řádným způsobem. Přestože v každé zemi tato tzv. vylučovací pravidla, označovaná 

v právních řádech jednotlivých zemí různě – jako „Exclusionary Rules“ ve Spojených státech 

amerických, „Beweisverwertungsverbote“ v Německu, „Nullités“ ve Francii nebo 

„Inutilizzabilità“ v Itálii, vzešla z různých právních tradic a rozdílného historického kontextu, 

mají mnoho společného. Společným mottem vedoucím k přijetí vylučovacích pravidel byla 

historicky silná potřeba dodržení náležitého stupně ochrany lidských práv a základních 

společných hodnot jako je ochrana veřejného zájmu, zaručení práva na obhajobu a řádného a 

spravedlivého trestního procesu. K tvorbě a normativnímu zakotvení vylučovacích pravidel 

do právních řádů jednotlivých států docházelo postupně zejména v poválečném období, kdy 

vyvstávaly potřeby zavedení pravidel stanovících limity státní moci. V této době byla pravidla 

vylučující použitelnost nezákonně získaných důkazů generálně přijímána jako ztělesnění 

omezení státní moci a projev vlády práva.348 Země, které nedisponovaly předválečnou tradicí 

právní úpravy nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, odvodily postupně jednotlivá pravidla 

pro vyloučení nezákonně obstaraných důkazů ze základních konstitucionálních atributů 

demokratických států založených na respektu k základním právu člověka a jeho důstojnosti. 

Reprezentativním příkladem zmiňovaného přístupu je právní úprava vylučovacích pravidel 

v Itálii, která nachází své první zárodky v Ústavě z roku 1947. 349 

Koncepce vylučovacích pravidel nachází svůj původ ve Spojených státech 

amerických, kde se doktrína vyvinula na bázi case law, tj. rozhodovací činnosti soudů, 

vycházející z interpretace Čtvrtého dodatku k americké Ústavě z roku 1971, který zaručuje, že 

„právo každého občana na ochranu svobody osobní a domovní, písemností a majetku před 

neoprávněnými prohlídkami a zabavením nesmí být porušováno; nesmí být rovněž vydán 

žádný soudní příkaz, který by nebyl podložen odůvodněnými zjištěními, místopřísežným 

                                                 

 
348 TURNER, Jenia Iontcheva. The Exclusionary Rule as a Symbol of the Rule of Law, SMU Law Review. 

Vol. 67, 821, 2014. s. 82. 
349 K vývoji vylučovacích pravidel v evropských zemích srov. blíže např. PAKTER, Walter. Exclusionary Rules 

in France, Germany, and Italy. Hastings Int’l & Comparative Law Review. Vol. 9., 1985. s. 2 – 56. 
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prohlášením nebo podložen jiným způsobem, a který by neobsahoval přesné určení místa, 

které má být prohledáno, přesný popis osob, které mají být vzaty do vazby, a přesný popis 

věcí, které mají být zabaveny.“350 Ačkoliv právo garantované Čtvrtým dodatkem Ústavy 

chrání občany primárně na federální úrovni před nedůvodným prohledáváním, zatýkáním a 

zabavováním majetku bez konkrétního soudního příkazu, v roce 1961 americký Nejvyšší soud 

ve věci Mappová v. Ohio351 rozšířil působnost Čtvrtého dodatku i na řízení před soudy 

jednotlivých federálních států. Tento krok byl předmětem bouřlivých debat a kritiky.352 

O necelých deset let později dovodil Nejvyšší soud Spojených států amerických, 

že na nepoužitelnost nezákonně opatřených důkazů v trestním řízení je třeba nahlížet 

prizmatem dalších dvou ústavně zaručených práv. V roce 1964 ve věci Massiah v. United 

States353 americký Nejvyšší soud interpretoval právo na obhajoby zaručené v Šestém dodatku 

Ústavy tak, že toto právo vylučuje, aby v trestním řízení byly použita prohlášení učiněná 

obviněným po vznesení obvinění proti němu v době, kdy nemá obhájce. O dva roky později 

ve věci Miranda v. Arizona354 se Nejvyšší soud Spojených států amerických při konstatování 

nepoužitelnosti výpovědi obviněného získané při zadržení, aniž by obviněný byl poučen 

o právu nevypovídat a o tom, že jeho výpověď může být použita jako důkazní prostředek vůči 

němu, opřel o právo zaručené v Pátém dodatku Ústavy. Vylučovací pravidla formulová 

Nejvyšším soudem mají v právním řádu Spojených států amerických zásadní význam 

pro posuzování nepoužitelnosti důkazů jednotlivými soudy federálních států355 a tvoří obsah 

tzv. minimálních záruk, které jednotlivé státy musí v trestním řízení dodržovat. 356 

                                                 

 
350Překlad autorky, v originále Čtvrtý dodatek americké Ústavy zní: „The right of the people to be secure in their 

persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no 

Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing 

the place to be searched, and the persons or things to be seized.“  
351 Mappová v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961), dostupné také na – 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/367/643/case.html 
352 Srov. např. JOHNSON, Phillip E. Cases and materials on criminal procedure. 2nd ed. St. Paul: West 

Publishing, 1994. American casebook series. ISBN 0-314-03584-2. s .  47; ISRAEL, Jerold H., Yale KAMISAR 

a Wayne R. LAFAVE. Criminal procedure and the constitution: leading Supreme Court cases and introductory 

text 1995. St. Paul: West Publishing, 1995. American casebook series. ISBN 0-314-06864-3. s. 61. 
353 Massiah v. United States, 377 U.S. 201 (1964), dostupné také na –  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/377/201/case.html 
354 Mirranda v. Arizona, 348 U.S. 436 (1966), dostupné také na  – 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/384/436/case.html 
355 Srov. např. JONES, Luther E. Jr., Fruit of the Poisonous Tree, South Texas Law Journal. Vol. 9, Issue 1. 

1996, s. 17 – 22; PITLER, Robert M. The Fruit of the Poisonous Tree Revisited and Shepardized. California 

Law Review. Vol. 56, Issue 3, 1968, s. 579 – 651; Editors. Fruit of the Poisonous Tree – A Plea for Relevant 

Criteria. University of Pennsylvania Law Review. Vol. 115, Issue 7, 1967, s. 1136 – 1153. 
356 Ústavně garantované vylučovací pravidlo tak, jak bylo formulováno, v případech Mappová, Massiah 

a Mirranda, nebylo ovšem prvním případem v historii amerického trestního procesu, kdy bylo vyžadováno 

vyloučení nezákonně získaného důkazu. Doznání získaná donucením a důkazy získané na základě nezákonných 
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 Od roku 1886 do současnosti prošla koncepce vylučovacích pravidel ve Spojených 

státech amerických vývojem,357 který lze charakterizovat jako vzestup a pád vylučovacích 

pravidel za současného hledání jejich optimálního uplatnění v americkém trestním řízení.358 

Předně byla doktrína vylučovacích pravidel postupně doplněná o teorii plodů z otráveného 

stromu („Fruits of Poisonous Tree Doctrine“), podle níž všechny důkazy odvozené od 

důkazů, které byly nezákonně získány, musí být vyloučeny.359  Tento princip byl poprvé 

představen v rozhodovací činnosti amerického Nejvyššího soudu Spojených států amerických 

v roce 1920 ve věci Silverthorne Lumber Co. v. United States,360 v níž Nejvyšší soud 

posuzoval možnost stěžovatelů, kterým byl doručen příkaz k vydání věcí, odmítnout vydání 

těchto dokumentů. Dotčené dokumenty byly dříve zabaveny orgány veřejné moci na základě 

nezákonného příkazu, který byl z důvodu jeho protiústavnosti zrušen. Dříve než došlo 

k vrácení nezákonně zabavených dokumentů stěžovatelům, státní zástupce si opatřil jejich 

kopie. Tyto kopie státní zástupce použil jako podklad pro vydání nového příkazu k vydání 

dokumentů.361 Z pravidla, že plody z otráveného stromu jsou otrávené („taint“) byly 

americkým Nejvyšším soudem postupně formulovány početné výjimky.362  

Model vylučovacích pravidel přijatý ve Spojených státech amerických zásadním 

způsobem ovlivnil vývoj doktríny použitelnosti důkazů v zemích common law363 a stal 

se výrazným inspiračním zdrojem pro právní úpravu v zemích kontinentálního systému práva. 

V mnoha zemích kontinentálního systému se vylučovací pravidla postupně vyvinula 

z konceptu nacházejícího své kořeny ve francouzské doktríně neplatnosti úkonů („nullités“). 

V některých právních řádech byla tato francouzská koncepce promítnuta do textu zákona, 

                                                                                                                                                         

 
prohlídek a zadržení byla historicky považována za nepřípustné podle common law – viz CAMMACK, E. Mark. 

The United States: The Rise and Fall of the Constitutional Exclusoinary Rule. In. THAMAN, C. Stephen. 

Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1. s. 4. 
357 K tomu blíže např. JOHNSON, Phillip E. Cases and materials on criminal procedure. 2nd ed. St. Paul: West 

Publishing, 1994. American casebook series. ISBN 0-314-03584-2. s. 23 – 57. 
358 CAMMACK, E. Mark. The United States: The Rise and Fall of the Constitutional Exclusoinary Rule. 

In. THAMAN, C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-

007-5347-1. s. 32. 
359 K aplikace této doktríny v českém právním prostředí srov. blíže kapitolu 4 této práce. 
360 Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920), dostupné také 

na https://supreme.justia.com/cases/federal/us/251/385/case.html.  
361 JOHNSON, Phillip E. Cases and materials on criminal procedure. 2nd ed. St. Paul: West Publishing, 1994. 

American casebook series. ISBN 0-314-03584-2. s. 23 a 24. 
362 Viz kapitola 4. Blíže k vyjímkám z vylučovacích pravidel srov. např. MILLER, Marc a Ronald F. WRIGHT. 

Criminal procedures: cases, statutes, and executive materials. 2nd ed. New York: ASPI Publishing, c2003. 

ISBN 0-7355-2483-1. s. 350 – 375. 
363 Srov. např. STUART, Don. Welcome Flexibility and Better Criteria from the Supreme Court of Canada for 

Exclusion of Evidence Obtained in Violation of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. Southwestern 

Journal of International Law. Vol. 16, 2010, s. 314 – 332.  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/251/385/case.html
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v jiných zemích vedla ke zrodu v současné době široce uplatňovaného pravidla – tzv. testu 

konfliktu zájmů („balancing test“), z něhož národní soudy jednotlivých zemích vychází 

při rozhodování o vyloučení nepoužitelných důkazů, V některých zemích common law jako je 

Anglie a Wales našel tento test dokonce své legislativní zakotvení. Příkladem je čl. 78 odst. 1 

Police and Criminal Evidence Act 1984, který stanoví, že: „v každém řízení může soud 

odmítnout připustit důkaz, na nějž se obžaloba důvodně spoléhá, pokud má soud za to, že 

vzhledem ke všem okolnostem případu, včetně okolností, za nichž byl důkaz obstarán, by 

připuštění takového důkazu mělo negativní vliv na spravedlivost řízení tak, že by neměl být 

jako důkaz připuštěn.“364  

Při komparatistickém pohledu na platnou právní úpravu použitelnosti důkazů 

v jednotlivých zemích kontinentálního systému práva a common law zjistíme, že jednotlivé 

země věnují této problematice na legislativní úrovni různou pozornost. Jedná se o jev 

přirozený, neboť doktrína použitelnosti důkazů je ovlivněná nejen historickou tradicí 

jednotlivých zemí, ale zejména charakterem samotného trestního procesu, který se v zemích 

kontinentálního systému práva a angloamerického systému práva liší koncepcí procesu 

vyšetřování, diskrečními oprávnění prokurátora, postupem při předkládání a hodnocení 

důkazů, a konečně i úlohou soudce v procesu dokazování. Zatímco v kontinentálních 

systémech práva platí bez větších omezeních zásada volnosti dokazování, jejímž projevem 

jsou slabé normativní limitace přípustnosti důkazů, v zemích common law je problematika 

řešena rigidněji. Tyto země tradičně vylučují některé důkazní prostředky jako např. svědectví 

z doslechu („hearsay“).365  

Přestože z hlediska použitelnosti důkazů opatřených porušením národních pravidel 

stanovících dovolené postupy při dokazování se právní řády jednotlivých zemí diversifikují, 

lze jednotlivé evropské země rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinu podle zvolené 

distinkce tvoří země, které obecně připouštějí použití nezákonně získaných důkazů a 

                                                 

 
364 Originální znění čl. 78 odst. 1 Police and Criminal Evidence Act 1984 je následující:„In any proceedings 

the court may refuse to allow evidence on which the prosecution proposes to rely to be given if it appears to the 

court that, having regard to all the circumstances, including the circumstances in which the evidence was 

obtained, the admission of the evidence would have such an adverse effect on the fairness of the proceedings that 

the court ought not to admit it.” 
365 Srov. PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-

247-04110-8. s. 451 a 452; REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 

2002. Výběrové texty. ISBN 80-86199-57-6. s. 195. K povaze tohoto institutu blíže viz např. MUELLER, 

Christopher B. a Laird C. KIRKPATRICK. Evidence under the rules: text, cases, and problems. 6th ed. New 

York: Aspen Publishers, c2008. ISBN 978-0-7355-6833-4. s. 177 – 464; ATKINSON, Duncan a Tim 

MOLONEY. Blackstone's guide to the criminal procedure rules. 2nd. ed. Oxford: Oxford University Press, 

2011. ISBN 978-0-19-958870-1. s. 109 a násl. 
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posouzení jejich použitelnosti ponechávají na konkrétních okolnostech případu (Německo, 

Francie, Dánsko, Rakousko, Švédko, Spojené království). V těchto zemích je posuzování 

použitelnosti důkazů založeno na volné úvaze soudů (s větší či menší úrovní diskrece), které 

hodnotí závažnost porušení zákonných pravidel při obstarání důkazu, její vliv na pravdivost 

důkazu a pozici důkazu z hlediska ostatních důkazů potřebných k prokázání viny. Druhá 

skupina zemí se přiklání k  výslovnému normativnímu zakotvení vylučovacích pravidel a 

použití důkazu získaného porušením zákona zpravidla v trestním řízení nepřipouští (Itálie, 

Belgie, Lucembursko, Kypr, Španělsko, Nizozemí, Malta, Řecko). 366 Významným atributem 

zajištění úrovně ochrany zákonného průběhu trestního řízení a sjednocujícím prvkem 

koncepce doktríny použitelnosti důkazů je pro signatářské státy nutnost dodržování 

mezinárodních závazků plynoucích zejména z požadavků na zajištění spravedlivého procesu 

ve smyslu čl. 6 Úmluvy a pozitivního závazku obsaženého čl. 15 Úmluvy proti mučení,367 

který obsahuje specifické vylučovací pravidlo a priori zakazující signatářským státům použití 

v trestním řízení jakéhokoliv důkazu, který byl získán mučením.  

5.2. Spolková republika Německo 

5.2.1. Německá teorie vylučovacích pravidel a test konfliktu zájmů 

(„Abwägungshteorie“) 

Německá doktrína použitelnosti důkazů se vyvinula postupně na základě děl autorů 

a rozhodovací činnosti soudů. Za základní kámen německé doktríny je považováno dílo 

Ernsta Beilinga z roku 1903 s názvem „Die Beweisverbote als Grenzen der Wahrheitsfindung 

im Strafprozess“368 neboli „vylučovací pravidla jako limitace zjišťování objektivní pravdy 

v trestním řízení“. Toto základní dílo německé důkazní teorie se prolíná až do platné právní 

úpravy nepoužitelnosti důkazů, která, ačkoliv je poznamenána závazky plynoucími 

z rozhodovací činnosti ESLP a doktríny práva na spravedlivý proces, zůstává jak na 

                                                 

 
366 KIRILOVA, Eriksson, Maja et, al. Opinion on the status of illegally obtained evidence in criminal procedures 

in the Member States of the European Union. E.U. Network of independent experts on fundamental rights (CFR 

– CDF) [online] 30. 9. 2003 [cit. 20. 6 2018]. Dostupné na 

https://sites.uclouvain.be/cridho/documents/Avis.CFR-CDF/Avis2003/CFR-CDF.opinion3-2003.pdf, s. 6 -7. 

Srov. také PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-

247-04110-8. s. 473 – 487. 
367 Přitom všechny země Evropské unie, včetně nově přistoupivších, jsou smluvní stranou Úmluvy proti mučení. 
368 BEILING, Erst. Die Beweisverbote als Grenzen der Wahrheitsfindung im Strafprozess. Breslau: 

Scheltter’sche Buchhandlung. 1903. 
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legislativní úrovni, tak v rozhodovací praxi soudů navázána na zjišťování materiální pravdy369 

a skutkového stavu věci.  Německý trestní řád (Straffprozessordnung, „StPO“)370 ve svém 

ustanovení § 244 odst. 2 StPO výslovně stanoví, že „za účelem zjišťování pravdy přihlíží soud 

ze své úřední povinnosti ke všem skutečnostem a důkazním prostředkům, které mohou přispět 

k objasnění věci“.371 Podle navazujícího ustanovení § 244 odst. 3 StPO je soud povinen 

odmítnout důkaz, pokud je nepoužitelný („unzulässig“). 

 Normativní zakotvení výslovného obecného vylučovacího pravidla, které by udávalo, 

jak naložit s nepoužitelným důkazem německý právní řád neobsahuje, a to ani na úrovni 

ústavní.  Německá právní úprava však obsahuje bohatý výčet důkazních zákazů, které udávají 

pravidla provádění úkonů v trestním řízení dovoleným způsobem. Tyto lze rozdělit do 

několika skupin:372 

1. zákazy provedení důkazů („Beweiserhebungsverbote“), do niž lze jako podskupiny 

zařadit následující případy zákazů: 

a) zákazy vztahující se k určitým skutečnostem („Beweisthemenverbote“) – 

například skutečnosti tvořící státní tajemství; 

b) zákazy použití určitého důkazního prostředku („Beweismittelverbote“) – 

například zákaz použít výpověď svědka, který oprávněně odepřel vypovídat; 

c) zákazy použití určité metody při dokazování („Beweismethodenverbote“) – 

například zákaz použití lsti nebo hypnózy při výslechu; 

d) relativní důkazní zákazy („relative Beweisverbote“) dopadající na případy, 

kdy určitý důkaz může být proveden pouze specifickou k tomu oprávněnou 

osobou – například prohlídku těla může být provedena jen osobou stejného 

pohlaví. 

2. zákazy využití důkazů („Beweisverwertungsverbote“), které se aktivizují v případech, 

kdy sice důkaz byl opatřen a proveden v souladu s procesními předpisy, ale jeho 

použitelnost je vyloučena existencí dodatečných překážek. 

                                                 

 
369 Srov. PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-

247-04110-8. s. 444. 
370  Strafprozeßordnung ze dne 7. dubna 1987, ve znění pozdějších předpisů ze dne 30. října 2017 (BGBl. I S. 

3618). 
371 V originále: „Das Gericht hat zur Erforschung der Wahrheit die Beweisaufnahme von Amts wegen auf alle 

Tatsachen und Beweismittel zu erstrecken, die für die Entscheidung von Bedeutung sind.“ 
372 Srov. MUSIL, Jan. Nezákonné důkazy v trestním řízení. Československá kriminalistika. 1992, č. 4, roč. 25. 

s. 375 – 379. 
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Shodně s českou důkazní teorií se v německé doktríně uplatňuje pravidlo, že porušení 

ustanovení o provádění důkazů a důkazních zákazů nemá vždy za následek nepoužitelnost 

důkazu. Ve většině případů leží posouzení významu porušení zákonného pravidla nebo 

zákazu na německých soudech, které musejí v každém případě zvlášť posoudit, zda takové 

porušení aktivuje vylučovací pravidlo, a to bez jakýchkoliv bližších zákonných vodítek – jde 

o tzv. zákonem neupravená vylučovací pravidla („nicht normierte 

Beweisverwertungsverbote“).373 K pozitivnímu rozhodnutí soudů o vyloučení důkazu přitom 

většinou dochází tehdy, je-li zásah do základních práv a svobod závažným a ve svém 

důsledku vede k „pošpinění“ důkazu. 

Výslovná ustanovení o nepoužitelnosti důkazu obsahují pouze ustanovení § 183a 

a § 69 odst. 3 StPO, která upravují zakázané metody výslechu obviněného a svědka – 

tzv. zákonná vylučovací pravidla. Podle § 183a StPO nesmí být při výslechu obviněného 

ovlivňována svoboda vůle obviněného a je vyloučeno užití takových metod jako je vystavení 

obviněného únavě, použití psychické hrozby, použití lsti, podání léků ovlivňujících chování 

obviněného či hypnóza. Prohlášení obviněného učiněné za nerespektování těchto pravidel 

nelze v trestním řízení nijak použít, a to ani tehdy, pokud s takovým postupem obviněný 

souhlasí.  

Nad rámec rozlišení vylučovacích pravidel na zákonné a zákonem neupravené 

se v německé doktríně vyčleňují další kategorie: 

a) nezávislá vylučovací pravidla („selbständige Beweisverwertungsverbote“), která 

vedou automaticky k vyloučení důkazu, proto se také někdy označují jako 

tzv. obligatorní vylučovací pravidla („absolute Verwertungsverbote“). Tato 

obligatorní vylučovací pravidla vylučují důkaz bez ohledu na závažnost porušení 

předpisu nebo na intenzitu zásahu orgánů státní moci. Jedná se zejména o 

porušení základních práv zaručených Ústavou (GrundGesetz, „GG“)374 jako je 

například právo na zachování lidské důstojnosti a rozvoj osobnosti garantované 

v čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 1 GG, právo na zachování nedotknutelnosti osobní 

korespondence a listovního tajemství v čl. 10 GG, právo na zachování 

                                                 

 
373 GLESS, Sabine. Germany: Balancing Truth Against Protected Constitutional Interests. In. THAMAN, 

C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1.  

s.  115 – 116. 
374 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland z 23. května 1949 (BGBl. S. 1), ve znění pozdějších 

předpisů  z 13. července 2017 (BGBl. I S. 2347). 
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nedotknutelnosti obydlí zaručené čl. 13 GG. Tyto principy nacházejí svůj odraz 

v mnohých soudních rozhodnutích. 

b) závislá vylučovací pravidla („unselbständige Beweisverwertungsverbote“), která 

se aktivují v případě závažného (podstatného) porušení procesních pravidel 

upravující postupy při opatřování důkazů. Tyto zahrnují jak tzv. obligatorní 

vylučovací pravidla, která vedou automaticky k vyloučení důkazu, 

tak tzv. fakultativní vylučovací pravidla, v rámci nichž soudy hodnotí za pomocí 

testu konfliktu zájmů důvody pro vyloučení vadně opatřeného důkazu.375 

Německá nauka a judikatura postupně vyvinila několik přístupů, jak k rozhodnutí 

o vyloučení důkazu přistupovat, z nichž dva jsou uplatňovány v současné praxi. Prvním 

z těchto přístupů je tzv. doktrína čistých rukou, která je založena na konceptu vlády práva 

a vychází z myšlenky, že vyloučením důkazu je třeba postihovat taková porušení procesních 

pravidel, která představují základní záruky práv obviněného jako je právo na obhajobu, právo 

obviněného být poučen o svých právech apod. 376 Druhým aktuálně živým přístupem je 

ústavněprávní přístup, který nachází své široké uplatnění při posuzování účinnosti důkazů 

získaných zásahem do práva na soukromí, jako jsou odposlechy nebo domovní a osobní 

prohlídky. 

Zmiňovaná doktrína čistých rukou je dále německou naukou a judikaturou rozvíjena 

v několika směrech. Prvním z nich je přístup založený na tzv. testu konfliktu zájmů 

(„Abwägungshteorie“), podle něhož mají německé soudy posuzovat použitelnost důkazu 

opatřeného porušením procesních pravidel provedením testu, v rámci kterého zhodnotí 

závažnost porušení procesních norem ve vztahu k veřejnému zájmu na potrestání pachatelů 

a zájmům osoby, která byla trestný činem poškozená.377  V souladu s tímto principem je třeba 

důkaz vyloučit pouze tehdy, pokud veřejný zájem nebo zájem poškozeného převyšuje zájem 

obviněného, což nastane typicky v případech, kdy závažnost vyšetřovaného trestného činu 

podstatným způsobem převyšuje závažnost porušení dotčeného procesního předpisu. Soudy 

při realizaci testu konfliktu zájmů tedy přihlíží k několika kritériím jako je závažnost porušení 

                                                 

 
375 GLESS, Sabine. Germany: Balancing Truth Against Protected Constitutional Interests. In. THAMAN, 

C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1  

s. 115 – 116. 
376 GLESS, Sabine. Germany: Balancing Truth Against Protected Constitutional Interests. In. THAMAN, 

C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1.  

s. 119. 
377 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 22. 11. 2001, sp. zn. 1 StR 220/01, dostupné také 

na http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=18674&pos

=0&anz=.  

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=18674&pos=0&anz
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=18674&pos=0&anz
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předpisu a vadného postupu vyšetřujícího orgánu, který důkaz obstaral, důležitosti právního 

zájmu, který je předpisem chráněn, závažnosti trestné činnosti, z níž je dotčená osoba 

obviněna, jakož i významu konkrétního důkazu pro posouzení viny obviněného a konečné 

rozhodnutí soudu. Je-li vadným postupem státních orgánů, kterým byl opatřen nepoužitelný 

důkaz, zasaženo do základních práv obviněného, je třeba důkaz vždy vyloučit. Některými 

autory je však realizace testu konfliktu zájmů v německém právním prostředí odmítána. 378 

Druhá teorie, která se v německá doktríně vyvinula jako protipól testu poměřování, 

je označována jako tzv. teorie ochranného důsledku („Schutzzwecktheorie“). Tato teorie 

klade v obecné rovině požadavek na jednotný rámec posuzování použitelnosti důkazů 

získaných porušením procesních pravidel bez ohledu na to, k jak závažnému porušení těchto 

pravidel došlo a jakým způsobem se zásah promítne do oprávněných zájmů obviněného. 

V souladu s touto teorií je třeba vyloučit všechny důkazy, které byly získány v rozporu se 

zákonnými pravidly.  

Konečně třetí přístup, který bývá označován jako tzv. teorie práva na kontrolu 

informací („Lehre von denn Informationsbeherrschungsrechten“), se uplatňuje zejména 

při posuzování účinnosti důkazů získaných porušením práva na soukromí (např. odposlechy 

hovorů apod.). 379 

Jak upozorňují někteří autoři, charakterizovat přístup německé teorie a praxe 

ke koncepci doktríny použitelnosti důkazů je obtížné.380 Obecně lze však shrnout, že současná 

německá justiční praxe kombinuje jednotlivé prvky těchto přístupů a prakticky vychází 

z teorie testu poměřování doplněné o elementy teorie ochranného důsledku.381 V praktické 

rovině německé soudy obecně vylučují použitelnost důkazů získaných postupy, které porušují 

procesní pravidla, v případě, že tak zákon výslovně stanoví (§ 136a StPO), ale také tehdy, 

představuje-li porušení pravidel závažný zásah do práv obviněného. 

                                                 

 
378 Srov. například GRÜNWALD, Gerard. Das Beweisrecht der Strafprozessordnung. Baden – Baden: Nomos. 

1999. ISBN: 9783789031748. s. 143. 
379 GLESS, Sabine. Germany: Balancing Truth Against Protected Constitutional Interests. In. THAMAN, 

C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1.  

s. 121 – 123,  srov. inter alia rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 11. 3. 2000, sp. zn. 2 StR 354/00, 

dostupné také na https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/2/00/2-354-00.php,   
380 Srov. PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-

247-04110-8. s. 477. 
381 GLESS, Sabine. Germany: Balancing Truth Against Protected Constitutional Interests. In. THAMAN, 

C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1.  

s. 121 – 123,  srov. inter alia rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 11. 3. 2000, sp. zn. 2 StR 354/00, 

dostupné také na https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/2/00/2-354-00.php,   

https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/2/00/2-354-00.php
https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/2/00/2-354-00.php
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Ačkoliv StPO ani GG nezakotvují právo obviněného mlčet a nebýt donucován 

k výpovědi nebo doznání, je princip nemo tenetur se ipsum accusare dovozován judikaturou 

zejména z ustanovení regulující zákonný průběh výslechu (§ 136 StPO) ve spojení s ústavně 

chráněným právem na ochranu lidské důstojnosti (čl. 1 GG). Proto porušení ustanovení 

§ 136 StPO, podle něhož má obviněný právo být poučen o povaze obvinění a o tom, že může 

trvat při svém výslechu na přítomnosti obhájce a radit se s ním, způsobuje podle 

převažujícího názoru akademiků nepoužitelnost takového důkazu.382 Judikatura však připouští 

použití takové výpovědi jako podpůrného důkazního materiálu, který může být použit za 

účelem obstarávání dalších důkazů.383  

Obdobně ani svědek nesmí být nucen k podání svědecké výpovědi (§ 55 a 52 StPO). 

Výpověď svědka, který využil svého práva nevypovídat, nelze použít v trestním řízení jako 

důkaz.384 Na rozdíl od české právní úpravy se v německém procesu právo svědka odepřít 

výpověď vztahuje i na situace označované v českém trestním řízení jako zákaz výslechu 

(§ 53 a 53a StPO). Německý právní řád dokonce ani nevyžaduje, aby tito svědkové byli o 

právu odepřít výpověď poučeni, neboť předpokládá, že zde uvedené právo je jim známo 

z titulu jejich profese. Skutečnost, že obviněný nezprostí takového svědka povinnosti 

mlčenlivosti, nezakládá povinnost svědka nevypovídat, ale pouze jeho právo, kdy i výpověď 

svědka o skutečnostech podléhajících profesnímu tajemství získaná bez příslušného zproštění 

mlčenlivosti obviněným je nadto plně důkazně použitelná.385 Svědek může, obdobně jako 

v českém právním řádu, odmítnout odpovědět na jakoukoliv otázku, pokud by si odpovědí 

způsobil nebezpečí trestního stíhání.386 Německá důkazní teorie nevylučuje ani svědectví 

z doslechu („hearsay“).387 

Německá teorie a praxe zná kromě procesního výslechu obviněného též předprodejní 

formou informativního dotazování („informatorische Befragung“), při jehož realizaci nemusí 

být osoby poučovány o právu odepřít výpověď. Přesto taková vyjádření obviněného mohou 

                                                 

 
382 GLESS, LÖWE/ROSENBERG. Kommentar zur Strafprozessordnung, vol. 4, 26 Auflage. Berlin: De Gruyter 

Recht. 2003. ISBN 978-3-89949-490-7. s. 168 – 169. 
383 GLESS, Sabine. Germany: Balancing Truth Against Protected Constitutional Interests. In. THAMAN, 

C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1. 
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384 PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-247-

04110-8. s. 478. 
385  MUSIL, Jan. Nezákonné důkazy v trestním řízení. Československá kriminalistika. 1992, č. 4, roč. 25. s. 377. 
386 BOHLANDER, Michael. Principles of German criminal procedure. Oxford: Hart, 2012. Studies 

in international and comparative criminal law. ISBN 978-1-84946-216-7. s. 149. 
387 Srov. PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-

247-04110-8. s. 451. 
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sloužit jako důkaz v trestním řízení, neboť k jejich zprocesnění může dojít například 

výslechem policisty zasahujícím na místě činu.388 

Pro důkazy získané porušením práva na soukromí, jako jsou důkazy získané 

odposlechem telefonních hovorů, se v německé doktríně uplatňuje teorie tzv. tří sférového 

pravidla („Drei-Sphärentheorie“). 389 Jak již název tohoto pravidla napovídá, tato teorie 

rozděluje oblasti soukromí člověka do tří okruhů (sfér) s odlišným právním režimem 

pro posuzování použitelnosti důkazů získaných nedovolenou ingerencí do každé z nich. 

Ve sféře první, tj. sféře veřejného života, mohou být pořizovány záznamy, fotografie, 

nahrávky veřejných projevů apod. bez omezení a tyto materiály mohou sloužit jako důkaz 

v trestním řízení. Pokud by však informace byly získány v rozporu se zákonem, budou tyto 

důkazy stiženy nepoužitelností. Druhá sféra zahrnuje informace jinak soukromé povahy, které 

jsou sděleny na veřejném místě, jako například soukromá konverzace v restauraci. Záznamy 

zachycující soukromé informace mohou být použity jako důkaz pouze pokud zájem na 

odhalování trestné činnosti převyšuje individuální zájem dotčené osoby na ochranu jejího 

soukromí, přičemž jako hodnotící kritéria je třeba vzít v úvahu závažnost trestné činnosti, 

z níž je dotčená osoba podezřelá, důležitost dotčeného práva na ochranu soukromí, význam 

důkazu pro posouzení viny apod. Třetí sféra, absolutně nedotknutelná sféra osobnosti, 

zahrnuje ty části soukromého života, které nemají být nikdy zpřístupněny veřejnosti a jejich 

zveřejnění by představovalo zásah do lidské důstojnosti chráněné čl. 1 odst. 1 GG. Příkladem 

jsou poznatky uvedené v diáři nebo informace, které zazní v nemocničním pokoji při 

hospitalizaci dotčené osoby. Poznatky získané zásahem do této sféry nemohou sloužit jako 

důkaz v trestním řízení.390 

Tyto teoretické poznatky, ačkoliv byly předmětem kritiky autorů, nachází svou 

relevanci v justiční praxi německých soudů. Základní pravidlo, z něhož soudy při posuzování 

přípustnosti soukromé nahrávky jako důkazu vychází, stanoví, že důkaz soukromým 

záznamem nelze použít bez souhlasu obviněného, který však dopadá pouze na případy, kdy 

obsah záznamu obsahuje informace z „absolutně nedotknutelné osobní sféry člověka“, jako 

jsou například informace intimní povahy. 

                                                 

 
388 MUSIL, Jan. Nezákonné důkazy v trestním řízení. Československá kriminalistika. 1992, č. 4, roč. 25. s. 377. 

Srov. též kapitolu 5.2.1. 
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Pravidlo nepřípustnosti zásahu do absolutně nedotknutelné sféry člověka bylo 

vysloveno Spolkovým soudním dvorem v tzv. kauze z roku 1964,391 ve které se soud musel 

vypořádat s následující situací. Obviněný z křivého svědectví byl předvolán jako svědek ve 

věci jeho bývalé milenky a vypověděl, že s ní žádný poměr neměl. Německé soudy 

s odkazem na čl. 1 odst. 2 GG nepřipustily jako důkaz v trestním řízení proti obviněnému jeho 

diář, v němž byly uvedeny jeho soukromé poznámky, které popisovaly okolnosti jeho 

intimního vztahu s touto ženou. Obdobně se vyjádřily německé soudy k přípustnosti nahrávek 

soukromých hovorů, jejichž připuštěním by došlo k porušení práva neobviňovat sám sebe.392  

V ostatních případech, kdy záznam zachycuje informace, které nejsou pod absolutní 

ochranou, lze záznam použít za předpokladu, že projde tzv. testem konfliktu zájmů, v rámci 

něhož je třeba posoudit, zda převažuje zájem na potírání zločinnosti a odhalování trestných 

činů nad zájmem na ochraně základních lidských práv a svobod. Při provádění takového testu 

přihlíží německé soudy zejména k závažnosti trestné činnosti, k jejímuž odhalení může důkaz 

sloužit, a v případech závažné kriminality (vražda, únosy osob apod.) je důkaz soukromým 

záznamem přípustný. By-li záznam získán v rozporu s § 136a StPO, nelze jeho použití 

v trestním řízení připustit ani tehdy, pokud s tím obviněný souhlasí.393 

Německá doktrína však, na rozdíl od té české, neřeší, zda se výše uvedená pravidla 

aplikují také v případech, kdy se provedení nezákonně získaného důkazu domáhá osoba 

obviněná, která nezákonný důkaz zamýšlí použít ve svůj prospěch. 394 

5.2.2. Limitace působnosti vylučovacích pravidel 

Nehledě na to, že doktrína nepoužitelnosti důkazů v německé teorii a praxi 

disponuje širokým aplikačním základem, dovodily německé soudy tři důležité výjimky 

z obecné aplikace vylučovacích pravidel: 

a) Teorie právního okrsku („Rechtskreitheorie“) 
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392 K tomu blíže srov. GLESS, Sabine. Germany: Balancing Truth Against Protected Constitutional Interests. 

In. THAMAN, C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-

007-5347-1.  s. 126. 
393 BOHLANDER, Michael. Principles of German criminal procedure. Oxford: Hart, 2012. Studies 

in international and comparative criminal law. ISBN 978-1-84946-216-7. s. 162. 
394 GLESS, Sabine. Germany: Balancing Truth Against Protected Constitutional Interests. In. THAMAN, 

C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1. 

s. 117. 
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Teorie právního okrsku byla poprvé vyvinutá judikaturou Spolkového soudu v oblasti 

posuzování použitelnosti důkazu získaného porušením zákazu sebeobviňování.395 Podle této 

teorie je možné nepoužitelnost důkazu namítat pouze tehdy, pokud se porušení procesních 

pravidel a důkazních zákazů dotklo zásadním způsobem právního okrsku obviněného nebo 

zda má pro něj jen nepodstatný význam. Při posuzování významu zásahu je třeba přihlédnout 

také k tomu, čím je důkazní zákaz odůvodněn a v čí prospěch byl vysloven.396 V souladu 

s touto teorií je tak například nepoužitelná výpověď svědka, který nebyl řádně poučen o právu 

odepřít výpověď, neboť to vyžaduje ochrana rodinných zájmů obviněného. Naproti tomu, 

pokud by svědek vypovídal o státním nebo služebním tajemství, na které se vztahuje zákaz 

výpovědi, nebude takový důkaz vůči obviněnému nepoužitelný, neboť jeho připuštěním bude 

dotčena jen veřejná sféra a státní zájem na ochraně utajovaných informací. Jiná situace by 

však nastala, pokud by byl svědek ohledně svého práva odepřít výpověď orgány veřejné moci 

uveden v omyl, v takovém případě je svědkem učiněná výpověď s odkazem na zásadu 

férovosti procesu nepoužitelná.397 

b) Požadavek vznesení námitky nepoužitelnosti („Widerspruchslösung“) 

Recentní judikatura německých soudů představila další omezení uplatnění pravidla 

pro vyloučení nepoužitelného důkazu. Vylučovací pravidlo je totiž možné uplatnit pouze 

tehdy, pokud obviněný vznese včasnou a výslovnou námitku nepoužitelnosti důkazu. 

Z časového hlediska je třeba námitku vznést neprodleně poté, co se obviněný nebo jeho 

obhájce o porušení procesního pravidla vedoucího k nepoužitelnosti důkazu dozvěděl.398 

c) Hypotetické přezkoušení („hypothetisher Ermittlungsverlauf“) 

Pravidlo hypotetického přezkoušení znamená, že soudy jsou v konkrétním případě 

zvažují, k jakým výsledkům by dospělo dokazování, kdyby nedošlo k porušení zákonného 

postupu.399  Jedná se o pravidlo obdobné americkému pravidlu zákonitému odhalení 

                                                 

 
395 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 27. 2. 1992, sp. zn. 5 StR 190/91, dostupné také 

na https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/5/91/5-190-91.php.  
396 GLESS, Sabine. Germany: Balancing Truth Against Protected Constitutional Interests. In. THAMAN, 

C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1.  

s. 122; MUSIL, Jan. Několik otazníků nad judikaturou Ústavního soudu ČR v době postmoderny (na příkladu 

prohlídky jiných prostor a pozemků). Kriminalistika. 2011, č. 1, s. 28.  
397 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: Codex Bohemia, 1999. 

ISBN 80-85963-89-2. s. 306. 
398 GLESS, Sabine. Germany: Balancing Truth Against Protected Constitutional Interests. In. THAMAN, 

C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1.  

s. 122 a 123. 
399 Srov. MUSIL, Jan. Několik otazníků nad judikaturou Ústavního soudu ČR v době postmoderny (na příkladu 

prohlídky jiných prostor a pozemků). Kriminalistika. 2011, roč. 44, č. 1, s. 24. 

https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/5/91/5-190-91.php
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(„Inevitable Discovery“), které se aplikuje v případech, kdy při obstarávání důkazu dojde 

k formálními či technickému porušení zákona a za jiných okolností by bylo možné důkaz 

získat legální cestou. Toto pravidlo bylo v praxi uplatněno například na důkazy získané 

domovní prohlídkou provedené bez příslušného zákonného příkazu, kdy tyto důkazy byly 

považovány za plně použitelné. 400 

5.2.3. Doktrína plodů z otráveného stromu 

V německé nauce a praxi rozvíjí v poslední době bouřlivé debaty otázka použitelnosti 

důkazů odvozených od neúčinných důkazů,401 přičemž tyto debaty ústí v tři možné názorové 

proudy na uchopení problematiky. První z nich s ohledem na absenci explicitní právní úpravy 

kategoricky odmítá současnou praxi vylučování důkazů odvozených od nezákonně získaných 

důkazů, a to zejména v případech, kdy orgány veřejné moci prokáží, že by důkaz objevily 

i tehdy, pokud by nezákonný důkaz (např. výpověď) neexistoval (tzv. hypotetické 

přezkoušení). Jiní autoři však zastávají odlišné stanovisko, které zdůrazňuje potřebu 

vyloučení odvozených důkazů s odkazem na nutnost odradit orgány veřejné moci od užívání 

zakázaných praktik při realizaci výslechů. Třetí doktrinální přístup představuje kombinaci 

obou dříve řečených s tím, že by soudy v každém jednotlivém případě podrobily tuto otázku 

testu konfliktu zájmů.402 

Obecně však německá praxe teorii plodů z otráveného stromu neuznává. 

Reprezentativním příkladem tohoto přístupu je například skutečnost, že německé soudy 

připustily prohlášení svědka, které bylo učiněno na základě nezákonného odposlechu jeho 

telefonického rozhovoru403 nebo v důsledku řízené provokace.404 Stejně bylo soudy jako 

důkaz připuštěno doznání obviněného učiněné před znalcem pří vyšetření jeho duševního 

                                                 

 
400 GLESS, Sabine. Germany: Balancing Truth Against Protected Constitutional Interests. In. THAMAN, 

C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1. 

s. 122. 
401 Ke tomu srov. také MUSIL, Jan. Nezákonné důkazy v trestním řízení. Československá kriminalistika. 1992, 

č. 4, roč. 25. s. 375 – 379. 
402 K tomu srov. GLESS, Sabine. Germany: Balancing Truth Against Protected Constitutional Interests. 

In. THAMAN, C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-

007-5347-1.  s. 128 a 129. 
403 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 24. 8. 1983, sp. zn. 3 StR 136/83, dostupné také 

na https://www.jurion.de/urteile/bgh/1983-08-24/3-str-136_83/.  
404 Viz např. rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 28. 4. 1987, sp. zn. 5 StR 666/86, dostupné 

také na https://www.jurion.de/urteile/bgh/1987-04-28/5-str-666_86/ a rozhodnutí Spolkového soudního dvora 

ze dne 28. 4. 1987, sp. zn. 5 StR 666/86, dostupné také na https://www.jurion.de/urteile/bgh/1987-04-28/5-str-

666_86/. 

https://www.jurion.de/urteile/bgh/1983-08-24/3-str-136_83/
https://www.jurion.de/urteile/bgh/1987-04-28/5-str-666_86/
https://www.jurion.de/urteile/bgh/1987-04-28/5-str-666_86/
https://www.jurion.de/urteile/bgh/1987-04-28/5-str-666_86/
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stavu, poté, co byl tento konfrontován s poznatky získanými nezákonnými odposlechy.405 

Chápání problematiky v německém právním prostředí lze tak nejlépe charakterizovat jako 

odmítavý přístup k uplatnění doktríny plodů z otráveného stromu za současné akceptace 

doktríny hypotetického přezkoušení. Spíše než prevence před uplatňováním nezákonných 

technik ze strany orgánů veřejné moci je tak doktrína konstruována ve prospěch zachování 

procesní čistoty při dokazování. Důkaz odvozený od otráveného důkazu není automaticky 

nepoužitelný, neboť veřejný zájem na objasnění trestné činnosti někdy převyšuje zájem na 

procesní čistotě dokazování. 406  V části svých rozhodnutích se však německé soudy opírají i o 

test konfliktu zájmů. 

 Dalším příkladem německého přístupu k doktríně plodů z otráveného stromu, který 

v německém právním prostředí nastolil zájem o vytyčení pravidel pro použitelnost 

derivativních důkazů získaných nedovoleným nátlakem ze strany represivních složek, je 

případ Magnuse Gäfgena. Německé soudy se při posuzování této kauzy musely vypořádat 

s otázkou, zda použití hrozby násilí při výslechu a vynucené doznání vede k nepoužitelnosti 

nejen samotného doznání, ale i důkazů, které na základě něj orgány veřejné moci objevily, 

tj. zejména těla usmrceného chlapce, jehož lokaci prozradil pan Gäfgena právě v rámci 

výslechu. Při svém výslechu v soudním řízení se Gäfgen pod vlivem již předchozího 

vynuceného doznání opětovně k činu plně doznal. Zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem 

v daném případě zvolil jednak test konfliktu zájmů, při kterém hodnotil (i) způsob, jakým byly 

důkazy získány, resp. závažnost zásahu do základních práv obviněného (pohrůžka tělesného 

násilí), a (ii) závažnost zásahu do základních práv obžalovaného (vražda malého dítěte). Na 

základě provedeného testu dospěl zemský soud k závěru, že s ohledem na závažnost obvinění 

pana Gäfgena by se vyloučení důkazů získaných na základě vynucené výpovědi 

obžalovaného jevilo jako nepřiměřené. Použitelnost Gäfgenova doznání zemský soud vyloučil 

a doplnil, že takový důkaz je možné před soudem použít pouze za předpokladu, že obviněný 

bude opětovně poučen o svých právech, zejména o právu nevypovídat, a přesto se rozhodne 

podat u soudu výpověď. Toto rozhodnutí, ještě předtím, než se Magnus Gäfgen obrátil na 

ESLP,407 potvrdil Spolkový Ústavní soud.408 

                                                 

 
405 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 6. 8. 1987, sp. zn. 4 StR 333/87, dostupné 

také  na https://www.jurion.de/urteile/bgh/1987-08-06/4-str-333_87/.  
406 GLESS, Sabine. Germany: Balancing Truth Against Protected Constitutional Interests. In. THAMAN, 

C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1. 

s. 129. 
407 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, č. 22978/05. 

https://www.jurion.de/urteile/bgh/1987-08-06/4-str-333_87/
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Použitelností odvozených důkazů od nezákonně získaných důkazů se německé soudy 

zabývaly i v mnoha dalších rozhodnutích, které rovněž skončily podanou stížností k ESLP. 

Například ve věci Prade proti Německu409 soudy připustily použití důkazu získaného 

při domovní prohlídce, i když samotný příkaz k prohlídce byl později shledán jako 

protiústavní a byl zrušen. ESLP rozhodnutí německých soudů potvrdil s odůvodněním, že v 

době prohlídky existoval platný příkaz a nic tedy nenaznačovalo tomu, že by orgány 

vykonávající prohlídku jednaly ve zlé víře nebo snad úmyslně porušovaly formální pravidla. 

V další kauze se německé soudy zabývaly přezkumem postupu, který spočíval v nařízení 

domovní prohlídky na základě důkazů viditelně opatřených protiprávním způsobem. Takto 

získané důkazy soudy připustily. I v tomto případě byl postup německých soudů ze strany 

ESLP ve věci K. S. a M. S. proti Německu410 posouzen jako souladný s požadavky Úmluvy.  

5.3. Francouzská republika 

5.3.1.  Normativní základy vylučovacích pravidel  

Francouzská doktrína a jurisprudence vycházeje z původního konceptu volnosti 

dokazování („liberté de preuve“)411 v trestním řízení obecně připouští použitelnost všech 

druhů důkazů. Princip volnosti dokazování nachází svá normativní východiska 

v čl. 427 francouzského trestního řádu („CPP“),412  který obsahuje obecnou klauzuli udávající, 

že „trestné činy mohou být odhalovány všemi prostředky a soud rozhoduje podle svého 

vnitřního přesvědčení“.413 Tento princip nicméně podléhá určitým zákonným a 

ústavněprávním limitacím, za pomocí jejichž interpretace francouzské soudy formulují in 

concreto pravidla vylučující použitelnost jednotlivých druhů důkazů. 

Systém použitelnosti důkazů je ve francouzském právním řádu vystavěn na principu 

neplatnosti úkonů („nullités“). Východiska francouzské doktríny neplatnosti úkonů vychází 

ze základních postulátů zákonného trestního procesu garantovaných na ústavní úrovni, jako je 

právo na obhajobu nebo princip kontradiktornosti („principe du contradictoire“). Tato 

                                                                                                                                                         

 
408 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 14. 12. 2004, sp. zn.  2 BvR 1249/04, dostupné také 

na https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/bverfg/04/2-bvr-1249-04.php.  
409 Rozsudek ESLP ze dne 3. 3. 2016 ve věci Prade proti Německu, č. 7215/10. 
410 Rozsudek ESLP ze dne 6. 1. 2017 ve věci K.S. a M.S. proti Německu, č. 33696/11. 
411 Srov. PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-

247-04110-8. s. 446 a násl.; PRADEL, Jean. Manuel de procédure pénale. 10e éd. rev. et augm. Paris: Cujas, 

2000. Manuels. ISBN 2-254-00410-7. s. 322. 
412 Code de procédure pénale ze dne 31. 12. 1957. 
413 Srov. čl. 427 CPP, který v originále zní: „Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent 

être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.“ 

https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/bverfg/04/2-bvr-1249-04.php
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obecná východiska jsou ostatně také předmětem interpretace v mnoha rozhodnutích 

francouzského Ústavního soudu („Conseil constitutionnel“), jehož právní závěry jsou pro 

francouzskou doktrínu použitelnosti důkazů klíčové.414 

Pokud jde o platnou právní úpravu, obecně aplikovatelnou klauzuli, která by 

vylučovala použití některého důkazu, ve francouzském trestním řádu nenalezneme. 

Relevantní normy upravující zákonný průběh procesních úkonů, z nichž vyplývají konkrétní 

vylučovací pravidla, jsou roztříštěny v jednotlivých ustanoveních CPP upravujících zákonný 

postup při vyšetřování, provádění úkonů před vyšetřujícím soudcem a před soudem apod.  

Doktrína přitom odlišuje dvě modality neplatnosti: 

a) zákonné důvody neplatnosti („nullités textuelles“) – jejich legislativní vyjádření je 

v CPP obsaženo za použití formulace „pod sankcí neúčinnosti“ nebo jiné obdobné 

fráze. Tyto důvody neplatnosti se vztahují zejména k úkonům uskutečněným při 

domovních prohlídkách, odnětí věcí důležitých pro trestní řízení (§ 56, 56-1, 57, 76, 

95 a 96 CPP) nebo odposlechů advokátů bez příslušného souhlasu předsedy 

francouzské advokátní komory (§ 100-7 CPP); 

b) judikatorní důvody neplatnosti („nullités substantielles“ někdy též označované jako 

„nullités virtuelles“) – tyto důvody neplatnosti nejsou zakotveny v CPP, ale jsou 

dovozovány judikaturou zejména v rámci rozhodovací činnosti Trestního komory 

francouzského Nejvyššího soudu („Cour de Cassation“, „CC“), a to konkrétně ve 

dvou oblastech. Jednak se jedná o pravidla týkající se veřejného zájmu, jejichž 

příkladem může být nedodržení pravidel o příslušnosti soudů nebo absence znalecké 

doložky u znaleckého posudku. Dále se jedná o neplatnost důkazů vyplývající z 

porušení příslušných ustanovení CPP garantující práva obhajoby, která však vedou 

k neplatnosti úkonu pouze za předpokladu, že takové porušení je způsobilé poškodit 

zájmy osoby, proti němuž se řízení vede.415   

Aplikační dosah výše uvedeného pravidla byl nicméně postupně rozšířen také na 

zákonné důvody neplatnosti („nullités textuelles“). Konkrétně se tak stalo zákonem z roku 

                                                 

 
414 Blíže např. PRADEL, Jean. Les principes constitutionnels du procès pénal. Cahiers du Conseil 

constitutionnel n° 14. Dossier: La justice dans la constitution. [online] Paris. 2003. Dostupné na 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-

14/les-principes-constitutionnels-du-proces-penal.52018.html. 
415 PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-247-

04110-8. s. 476 a 477. 
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1975, kterým byl francouzský trestní řád obohacen o článek 802, jehož dikce zní: „V případě 

porušení zákonných pravidel pod sankcí neplatnosti nebo v případě nedodržení formálních 

požadavků zákona, mohou soudy, včetně Cour de Cassation, který rozhoduje o námitce 

neplatnosti nebo z vlastní inciativy, konstatovat neplatnost pouze v případech podstatného 

porušení práv dotčené strany.“416 Rozhodnutí soudů o neplatnosti úkonů a potenciálním 

vyloučení z toho úkonu vyvstalého důkazu tak není determinováno jen porušením zákonných 

norem, ale také způsobilostí takového porušení poškodit zájmy strany, které se dotýká. 

Posouzení této otázky je svěřeno do pravomoci soudů, které individuálně hodnotí konkrétní 

okolnosti daného případu. Shledá-li soud, že procesní vadou dokazování nejsou práva dotčené 

strany porušena podstatně, ale pouze nevýznamným způsobem, neplatnost úkonu 

nekonstatuje a vadný důkaz nevyloučí.417 Obecně se však francouzské soudy drží 

restriktivního výkladu a podstatné porušení práv dotčené strany dovozují jen ve výjimečných 

situacích, ve kterých převažuje veřejný zájem na řádném výkonu justice,418 jako je například 

porušení ustanovení o přítomnosti obhájce během prvního výslechu zadrženého 

obviněného.419  S ohledem na původní záměr zákonodárce při zařazení čl. 802 do CPP, 

kterým bylo sledováno omezení dosahu zákonných vylučovacích pravidel,420 zůstává do 

dnešní doby výklad podmínky podstatného porušení práv dotčené strany živoucím a odbornou 

veřejností diskutovaným tématem.421  Pro úplnost je třeba uvést, že z představeného pravidla 

existují výjimky, kdy k vyloučení důkazu dochází ex officio.422 

                                                 

 
416 Čl. 802 CPP originálně zní: „En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité 

ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie 

d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque 

celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.“ 
417 Někteří autoři v tomto ohledu hovoří o tzv. nepodstatné neplatnosti („nullité sans grief“) – viz SOYER, Jean-

Claude. Droit pénal et procédure pénale. 15e éd. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2000. 

Manuels. ISBN 2-275-01948-0. s. 345. 
418 SOYER, Jean-Claude. Droit pénal et procédure pénale. 15e éd. Paris: Librairie générale de droit 

et de jurisprudence, 2000. Manuels. ISBN 2-275-01948-0. s. 345. 
419 Cass. crim., 29. 1. 2003, č. 02-86774  (Bull. crim. 2003, č. 22.). Dostupné také 

na https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00000707140

6&fastReqId=2102083509&fastPos=1. 
420 PRADEL, Jean. France: Procedural Nulities and Exlusion In. THAMAN, C. Stephen. Exclusionary Rules 

in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1. s. 149. 
421 Srov. např. SOYER, Jean-Claude. Droit pénal et procédure pénale. 15e éd. Paris: Librairie générale de droit 

et de jurisprudence, 2000. Manuels. ISBN 2-275-01948-0. s. 345; PRADEL, Jean. France: Procedural Nulities 

and Exlusion In. THAMAN, C. Stephen. Exclusionary Rules in Comparative Law. New York: Springer, 2013. 

ISBN. 978-94-007-5347-1. s. 149. 
422 MATHIAS, Eric. Procédure pénale. 3e édition. Bréal, 2007. ISBN: 978-2-7495-3347-6. s 187 – 188. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007071406&fastReqId=2102083509&fastPos=1
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5.3.2.  Vybrané důvody neplatnosti ve francouzské právní úpravě 

Konkrétní projevy neplatnosti úkonů nalezneme v ustanoveních CPP upravujících 

průběh jednotlivých úkonů a vyšetřování obecně. 

Ačkoliv francouzský právní řád normativně nezakotvuje právo obviněného 

nevypovídat a nepřispívat k vlastnímu obvinění, jeho praktický dopad je znatelný 

z jednotlivých ustanovení CPP upravujících zákonný průběh výslechu a práv obviněného. 

Obviněný má právo nevypovídat před vyšetřujícím orgánem a za využitý toho práva nelze 

obviněného nijak sankcionovat. Obdobně jako v českém trestním procesu i ve francouzském 

trestní řízení platí obecné pravidlo, že soudce nesmí z mlčení obviněného dovozovat jakékoliv 

důsledky.423 

Ustanovení čl. 63-1 CPP, který byl do francouzského trestného řádu vložen zákonem 

ze dne 4. března 2002, zakotvuje povinnost informovat zadrženého („garde à vue“) o jeho 

právu vypovídat a odpovídat na položené otázky stejně jako o jeho právu mlčet. Dikce tohoto 

článku dostála pod tlakem ze strany příslušníků policie v roce 2003 proměn a nadále, přestože 

zaručuje právo zadrženého nevypovídat, nevyžaduje od příslušníků orgánu provádějícího 

vyšetřování, aby obviněného o jeho právech informovali.424 Za současného právního stavu 

tudíž porušení informační povinnosti orgánu provádějícího vyšetřování nemůže vést 

k neplatnosti výpovědi zadrženého. Naproti tomu porušení ustanovení o přítomnosti obhájce 

během prvního výslechu zadrženého neplatnost podané výpovědi zakládá.425  

CPP ani francouzská Ústava426 neobsahuje výslovné ustanovení, které by zakazovalo 

použití násilí a jiných nátlakových metod při výslechu. Z relativně zdrženlivého přístupu 

francouzských soudů, které neplatnost výpovědi získané za použití lstivých technik a jiných 

forem psychického nátlaku na vůli dovozují jen výjimečně, plyne, že určitý stupeň 

psychologického nátlaku na vůli obviněného při jeho výslechu je přípustný.427 To znamená, 

                                                 

 
423 Srov. PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-

247-04110-8. s. 502. 

 
424 PRADEL, Jean. France: Procedural Nulities and Exlusion In. THAMAN, C. Stephen. Exclusionary Rules 

in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1. s. 153. 
425 Cass. crim., 29. 1. 2003, č. 02-86774  (Bull. crim. 2003, č. 22.). Dostupné také 

na https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00000707140

6&fastReqId=2102083509&fastPos=1. 
426 Constitution de la République française du 4 octobre 1958; Ústava francouzské republiky ze dne 4. 10. 1958. 
427 Srov. např. PAKTER, Walter. Exclusionary Rules in France, Germany, and Italy. Hastings Int’l & 

Comparative Law Review. Vol. 9., 1985. s. 14., KHAN, A. A. Karim, BUISMAN Caroline, and GOSNELL, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007071406&fastReqId=2102083509&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007071406&fastReqId=2102083509&fastPos=1
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že využití invazivních metod vyslýchajícím orgánem může vést k různým procesním 

důsledkům podané výpovědi. V některých případech může být dokonce použití zakázané 

metody posuzováno jako běžná polehčující okolnost odůvodňující uložení mírnějšího trestu 

dotčené osoběu a nikoliv tedy jako okolnost odůvodňující vyloučení důkazu.428 

Francouzská doktrína neplatnosti úkonů vyplývající z použití abuzivních metod při 

výslechu obviněného je silně ovlivněna judikaturou ESLP vztahující se k výkladu zákazu 

mučení a jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení obsaženého v čl. 3 Úmluvy. 

Francouzská republika byla ESLP ostatně několikrát za porušení tohoto článku odsouzena. 

Například v kauze Selmouni proti Francii429  se ESLP zabýval aplikací článku 3 Úmluvy na 

situaci, kdy francouzskými orgány došlo ve vazební cele k použití násilí, které vykazovalo 

známky krutosti a způsobilo zadrženému značnou bolest.  Pan Selmouni, který byl zadržován 

na policejní stanici v Bobigny, kde byl vyslýchán, musel být dokonce převezen na 

pohotovost. Lékařská zpráva uvedla, že pan Selmouni utrpěl několikeré pohmožděniny a 

povrchová zranění na obou pažích, pohmožděniny na obličeji a hrudníku, podlitiny na lebce a 

bolesti hrudníku při hlubším dýchání. Pan Selmouni na policisty trestní oznámení, ve kterém 

tvrdil, že při výslechu byl vystaven fyzickému a psychickému týrání, konkrétně měli podle 

tvrzení pana Selmouniho vyslýchající policisté přistoupit k opakovaným úderům pěstmi, 

nohami, obuškem a baseballovou pálkou, k tahání za vlasy, vyhrožování použitím hořáku a 

injekční stříkačky a také znásilnění za pomocí obušku. S ohledem na okolnosti případu, 

závažnost a krutost utrpení, kterému byl pan Selmouni podroben, kvalifikoval ESLP jednání 

francouzských orgánů jako mučení ve smyslu článku 3 Úmluvy.430  

Z výše uvedeného, jakož i z dalších rozhodnutích ESLP, kterými byla Francouzská 

republika pro porušení čl. 3 Úmluvy odsouzena, francouzská nauka dovozuje, že výpověď 

obviněného učiněná za použití násilí dosahující intenzity mučení nebo nelidského či 

ponižujícího zacházení je stižena neplatností. 431 Závěry nauky potvrdily ostatně i francouzské 

soudy, které například dovodily neplatnost výpovědi zadrženého získané způsobem, kdy 

                                                                                                                                                         

 
Chris. Principles of Evidence in International Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN: 

9780199588923. s 76. 
428 KHAN, A. A. Karim, BUISMAN Caroline, and GOSNELL, Chris. Principles of Evidence in International 

Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN: 9780199588923. s 76. 
429 Rozsudek ESLP ze dne 28. července 1999 ve věci Selmouni proti Francii, č. 25803/94. 
430 Rozsudek ESLP ze dne 28. července 1999 ve věci Selmouni proti Francii, č. 25803/94, § 91. 
431 PRADEL, Jean. France: Procedural Nulities and Exlusion In. THAMAN, C. Stephen. Exclusionary Rules 

in  Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1. s. 157. 
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zadržený byl policejním orgánem připoután, aniž by soudce časově limitoval platnost použití 

tohoto zajišťovacího prostředku a uvedl konkrétní důvody takového postupu.432  

Na rozdíl od české právní úpravy umožňuje francouzský systém za účelem prokázání 

použití nátlakových metod při provádění výslechu obviněného nařídit konfrontaci mezi 

obviněným a osobou, která se měla dopustit nedovoleného nátlaku.433 Z hlediska eliminace 

použití abuzivních metod při výslechu zakotvuje CPP v čl. 429 odst. 2 významné pravidlo 

upravující postup při protokolaci úkonu. Podle tohoto pravidla musí protokol obsahovat nejen 

odpovědi obviněného na otázky vyslýchajícího orgánu, ale také přesné znění položených 

otázek. Porušení toho pravidla může vyústit v neplatnost – nullité substantielle, která se, jak 

již bylo uvedeno výše, však aktivuje pouze v případě, že dojde k podstatnému porušení práv 

obhajoby, jež jsou stiženy sankcí neplatnosti. 434 

Protektivní je francouzský právní řád i pokud jde o realizaci výslechu svědka. Svědek, 

který má povinnosti mlčenlivosti stanovenou zvláštními předpisy, jako je advokát, lékař apod. 

není oprávněn vypovídat, a to ani tehdy, pokud by s poskytnutím jeho výpovědi souhlasila 

obviněná osoba, v jejíž prospěch je povinnost mlčenlivosti zakotvena.435 Čl. 109 CPP 

odkazuje stran svědecké způsobilosti na ustanovení čl. 226-13 francouzského trestního 

zákoníku436 („Codé penal“, „CP“), které vyzrazení informace tajného charakteru postihuje 

sankcí trestněprávní odpovědnosti. Z tohoto principu existují zákonem formulované tři 

výjimky (čl. 216-14 CP), kdy zájem na ochraně oběti převyšuje zájem na zachování určité 

informace v tajnosti. Typicky se jedná o případy, kdy se osoba nemůže pro svůj věk nebo své 

psychické nebo fyzické indispozice adekvátně bránit. Francouzský právní řád také připouští 

podání svědecké výpovědi lékařem, který se souhlasem oběti prokurátorovi ohlásí, že při 

výkonu své činnosti zjistil, že došlo k ublížení na zdraví oběti v rovině psychické, fyzické 

nebo sexuální. Speciální právní úpravou je pokryta situace, kdy svědkem je novinář. Tento má 

sice podle čl. 109 CPP povinnost vypovědět vše, co se dozvěděl v rámci své novinářské 

                                                 

 
432 PRADEL, Jean. France: Procedural Nulities and Exlusion In. THAMAN, C. Stephen. Exclusionary Rules 
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433 KHAN, A. A. Karim, BUISMAN Caroline, and GOSNELL, Chris. Principles of Evidence in International 

Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN: 9780199588923. s 75. 
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435 PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-247-

04110-8. s. 512. 
436 Codé penal ze dne 22. 7. 1992. 
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činnost, ale nemusí uvést zdroj získaných informací.437 Jako svědek také nemůže být 

vyslechnuta osoba, u níž je dáno důvodné podezření, že se na trestné činnosti, která je 

předmětem vyšetřování, podílela. 438 Naproti tomu CCP obsahuje zajímavé ustanovení čl. 

434-11 CPP, podle nějž trestněprávně sankcionuje svědka, který odepřel vypovídat ve 

prospěch osoby, o níž věděl, že je nevinná. 

S ohledem na charakter práva na ochranu soukromí zaručeného v čl. 66 Ústavy jsou 

sankcí neplatnosti stiženy některé intervence do tohoto základního práva.  Realizace 

domovních prohlídek podléhá ve francouzské právní úpravě relativně striktním pravidlům. 

Podle čl. 59 CPP jsou neplatné úkony učiněné při domovní prohlídce v době mezi devátou 

hodinou večerní a šestou hodinou ranní jen s několika málo výjimkami jako je například 

situace, kdy předmětem domovní prohlídky je vyšetřování organizovaného zločinu.439 

Speciální právní režim dopadá také na provádění domovních prohlídek, které mohou ohrozit 

zachování advokátního tajemství. Takových úkonů se pod sankcí neplatnosti obligatorně 

účastní zástupce francouzské advokátní komory. Francouzské soudy také vyslovily neplatnost 

domovní prohlídky uskutečněné bez příkazu soudce nebo bez následné notifikace soudce, 

kterou CPP předvídá v případě neodkladnosti úkonu.440 Vzhledem k tomu, že příkaz 

k provedení domovní prohlídky, který je oprávněn vydat pouze soudce, musí obsahovat, 

mimo jiné, popis trestné činnosti, k jejímuž objasnění je třeba vstup orgánů veřejné moci 

zajistit, jsou veškeré úkony uskutečněné nad rámce objasňování trestné činnosti vymezené 

v příkazu stiženy neplatností. 441 

Přísnému procesnímu režimu podléhá také sledování soukromé komunikace a 

provádění odposlechů telefonních linek a hovorů. Předně ustanovení čl. 432 CPP výslovně 

zapovídá použití jakékoliv informace, která by vyšla najevo ze zachycené komunikace mezi 
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advokátem (nikoliv jen obhájcem) a jeho klientem.442 Přitom odposlech advokáta je možné 

nařídit jen za výjimečných okolností, které se pod sankcí neplatnosti omezují na situace, kdy 

je důkazně podloženo podezření, že se advokát účastnil trestné činnosti nebo se na ní jakkoliv 

podílel.443 Realizace odposlechu advokáta podléhá předchozímu souhlasu předsedy 

francouzské advokátní komory. Přísné regulace pro provádění odposlechů se vztahují kromě 

ochrany advokátního tajemství i na členy parlamentu, kdy odposlech jejich komunikace je 

možné nařídit pouze se souhlasem předsedy příslušné komory. 

5.3.3.  Doktrína plodů z otráveného stromu 

K aplikaci doktríny plodů z otráveného stromu zastává francouzský právní řád 

poměrně přívětivý přístup. Ačkoliv doktrínu plodů z otráveného stromu v plné podobě 

nepřebírá, řeší tuto problematiku částečně přes obecné ustanovení čl. 174 odst. 2 CPP a ve 

zbylém rozsahu se spoléhá in concreto na rozhodovací činnost soudů. Podle čl. 174 odst. 2 

CPP dospěje-li Chambre de l'instruction k závěru o neplatnosti důkazu, rozhodne dále podle 

povahy věci, zda se konstatování neplatnosti a vyloučení neplatného důkazu omezuje pouze 

na část úkonů uskutečněných a důkazů obstaraných v rámci předchozího řízení, nebo dopadá 

na celé následné řízení.444 Jako rozhodné kritérium soudy posuzují zejména skutečnost, zda 

byla dána příčinná souvislost mezi vadným úkonem a následných průběhem řízení. Z tohoto 

důvodu tak byla CC například konstatována neplatnost doznání odvozeného od nezákonné 

domovní prohlídky. Naopak za situace, kdy soudem vyslovená neplatnost důkazu nevykazuje 

žádný vliv na následné úkony v řízení, nezakládá tato neplatnost odvozených důkazů.445 

Speciální automatický režim neplatnosti dovozuje francouzská nauka v případech, kdy došlo 

při procesním úkonu k použití nátlakových metod dosahující intenzity zakázaného zacházení 

uvedeného v čl. 3 Úmluvy. Poté jsou sankcí neplatnosti stiženy nejen procesní úkon 
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provedený nedovoleným způsobem, ale také veškeré následné vyšetřovací úkony, které jsou 

od něj odvozeny. 446 
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II. ČÁST 

 Vybrané druhy nepoužitelných důkazu v aplikační praxi 
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6. Nepoužitelné důkazy získané výslechem obviněného  

Výslech obviněného je obsažen v demonstrativním výčtu důkazních prostředků 

v ustanovení § 89 odst. 2 tr. ř. na prvním místě. Konkrétními pravidly pro jeho provádění 

se trestní řád zabývá ve svých ustanoveních § 91 – 95 tr. ř.,  kde  je upraven obligatorní 

postup při provádění výslechu určité osoby v procesním postavení obviněného, popř. 

podezřelého.447 Tyto zákonné směrnice je potřeba dodržovat již v přípravném řízení při 

prvním výslechu obviněného, k němuž dochází po zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 

1 tr. ř. nebo sdělení podezření podle § 76 odst. 3 tr. ř. Specifickou úpravu pravidel pro výslech 

obžalovaného v hlavním líčení obsahují ustanovení § 207 a 208 tr. ř.   

Vzhledem k podrobné právní úpravě zákonného postupu orgánů činných v trestním 

řízení při provádění výslechu obviněného lze poměrně jednoduše určit, zda byl výslech 

proveden v souladu s ustanoveními zákona či nikoliv. Obdobně jako u jiných důkazních 

prostředků ani v případě výslechu obviněného trestní řád důsledky porušení jednotlivých 

normativních požadavků nijak blíže nestanoví. Procesní důsledky vadně získaného důkazu lze 

nicméně dovodit za pomocí výkladu jednotlivých procesních pravidel pro tento typ důkazního 

prostředku uvedených v ustanovení § 91 – 95 tr. ř. a § 207 –  208 tr. ř. Na procesní implikace 

možných pochybení při provádění výslechu obviněného je nutné nahlížet také prizmatem 

obecné vylučovací klauzule upravené v ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř., ze které vyplývá 

absolutní neúčinnost důkazu obstaraného nezákonným donucením nebo hrozbou (§ 89 odst. 3 

tr. ř.), přičemž uvedené pravidlo je samozřejmě třeba promítnout i do posuzování 

použitelnosti výpovědi obviněného. 

6.1. Důkazy získané porušením práva obviněného neobviňovat sám sebe a jeho 

donucením k výpovědi nebo doznání 

Princip nepřípustnosti jakéhokoliv donucení obviněného k výpovědi („right to remain 

silent“, „droit de garder le silence“) představuje konkrétní aplikaci širšího práva neobviňovat 

sebe samého („nemo tenetur se ipsum accusare“, „privilege against self-incrimination“, „droit 

                                                 

 
447 Ustanovení § 90 – 95 tr. ř. upravující zákonný průběh výslechu obviněného se užije též při výslechu zadržené 

osoby vyslýchané před zahájením trestního stíhání (§ 76 odst. 5 tr. ř.), výslechu obviněného po jeho zatčení 

(§ 69 odst. 5 tr. ř.) nebo po jeho zadržení (§ 76 odst. 3, § 77 odst. 2 tr. ř.), výslechu obviněného při vazebním 

zasedání (§ 73g tr. ř.), výslechu podezřelého ve zkráceném přípravném řízení (§ 179b odst. 3 tr. ř.), výslechu 

obviněného mimo hlavní líčení a veřejné zasedání (§ 183a odst. 1 až 3 tr. ř.), v rámci potřebného šetření v řízení 

o dovolání (§ 265o tr. ř.), v řízení o stížnosti pro porušení zákona (§ 276 tr. ř.). 
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de ne pas contribuer à sa propre incrimination“).448 Toto pravidlo bylo do československého 

právního řádu, stejně jako do právních řádu ostatních moderních evropských států, zavedeno 

v roce 1956 po vzoru Pátého dodatku americké ústavy z roku 1791 kdy je toto pravidlo 

pokládáno v USA za součást tzv. Bill of Rights, jehož doslovný text zní: „no person shall ... 

be compelled in any criminal case to be a witness against himself“, tedy „v trestním řízení 

nesmí být nikdo nucen vypovídat proti sobě“. V zemích kontinentálního systému práva 

se pravidlo objevuje v druhé polovině 20. století, tj. obecně později než v zemích common 

law, a jeho expresivní zakotvení je standardem ve většině právních řádů demokratických států 

(Francie, Kanada, Německo, Španělsko, Dánsko apod.).449 Ačkoliv by bez vyloučení důkazu 

získaného porušením tohoto pravidla jeho existence přestala dávat smysl, objevovaly se 

pokusy zpochybnit toto právo. 450 

Z pohledu judikatury ESLP patří právo nebýt donucován k výpovědi a nepřispívat 

k vlastnímu obvinění k obecně uznávaným principům, které jsou nedílnými komponenty 

práva na spravedlivý proces (čl. 6 odst. 1 Úmluvy). ESLP ve své judikatuře připomněl, 

že výše uvedená práva tvoří uznávané mezinárodní standardy ležící v jádru pojmu 

spravedlivého procesu ve smyslu článku 6 Úmluvy, přičemž jejich smysl spočívá, inter alia, v 

ochraně obviněného proti nevhodnému donucování státními autoritami.451 Obdobná zásada je 

vyjádřena na mezinárodní úrovni v čl. 15 Úmluvy proti mučení, který stanoví, že „každý stát, 

který je smluvní stranou této Úmluvy, zajistí, aby žádné prohlášení, které podle zjištění bylo 

učiněno v důsledku mučení, nebylo použito jako důkaz v žádném soudním řízení, s výjimkou 

případů, kdy se použije proti osobě obviněné z mučení jako důkaz o tom, že toto prohlášení 

bylo učiněno.“ Obdobně v rezoluci XV. Mezinárodního kongresu trestního práva se uvádí, že 

„nikdo není povinen přispět aktivním způsobem, přímo nebo nepřímo, k vlastnímu 

                                                 

 
448 V americké literatuře a nauce se hovoří o „privilege against self-incrimination“, ve francouzské nauce o 

„droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.“. Blíže k původu a vývoji tohoto pravidla srov. například 

ŠTĚPÁN, Jan. K právu odepřít výpověď. Evropský soud pro lidská práva a domněnka neviny. In: MUSIL, Jan 

a Marie VANDUCHOVÁ. Pocta prof. JUDr. Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex Bohemia, 

1998. ISBN 80-85963-68-X. s. 236 a 237 nebo ZUPANCIC, Bostjan, M. The Owl of Minerva. Essays on Human 

Rights. Netherlands: Eleven International Publishing, 2008. ISBN: 978-90-77596-47-0. s 125 a násl. 
449 Srov. PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-

247-04110-8. s. 501 – 503. 
450 Srov. ASHWORTH, Andrew. The criminal process: an evaluative study. 2nd ed. Oxford: Oxford University 

Press, 1998. ISBN 0-19-876536-3. s. 4 – 16. 

Blíže k původu a vývoji tohoto pravidla srov. například ŠTĚPÁN, Jan. K právu odepřít výpověď. Evropský soud 

pro lidská práva a domněnka neviny. In: MUSIL, Jan a Marie VANDUCHOVÁ. Pocta prof. JUDr. Otovi 

Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-68-X. s. 236 a 237 nebo 

ZUPANCIC, Bostjan, M. The Owl of Minerva. Essays on Human Rights. Netherlands: Eleven International 

Publishing, 2008. ISBN: 978-90-77596-47-0. s 125 a násl. 
451 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, č. 22978/05, § 168. 
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odsouzení.“452 Na národní úrovni legislativy jde o ústavně zaručené právo, které vyplývá 

z čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 4 Listiny. Podle čl. 37 odst. 1 Listiny má každý právo odepřít 

výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Článek 

40 odst. 4 Listiny, který je v tomto ohledu třeba považovat za speciální, návazně stanoví, 

že obviněný má právo odepřít výpověď a tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven. 

Na zákonné úrovni nachází toto právo obviněného svůj odraz v § 92 odst. 1 tr. ř., podle něhož 

nesmí být obviněný žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání.   

Zásada, že nikdo nesmí být donucován k výpovědi nebo doznání, je primárně spojena 

s vůlí obviněné osoby nevypovídat. Je proto věcí obhajoby, jakou strategii v trestním řízení 

zvolí a zda určitou informaci aktivně poskytne orgánům činným v trestním řízení či nikoliv. 

Doznání obviněného je jeho výlučným právem.453 Projevem tohoto principu je i pravidlo 

stanovící, že ze samotné skutečnosti, že obviněný vypovídal nepravdivě, popíral určité 

skutečnosti nebo se snažil svést vyslýchající orgány na falešnou stopu nelze vyvozovat žádné 

důkazní závěry o vině obviněného.454 Jestliže se obviněný v průběhu řízení rozhodne k věci 

vypovídat, nelze jej tohoto práva zbavit s poukazem na to, že v předcházejícím stadiu řízení 

výpověď odepřel a jeho výslech se soudu vzhledem k obsahu ostatních důkazů jeví jako 

nadbytečný.455 Z lživé výpovědi obviněného nelze vyvozovat důsledky ani v podobě trestní 

odpovědnosti za křivou výpověď (§ 346 odst. 2 tr. z).  

Zákaz donucování obviněného k výpovědi nebo doznání je nepochybně velmi 

významnou garancí spravedlivého procesu a orgány činné v trestním řízení musí toto právo 

obviněného bezpodmínečně respektovat. Prohlášení obviněného v rámci jeho výslechu 

učiněné v rozporu s tímto zákazem nelze v trestním řízení nijak použít. Proto je zcela 

vyloučeno čtení protokolu o výslechu obviněného v hlavním líčení za podmínek § 207 odst. 2 

tr. ř.  (srov. dikci „byl-li výslech proveden po sdělení obvinění způsobem odpovídajícím 

ustanovením tohoto zákona.“). Na druhé straně toto právo nikterak neomezuje orgány činné 

v trestním řízení ve využití všech zákonných postupů, kterými má být dosaženo účelu 

trestního řízení jak v procesu dokazování, tak při aplikaci zajišťovacích opatření.456 Pro 

úplnost je třeba dodat, že princip zákazu sebeobviňování a donucení obviněného k doznání je 

                                                 

 
452 Revue International de droit pénal. 1995, 1-2. Vol 66. s. 37. 
453 HERCZEG, Jiří. Zásada „nemo tenetur“ a práva obviněného v trestním řízení. Bulletin advokacie. 2010, č. 1-

2, s. 38 – 46. 
454 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 9. 4. 1968, sp. zn. 7 Tz 11/68 (č. 38/1968 Sb. rozh. tr.). 
455 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 3 Tdo 87/2012 (č. 51/2012 Sb. rozh. tr.). 
456 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 15. září 2005, sp. zn. III. ÚS 424/2005 (U 21/38 SbNU 573). 
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třeba samozřejmě aplikovat i na případy, kdy má být upřesněna výše způsobené škody, či 

mají být získány takové důkazy, které jen podporují důkazy již dříve obstarané.457   

Ke konkrétním implikacím porušení zákazu donucení k výpovědi (a projevu obecného 

ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř.) při výslechu obviněného se české soudy měly možnost vyjádřit 

v několika rozhodnutích. Tato rozhodnutí naznačují, že posouzení porušení zákazu získání 

důkazu za pomocí nezákonného donucení nebo hrozby závisí na konkrétních okolnostech 

případu, kdy soudy obecně v hraničních případech zohledňují délku trvání nezákonného 

zacházení, duševní dopady na dotčenou osobu, věk osoby či její zdravotní stav.458 Na základě 

rozboru judikatury českých soudů a interpretace příslušných ustanovení trestního řádu lze 

konstatovat zejména následující případy absolutní neúčinnosti důkazů výslechem obviněného: 

a) výpověď obviněného získaná nezákonným donucením (fyzickým, ale i psychickým) 

nebo jeho hrozbu ze strany policejního orgánu (§ 89 odst. 3 tr. ř.);459 

b) výpověď obviněného získaná nezákonným donucením (fyzickým, ale i psychickým) 

nebo jeho hrozbu ze strany jiné osoby, než orgánu činného v trestním řízení 

(§ 89 odst. 3 tr. ř.);460 

c) výpověď obviněného, jehož výslech byl proveden za záměrně vytvořených okolností 

výrazně nepříznivě ovlivňujících jeho psychický stav (např. výslech bezprostředně 

následující po dlouhodobé eskortě obviněného uskutečňovaný po dlouhou dobu 

i v nočních hodinách za aktivní účasti většího počtu vyslýchajících);461   

d) výpověď obviněného získaná postupem, kdy byl obviněný opakovaně vyslýchán 

policisty, kteří se při jeho předchozím výslechu dopustili fyzického ataku 

na obviněného;462  

e) výpověď obviněného, k níž byl přinucen hrozbou použití institutu vazby 

(§ 67 a násl. tr. ř.);463  

f) výpověď obviněného, k níž byl přinucen hrozbou uložení předběžných opatření 

(§ 88b a násl. tr. ř.); 464 

                                                 

 
457 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 402/05 (N 206/39 SbNU 185). 
458 Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze 6. 3. 1989 sp. zn. 7 To 1/89 (č. 25/1990 Sb. rozh. tr.) 
459 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 6. 2002 sp. zn. II. ÚS 291/2000 (N 69/26 SbNU 207). 
460 Srov. kapitolu 2.4.2 této práce a zejména usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2016, sp. zn. 7 To 

91/2016. 
461 Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze 6. 3. 1989 sp. zn. 7 To 1/89 (č. 25/1990 Sb. rozh. tr.). 
462 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 29. 1. 1998, sp. zn. I ÚS 484/97 (U 7/10 SbNU 361). 
463 Usnesení Městského soudu ČR v Praze ze dne 15. 2. 1968, sp. zn. 5 To 11/68 (č. 39/1968 Sb. rozh. tr.). 
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g) výpověď obviněného učiněná při opakování jeho výslechu, jestliže k němu došlo jen 

z toho důvodu, aby bylo zajištěno doznání obviněného;465  

h) odpověď obviněného na otázku, poté, co, ačkoliv nevyužil svého práva nevypovídat, 

odmítl na tuto odpovědět.  

Z téměř absolutní povahy466 práva obviněného odmítnout vypovídat je dovozováno, 

že ačkoliv obviněný nevyužil svého práva nevypovídat, může v průběhu výslechu tohoto 

práva využít tak, že odmítne odpovědět na jakoukoliv otázku, případně generálně na všechny 

otázky. Taková otázka nesmí být obviněnému opětovně položena a odpověď na ní je vůči 

obviněnému procesně nepoužitelná.467  

V judikatuře ESLP má princip zákazu donucení k výpovědi znatelně širší dopad 

a v zásadě je možné jeho aplikaci nalézt u nejrůznějších forem nátlaku kladeného 

na obviněného, který omezuje jeho právo nevypovídat a nebýt k poskytnutí výpovědi žádným 

způsobem donucován. ESLP při hodnocení zákonnosti důkazů získaných porušením 

čl. 3 Úmluvy v kontextu práva na spravedlivý proces zaručený čl. 6 Úmluvy přihlíží k 

veškerým okolnostem každého případu a zohledňuje například i existenci cíle použití 

nezákonného donucení v kontextu, ve kterém k němu došlo jako např. existence obavy o 

lidský život,468 osobu poškozeného469, nebo povahu trestného činu, ze kterého je dotčená 

osoba podezřelá, 470 či využití moderních lékařských metod jako prostředku nátlaku.471 ESLP 

na druhou stranu připouští, že právo nebýt donucován k doznání a právo neobviňovat sám 

sebe nejsou práva absolutní a je možno je omezit určitým stupněm nátlaku, který však nesmí 

být „abuzivní“.472 

Vzhledem k vázanosti České republiky závazky plynoucími z Úmluvy nachází 

                                                                                                                                                         

 
464 Usnesení Městského soudu ČR v Praze ze dne 15. 2. 1968, sp. zn. 5 To 11/68 (č. 39/1968 Sb. rozh. tr.) per 

analogiam. 
465 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 9. 4. 1968, sp. zn. 7 Tz 11/68 (č. 38/1968 Sb. rozh. tr.). 
466 Srov. rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 11. 7. 2006 ve věci Jalloh proti Německu, č. 54810/00, rozsudek 

Velkého senátu ESLP ze dne 6. 4. 2000 ve věci Labita v Itálii, č. 26772/95 a rozsudek Velkého senátu ESLP 

ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, č. 22978/05. 
467 VANTUCH, Pavel. Výpověď obviněného, jeho vyjádření k obvinění a přerušování výslechu. Bulletin 

advokacie. 2004, č. 11-12, s. 30 – 41. 
468 Rozsudek ESLP ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, č. 22978/05 
469 Rozsudek ESLP ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, č. 22978/05; srov. též rozsudek ESLP ze 

dne 25. 1. 1976 ve věci Irsko proti Spojenému království, č. 5310/71. 
470 Rozsudek ESLP ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, č. 22978/05 
471 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 11. 7. 2006 ve věci Jalloh proti Německu, č. 54810/00. 
472 K tomu srov. také REPÍK, Bohumil. Otázky dokazování v trestním řízení v judikatuře Evropského soudu 

pro lidská práva. Bulletin advokacie. 2003, č. 8, s. 38 – 50, HERCZEG, Jiří. Právo na obhajobu a zásada nemo 

tennetur v řízení proti právnickým osobám. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět 

let poté. Praha: Leges, 2017, ISBN: 978-80-7502-205-9, s. 154  – 159. 
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principy vyslovené v rozhodovací činnosti ESLP význam i v českém právním prostředí, a to 

zejména v situacích, kdy česká nauka ani praxe příslušné otázky uspokojivě neřeší. 

Tak v teorii i praxi českých soudů není někdy dostatečně řešena otázka, zda lze 

za nezákonné donucení obviněného k výpovědi obviněného považovat i situaci, kdy je 

obviněný vystaven lstivému jednání jiné osoby, v důsledku, kterého obviněný sdělí informace 

o své trestné činnosti osobě, jenž má být později vyslechnuta o obsahu sdělení učiněném 

obviněným v trestním řízení jako svědek. 

Při posuzování použitelnosti takové svědecké výpovědi je třeba odlišovat, zda 

soukromá osoba oslovila obviněného ze své vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů činných 

v trestním řízení. Například Spolkový soudní dvůr v roce 1987 se zabýval situací, kdy 

obviněný v cele zařízení pro výkon trestu odnětí svobody sdělil informace spoluvězni, které 

byly následně zohledněny před soudem jako hlavní usvědčující důkaz. Spoluvězeň přistoupil 

ke zjištění informací od obviněného na základě podnětu od policistů, kteří mu za vylákání 

informací od obviněného přislíbili odměnu v podobě procesních výhod v jeho trestním řízení, 

a dále z toho důvodu, že mu nepřišlo správné, že někdo usmrtí jiného kvůli penězům 

(soukromý důvod). Spolkový soudní dvůr dospěl k závěru, že informace získané takovým 

způsobem nelze v trestním řízení použít jako důkaz, neboť orgány činné v trestním řízení 

omezily volnost tvorby vůle obviněného nedovoleným nátlakem.473  

Dalším případem, kdy obviněný učinil výpověď na základě zneužití jeho důvěry 

policejním agentem, se zabýval Spolkový soudní dvůr také o dvacet let později. V daném 

případě obviněný odmítl vypovídat, a tudíž k jeho formálnímu výslechu zpočátku nedošlo. 

Ani přes rozsáhlé policejní vyšetřování nemohlo být počáteční podezření potvrzeno a jiné 

vyšetřovací metody, byť slibovaly úspěch, selhaly. Na žádost státního zástupce proto okresní 

soud povolil použít policejního agenta, přičemž toto povolení bylo po neúspěšných pokusech 

o vylákání doznání obviněného několikrát prodlouženo. Policejní agent přitom při plnění 

svých úkolů postupoval tak, že se záměrně dotazoval na důvod vedoucí k podezření z 

trestného činu. Během rozhovoru, který byl občas veden ve vypjaté atmosféře, policejní agent 

apeloval na důvěru, která mezi nimi panuje, a naléhal na obviněného, aby mu řekl pravdu. 

Obviněný, který si s vědomím dalšího trestu a s ohledem na plánované společné obchody 

chtěl udržet důvěru policejního agenta, se nakonec k činu doznal. Spolkový soudní dvůr 

                                                 

 
473 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 28. 4. 1987, sp. zn. 5 StR 666/86, dostupné také 

na https://www.jurion.de/urteile/bgh/1987-04-28/5-str-666_86/.  

https://www.jurion.de/urteile/bgh/1987-04-28/5-str-666_86/
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judikoval, že takovýto způsob získávání důkazů porušuje zásadu, že nikdo nemůže být nucen 

svědčit sám proti sobě a zmíněný postup vede ve svém důsledku vždy k tomu, že takto 

získaný důkaz nemůže být u soudu použit. 474 

Otázkou lstivého získaní doznání se zabýval ESLP ve věci Allan proti Spojenému 

království,475 v němž posuzoval případ, kdy pan Allan, podezřelý z vraždy, uplatnil právo 

nevypovídat, načež orgány činné v trestním řízení umístily do jeho vazební cely současně 

svého informátora, a to včetně příslušného monitorovacího systému. Při posuzování souladu 

informátorem získaného doznání s čl. 6 Úmluvy ESLP předně konstatoval, že ačkoliv právo 

nevypovídat a neobviňovat sám sebe jsou primárně určeny k ochraně proti abuzivnímu 

donucení ze strany orgánů činných v trestním řízení a získávání důkazů za pomocí 

donucovacích a nátlakových prostředků v rozporu s vůlí obviněného, rámec tohoto práva není 

omezen na případy, kdy vůle obviněného byla nějakým způsobem potlačena. Právo 

nevypovídat a neobviňovat sám sebe slouží k ochraně svobody výběru podezřelé osoby, zda 

bude vypovídat nebo bude mlčet. Svoboda tohoto výběru je zásadně omezena, jestliže vůči 

podezřelému, který využil práva nevypovídat, státní orgány činné v trestním řízení použijí 

lest, jejímž účelem je vylákání doznání nebo jiného usvědčujícího prohlášení, které by nebyly 

schopny získat při výslechu a které potom použily jako důkaz proti obviněnému v trestním 

řízení.  

ESLP dále připomenul, že rozhovor byl cíleně usměrňován a bylo zneužita důvěra 

obviněného k příteli, ačkoliv bylo jeho doznání získáno soukromou osobou, je tuto třeba 

považovat v daném případě jako reprezentanta státu a právní důsledky jejího jednání jsou 

shodné, jako by byl do cely nasazen policejní agent. Ačkoliv v posuzovaném případě bylo 

zřejmé, že rozhovor by se bez zásahu státních orgánů neuskutečnil nebo by jeho průběh byl 

značně odlišný. ESLP dále dovodil, že konflikt porušení práva nevypovídat s právem 

zaručeným v čl. 6 Úmluvy je třeba posuzovat individuálně v každém jednotlivém případě.  

Závěrem ESLP v jednání státních orgánů shledal porušení čl. 6 Úmluvy, přičemž odkázal 

na pravidla uplatňující se v Kanadě, podle nichž je právo nevypovídat porušeno v případech, 

kdy informátor jednal jako zástupce státu v okamžiku uskutečnění výpovědi podezřelého 

a zároveň je nutné, aby výpověď byla uskutečněna v příčinné souvislosti s jednáním 

                                                 

 
474 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 26. 7. 2007, sp. zn. 3 StR 104/07, dostupné také 

na https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/3/07/3-104-07.php  
475 Rozsudek ESLP ze dne 5. 11. 2002 ve věci Allan proti Spojenému království, č. 48539/99. 

https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/3/07/3-104-07.php
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informátora.476 

Jiná situace nastává, jestliže obviněný učinil prohlášení spontánně, aniž by bylo 

vylákáno, a to bez ohledu na to, zda recipientem takového prohlášení jsou státní orgány nebo 

soukromá osoba. Při absenci jednání ze strany státních orgánů však není porušeno právo 

obviněného vybrat si, zda bude vypovídat či nikoliv, a pokud ano, jakým způsobem. Mluví-li 

obviněný se soukromou osobou, musí totiž přijmout riziko, že tato osoba může informovat 

polici. Tato situace nastala např. v kauze Khan proti Spojenému království477, kde byla 

odposlechnuta běžná konverzace obviněného, aniž by došlo k jakékoli provokaci agenty státu, 

na jejíž odlišnosti ESLP v rozhodnutí ve věci Allan upozorňuje. 

Z kazuistické judikatury ESLP lze ohledně lstí vylákaného prohlášení obviněného 

a jeho použitelnosti před soudem vyvodit následující závěry: 

a) nebylo-li prohlášení obviněného vylákáno a učinil-li jej obviněný spontánně, je 

výpověď recipienta takového prohlášení procesně použitelným důkazem vůči 

obviněnému, bez ohledu na to, kdo je recipientem učiněného prohlášení 

(zda soukromá osoba, policejní informátor, nebo jiný státní orgán); 

b) výpověď obviněného učiněná vůči soukromé osobě nejednající ve shodě se 

státními orgány je procesně použitelným důkazem bez ohledu na to, zda obviněný 

mluvil spontánně nebo byl k tomu veden touto osobou, a to i tehdy, jednala-li tato 

osoba lstivě například s cílem vylepšit si své postavení v trestním řízení; 

c) výpověď obviněného učiněná vůči soukromé osobě jednající v shodě se 

státními orgány, a jestliže zároveň prohlášení obviněného nejsou spontánní, ale 

jsou takto vylákány, je procesně nepoužitelným důkazem.478 

Spornou se dále může jevit otázka, zda lze právo obviněného nevypovídat omezit 

určitým způsobem nátlaku, a skutečnost, že obviněný odmítl vypovídat vyhodnocovat 

v neprospěch obviněného. Na straně jedné je třeba si uvědomit, že právo mlčet je výlučným 

právem obviněného,479 z čehož lze dovodit, že vyvozování jakýchkoliv negativních důsledků 

z jeho využití obviněným, pokud by byl o těchto důsledcích předem informován, je třeba 

                                                 

 
476 Rozsudek ESLP ze dne 5. 11. 2002 ve věci Allan proti Spojenému království, č. 48539/99, § 51. 
477 Rozsudek ESLP ze dne 12. 5. 2000 ve věci Khan proti Spojenému Království, č. 35394/97. 
478 Srov. REPÍK, Bohumil. K právu obviněného mlčet: (Rozsudek evropského soudu pro lidská práva Allan 

v. Spojené království z 5. 11. 2002). Bulletin advokacie. 2004, č. 1, 36 – 39. 
479 V moderních demokratických právních státech se jedná se obecně uznávaný princip, který byl však 

v zahraničí v posledních letech relativizován. K tomu blíže MUSIL, Jan. Zákaz k donucování k sebeobviňování 

(nemo tenetur se ipsum accusare). Kriminalistika. 2009, č. 4. 252 – 263. 
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považovat ze uplatnění psychické hrozby, která by mohla být považována za formu 

nedovoleného nátlaku na vůli obviněného (§ 89 odst. 3 tr. ř.). Naproti tomu nelze přehlížet 

fakt, že obviněný tím, že zvolí taktiku mlčení, zbavuje se takovým přístupem práva uvést 

relevantní skutečnosti pro svoji obhajobu.  

V 1964 se Nejvyšší soud vyjádřil, že porušením principu zákazu sebeobviňování je 

takový postup soudu, který by vyvozoval negativní důsledky pro obviněného ze způsobu jeho 

obhajoby, 480 avšak k mlčení obviněného, jakožto taktice obhajoby se přímo nevyjádřil. 

Naproti tomu ESLP se touto problematikou zabýval ve věci John Murray proti Spojenému 

Království,481 kde připustil, že za určitých podmínek a záruk lze z mlčení obviněného vyvodil 

pro něj nepříznivé závěry, přestože uznává, že upozornění obviněného na tuto možnost v sobě 

obsahuje „určitý stupeň nepřímého donucení.“ Nelze však přehlédnout, že v jiném rozhodnutí 

však dospěl ESLP k odlišnému závěru a shledal ve vyvozování závěrů o vině z mlčení 

obviněného porušení čl. 6 Úmluvy. Například ve věci Telfner proti Rakousku odsoudil 

rakouský soud pana Telfnera odsoudil pana Telfnera s odkazem na to, že odmítl uvést alibi a 

sdělit národním orgánům, kde se v rozhodné době zdržoval. ESLP rozhodnutí národního 

soudu potvrdil. 482 

Problémem omezení práva obviněného mlčet a možnými konsekvencemi pro 

vyvozování závěrů o vině obviněného se v českém právním prostředí zabýval Ústavní soud 

až v roce 2007. Ve svém nálezu ze dne 9. 10. 2007, sp. zn. I. ÚS 677/03 konstatoval, že zásah 

do práva obviněného mlčet lze tolerovat jen tehdy, pokud by závěr o spáchání trestného činu 

byl dostatečně podložen jinými provedenými důkazy.483 Ústavní soud tak de facto převzal 

názory již dříve vyslovené judikaturou ESLP vyslovené ve věci John Murray proti Spojenému 

Království,484 ve které dospěl k závěru, že z mlčení obviněného je možné dovodit určité 

důsledky pro závěr o jeho vině, to však pouze za předpokladu, nejedná-li o výlučný důkaz, 

který k přesvědčení soudu o vině přispěl.485  

Další spornou a v praxi sporadicky řešenou otázkou je dále posouzení, zda lze 

obviněného vést k učinění doznání slibem některých procesních výhod (srov. institut dohody 

                                                 

 
480 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 9. 4. 1968, sp. zn. 7 Tz 11/68 (č. 38/1968 Sb. rozh. tr.). 
481 Rozsudek ESLP ze dne 8. 2. 1996 ve věci John Murray proti Spojenému království, č. 18731/91. 
482 Viz MUSIL, Jan. Zákaz k donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare). Kriminalistika. 

2009, č. 4. 255 a 256. 
483 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 10. 2007, sp. zn. I. ÚS 677/03 (N 153/47 SbNU 11). 
484 Rozsudek ESLP ze dne 8. 2. 1996 ve věci John Murray proti Spojenému království, č. 18731/91. 
485 V daném případě odsouzení obviněného nespočívalo pouze na tom, že odmítl vypovídat, ale opíralo se ještě 

o další nepřímé důkazy. 
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o vině a trestu § 175a tr. ř.  a spolupracujícího obviněného v § 178a tr. ř.) , resp. zda lze 

za omezení tvorby vůle obviněného nedovoleným nátlakem považovat též možnost postižení 

obviněného přísnějším trestem, než který by mu byl uložen v případě, že se k trestné činnosti, 

kterou spáchal, dozná. Tato hrozba, ačkoliv na první pohled zřejmě plně souladná 

se zákonem, představuje nepochybně určitou formu psychologického nátlaku na obviněného 

(zejména vezme-li v úvahu zákonné rozpětí trestních sazeb v českém trestním zákoníku 

a povahu doznání jako polehčující okolnosti).  Při bližším zkoumání zákonnosti takového 

procesního postupu orgánů činných v trestním řízení (a zejména státního zástupce, který je 

dominus litis v přípravném řízení) lze mít o dovolenosti hrozby uložení vyššího trestu 

v případě, že obviněný nebude spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, značné 

pochybnosti. Ačkoliv se české soudy k této otázce přímo ještě nevyjádřily, Ústavní soud 

v jednom ze svých rozhodnutí konstatoval, že státní zástupce nemůže v řízení před soudem 

neomezeně využívat či dokonce zneužívat svá procesní práva, neboť i státní zástupce je v 

řízení před soudem vázán ústavně zakotveným omezením vyplývajícím z čl. 4 odst. 4 Listiny, 

podle kterého při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno 

jejich podstaty a smyslu.486 

V zahraničí hrozbu přísného trestu jakožto významného rizika pro vznik nepravdivých 

doznání obviněných prokázala americká studie učiněná Bottomsem a McCleanem v roce 

1976. Podle závěrů zde uvedených může být příčinou toho, že obviněný inklinuje k učinění 

nepravdivého doznání, právě jeho vidina dosažení mírnějšího trestu.487 Tento problém 

úmyslného nadsazování právních kvalifikací („tzv. Overcharging“), kdy státní zástupce 

formuluje původní obžalobu nepřiměřeně přísně s cílem přimět obviněného k doznání  

a případně souhlasu s alternativním projednáním věci („Guilty Plead“), je ve Spojených 

státech velmi častým prostředkem donucení obviněných k tomu, aby se doznali a svolili 

k vyjednávání o vině a trestu.488 

V českém trestní procesu může být praktickým důvodem psychického nátlaku 

                                                 

 
486 Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. III. ÚS 2884/16 
487 GUDJONSSON, Gisli H. The Psychology of Interrogations and Confessions, Chicester, UK: John Willey and 

Sons, 2006. ISBN: 978-0-470-84461-8. s. 184 – 185. 
488  K tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu Spojených států amerických ve věci Bordenkircher vs. Hayes, 

434 U.S. 357 (1978), dostupné také na https://supreme.justia.com/cases/federal/us/434/357/case.html. Soud 

hrozbu prokurátora trestem na doživotí za donucení obviněného nepovažoval a rozhodl v neprospěch 

obviněného i přes to, že oponentní stanoviska některých soudců upozorňovala na jasný cíl prokurátora – jeho 

pomstychtivost, neboť prokurátor sám přiznal, že jediným důvodem pro jeho nový návrh, který obsahoval trest 

odnětí svobody na doživotí, byla snaha odradit obviněného, aby uplatnil své právo na řádný proces před 

soudem. 
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na obviněného ze strany orgánů činných v trestním řízení například snaha vyhnout se tomu, 

aby trestný čin zůstal neobjasněn.489 Nadto je poměrně uspokojivě prokázáno, že 

z psychologického hlediska mají orgány činné v trestním řízení, které mají díky 

propracovanému výkonnému policejnímu aparátu a možnosti výrazných omezení obviněného 

(např. vzetím do vazby), faktickou převahu,490 tendenci spíše objasňovat skutkovou stránku 

prokazující vinu, než nevinu.491  

Této problematice se v souvislosti s konsenzuálními formami trestního řízení, v rámci 

kterých může být obviněný právě výměnou za své doznání oceněn mírnějším trestem, věnuje 

v rámci své rozhodovací činnosti i ESLP. Podle jeho názorů vyslovených v několika 

rozsudcích je připuštěno, aby trest očekáváný v případě klasického vyřízení věci formou 

hlavního líčení by přísnější než ten, který bude obsahem „plea bargaining“. Podle ESLP by 

problémem byla pouze situace, kdy by rozdíl mezi oběma tresty byl tak velký, že by tento 

rozdíl bylo možno považovat za nepatřičný tlak na obviněného, aby uznal svoji vinu, přestože 

by byl ve skutečnosti nevinný.492 Přípustnou korelaci mezi uplatněným donucením a výši 

přiměřeného trestu již ESLP ve své judikatuře blíže nevymezuje. 

Z judikatury ESLP lze tedy dovodit, že příslib obviněnému některých procesních 

výhod za učinění jeho doznání obviněného a hrozba vyššího trestu, v případě, že se obviněný 

nedozná, procesní důsledky pro použitelnost jeho doznání jako důkazu v českém trestním 

řízení zpravidla neovlivňuje. Výjimkou jsou případy, kdy by nepoměr mezi trestem, který by 

obviněnému reálně hrozil při projednání věci v soudním řízení a trestem, na němž se se 

státním zástupcem výměnou za své doznání dohodl, byl znatelný. Jiná situace ovšem nastává 

v rovině hodnocení učiněného doznání z hlediska pravdivosti důkazu. Jelikož pravdivost 

doznání obviněného učiněném pod tíhou hrozby uložení vysokého trestu může být v mnoha 

případech dramaticky ovlivněna, v praxi by měla být důkazní váha takového doznání znatelně 

snížena.  

Výše představené problémy s sebou nesou rizika tzv. nepravdivých doznání („the 

                                                 

 
489 SOUKUP, Jaroslav. Sebeobviňování a nepravdivá doznání. Praha: Ústav kriminalistiky Právnické fakulty 

UK, 1973, s. 38. 
490 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: Codex Bohemia, 1999. 

ISBN 80-85963-89-2. s. 77. 
491 SOUKUP, Jaroslav. Sebeobviňování a nepravdivá doznání. Praha: Ústav kriminalistiky Právnické fakulty 

UK, 1973, s. 38.   
492 Částečné rozhodnutí ESLP ze dne 6. 7. 2010 ve věci Babar Ahmad a ostatní proti Spojenému království, 

č. 24027/07, § 168. 
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False Confession“, „das falsche Geständnis“),493 přičemž ani v českém právním prostředí 

nemusí být taková situace pouze teoretickou otázkou, uvědomíme-li si, že podíl obviněných 

činících doznání k trestným činům se v České republice odhaduje až na 50 – 55 % trestně 

stíhaných osob.494 Výpověď nebo doznání obviněného tak nelze v praxi přeceňovat. 

Vyvozování závěrů o vině obviněného musí pramenit z respektování zásady, že doznání 

obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti náležitého objasnění 

skutkového stavu i jinými důkazy a musí být prověřeno všemi dosažitelnými prostředky a 

podloženo ostatními důkazy (§ 2 odst. 5 věta druhá tr. ř.).495  

6.2. Případy nepoužitelnosti výpovědi obviněného plynoucí z porušení ustanovení 

trestního řádu o provádění výslechu 

Další případy nepoužitelnosti důkazu výpovědí obviněného lze dovodit z jednotlivých 

ustanovení trestního řádu upravující zákonem vyžadovaný postup orgánů činných v trestním 

řízení při tomto úkonu (§ 90 a násl. tr. ř., § 207 a 208 tr. ř.). Jedná se o následující pravidla: 

a) Před prvním výslechem obviněného je třeba zjistit jeho totožnost a zjištěné údaje uvést 

v protokole (§ 91 věta první tr. ř). 

Zjištěním totožnosti obviněného se rozumí získání údajů o jeho jménu, příjmení, datu 

a místě narození, rodném číslu, stavu, bydlišti, zaměstnání a případně dalších údajů 

potřebných k tomu, aby nemohl být zaměněn s jinou osobou (např. státního občanství, u žen 

i rodného jména apod.). Při posuzování otázky, zda absence některých údajů týkajících 

se osoby obviněného zakládá nepoužitelnost důkazu, je nutné přihlédnout k významu 

chybějících dat, neboť porušení uvedeného pravidla per se nemusí představovat podstatnou 

vadu řízení, která by měla za následek nepoužitelnost jinak se zákonem souladné učiněné 

výpovědi.496 Problém může nastat tehdy, kdy absentující údaj povede ke znemožnění 

totožnosti osoby podávající výpověď. Z pohledu zákonnosti řízení vedeného proti 

                                                 

 
493 Blíže k této problematice např. SOUKUP, Jaroslav. Sebeobviňování a nepravdivá doznání. Praha: Ústav 

kriminalistiky Právnické fakulty UK, 1973 nebo ze zahraniční literatury GUDJONSSON, Gisli H. The 

Psychology of Interrogations and Confessions,Chicester, UK: John Willey and Sons, 2006. ISBN: 978-0-470-

84461-8. 
494 BRŇÁKOVÁ, Simona, KORBEL František. Dohoda o vině a trestu. Trestněprávní revue. 2008, č. 9, s. 271 -

274. 
495 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2011, sp. zn. I. ÚS 864/2011(N 116/61 SbNU 695) 

nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 9. 4. 1968, sp. zn. 7 Tz 11/68 (č. 38/1968 Sb. rozh. tr.). 
496 Srov. NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-

210-1524-1, s. 80 – 81. Srov. též FIALA, Josef. Pojem důkazu ve smyslu procesním. Stát a právo. 1967, č. 13, 

s. 27. 
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obviněnému je zásadní, aby byla zachována totožnost fyzické identity vyslýchané osoby s tou, 

o jejichž právech a povinnostech bylo ve skutečnosti v trestním řízení jednáno. Naproti tomu, 

spočívá-li záměna identity pouze v tom, že obviněný se po celou dobu řízení vydává za jinou 

osobu, není tato skutečnost relevantní a nemá vliv na použitelnost jeho výpovědi, pokud 

rozhodnutí bylo vyhlášeno a doručeno obviněnému ve smyslu jeho fyzické identity, tedy 

tomu, o kom bylo rozhodnuto.497 

Nelze-li totožnost obviněného ihned zjistit, je vyslýchající orgán oprávněn získat 

informace potřebné k jejímu ztotožnění snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním 

tělesných znaků a odebíráním biologických vzorků umožňujících získání informací 

o genetickém vybavení (§ 91 odst. 1 tr. ř., § 93 odst. 2 věta druhá tr. ř. a § 63 odst. 4 ZoP). 

Úkony potřebné ke jištění totožnosti obviněného nelze považovat za formu nezákonného 

donucení (§ 89 odst. 3 tr. ř.) a obviněný je vždy povinen takové úkony strpět (§ 93 odst. 2 

věta druhá tr. ř.).   

b) Obviněnému je třeba sdělit podstatu obvinění a poučit jej o jeho právech (§ 33 odst. 1 

tr. ř., § 91 odst. 1 tr. ř.). 

Poučovací povinnost orgánů činných v trestním řízení je zákonným promítnutím 

základní zásady uvedené v § 2 odst. 13 tr. ř., podle níž musí být ten, proti němuž se trestní 

řízení vede, v každém období řízení poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění 

obhajoby a také o tom, že si může zvolit obhájce. Obsahem poučovací povinnosti jsou 

zejména informace o právech obviněného, tj. předně o možnosti se k obvinění podrobně 

vyjádřit, souvisle vylíčit skutečnosti, které jsou předmětem obvinění,498 uvést okolnosti, které 

obvinění zeslabují nebo vyvracejí, a nabídnout o nich důkazy, a také o tom, že může žádat, 

aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů 

přípravného řízení (§ 33 odst. 1 tr. ř., § 165 tr. ř.) a dále o právu nevypovídat (§ 92 odst. 1 tr. 

ř.), právu užívat svůj mateřský jazyk (§ 2 odst. 14 tr. ř.), právu na tlumočníka (§ 28 odst. 1 tr. 

ř.),  apod. Je-li vedeno řízení pro trestný čin, který není zvlášť závažným zločinem, u něhož 

lze sjednat dohodu o vině a trestu, musí být obviněný v rámci poučení upozorněn také 

na skutečnost, že v přípravném řízení může se státním zástupcem za přítomnosti obhájce 

sjednat dohodu o vině a trestu, kterou schvaluje soud, jakož i o podstatě a důsledcích sjednání 

                                                 

 
497 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2001 sp. zn. 7 Tz 40/2001 (SR 9/2001 s. 316). 
498 Předmětem obvinění se rozumí skutečnosti, které jsou obviněnému (popř. podezřelému kladeny za vinu) 

v usnesení o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1, 5 tr. ř.), ve sděleném podezření (§ 179b odst. 3 tr. ř.), 

v návrhu na schválení dohody o vině a trestu [§ 175a odst. 6 písm. c), d) tr. ř.], v obžalobě [§ 176 písm. c) tr. ř.] 

nebo v návrhu na potrestání (§ 179d odst. 1 tr. ř.). 
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takové dohody. V situaci, kdy obviněného vyslýchá poprvé jiný orgán činný v trestní řízení 

než ten, který ho vyslýchal doposud, musí obviněného opětovně poučit i s přihlédnutím 

k případné nové procesní situaci.499 Obsah poučení je třeba zaznamenat do protokolu o úkonu, 

při němž se koná výslech obviněného [§ 55 odst. 1 písm. e), § 91 odst. 1 tr. ř.]. Poučení 

obviněného (podezřelého) musí být do protokolu o jeho prvním výslechu doslovně uvedeno. 

Při pokračování ve výslechu obviněného a prvním výslechu jiných osob postačí poučení 

protokolovat odkazem na zákonná ustanovení, podle nichž bylo poučení dáno. Poučení má 

zaznamenat v takovém rozsahu, v jakém bylo dáno, a podle potřeby se uvede i vyjádření 

obviněného k udělenému poučení, zejména to, že mu porozuměl.500 V praxi se to nicméně 

děje tak, že poučení tvoří součást předtištěného tiskopisu protokolu, který vyslýchající orgán 

doplní o konkrétní informace zjištěné při výslechu. Tento protokol obsahující kompletní 

poučení o jeho právech obviněný dostane k dispozici až na samotném konci výslechu (v 

rozporu se zákonnými požadavky). Proto také vyslýchající orgán obviněného o 

nejdůležitějších právech zpravidla poučí před započetím výslechu ústně. O legitimitě 

takového postupu lze mít nicméně pochybnosti, neboť v další fázi řízení není zřejmé, o 

kterých právech byl obviněný reálně poučen a o kterých nikoliv, neboť obsah poučení 

v protokole bude zaznamenán vždy, tedy i tehdy, když by obviněný před započetím svého 

výslechu řádně poučen nebyl. Někdy se lze v praxi setkat s příhodnějším postupem, kdy je 

obviněnému na počátku jeho výslechu předložena písemná verze poučení, která v bodech 

shrnuje jeho nejdůležitější zákonem garantovaná práva a je mu poskytnut čas na její 

prostudování. Přiměřené poučení je nutné dát obviněnému při každém jeho výslechu, nikoli 

jen při prvním, to i při výslechu v rámci rekognice (§ 104b tr. ř.) nebo konfrontace (§ 104a 

tr. ř.) a rovněž při dalších úkonech za účasti obviněného (§ 104c, § 104d tr. ř.). 

Z hlediska použitelnosti výpovědi obviněného je nepochybné, že absence poučení při 

jeho výslechu, popř. poučení chybné anebo neúplné, představuje vadu řízení, jejímž 

důsledkem je nepoužitelnost podané výpovědi.501 Nevyřešenou otázkou zůstává, zda absence 

jakékoliv části poučení způsobuje nepoužitelnost celé výpovědi obviněného, nebo mají 

důsledek jen ty nedostatky, které mohou reálně ovlivnit správnost získaných informací. 

Judikatura se k této otázce zatím neměla možnost vyjádřit a samotná nauka trestního práva 

se názorově rozchází. Část nauky dospívá k názoru, že nedostatky v poučení obviněného 

                                                 

 
499 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 

2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 1404 – 1412 
500 Srov. § 74 odst. 2 závazného pokynu policejního prezidenta č. 30/2009 Sb., o plnění úkolů v trestním řízení.  
501 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 1987, sp. zn. 11 Tz 5/1987. 
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vedou k neúčinnosti celého provedeného úkonu, což odůvodňuje tím, že nedostatek poučení 

představuje významné porušení práv obhajoby. 502 Vyskytuje se i názor opačný, který udává, 

že procesní význam mají nepochybně pouze ty nedostatky poučení, které se týkají postavení 

obviněného (právo odepřít výpověď), neboť jen tyto mohou mít vliv na správnost 

provedeného důkazu. Takovou částí poučení není informace o právu vyjádřit se ke všem 

okolnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, jež může podle tohoto názoru 

vést nejvýše k neúplnosti výpovědi, nikoliv k její nesprávnosti.503 

Osobně se přikláním k názoru, že na problematiku absence poučení a jeho nedostatků 

je třeba nazírat spíše prizmatem možného a reálného vlivu na konečné rozhodnutí ve věci, 

což odpovídá též závěrům vysloveným judikaturou ve vztahu k posuzování procesních 

důsledků porušení norem upravující postupy při dokazování.504 Na dodržení práv obviněného 

a jejich jednotlivých procesních záruk je třeba v trestním řízení trvat bezvýhradně. Každá 

jednotlivá část poučení obviněného může představovat pro jeho obhajobu významnou záruku, 

jejíž nedodržení může vést k odlišnému výsledku řízení, a nelze proto plošně předem určit, 

která konkrétní vada poučení bude mít vliv na správnost výpovědi. Jiný vliv na konečné 

rozhodnutí v konkrétní věci obviněného bude mít absence poučení v případě, kdy se obviněný 

doznává, jiný v případě, že trestnou činnosti, v níž je zapojeno velké množství 

spoluobviněných, popírá. Stejně tak bude nutné odlišně posuzovat situace, kdy byla výpověď 

připravená za součinnosti s obhájcem a kdy se jednalo o bezprostřední výpověď obviněného 

bez možnosti náležité přípravy. Bylo by patrně příliš přísné trvat na tom, že každé porušení 

poučovací povinnosti způsobuje nepoužitelnost celé výpovědi, kterou obviněný učinil. 

Obdobný přístup ostatně nalezneme například ve francouzské právní úpravě.505 

Obviněný má právo, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a právo na to, 

aby se obhájce účastnil nejen jeho výslechu, ale i jiných úkonů přípravného řízení (§ 33 odst. 

1 tr. ř., § 165 tr. ř.).  Uvedené právo vychází z čl. 40 odst. 3 Listiny, podle kterého má 

obviněný právo na to, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby. Výpověď 

obviněného, která není neodkladným úkonem, učiněná v době, kdy nemá obhájce, ačkoli jde 

o případ nutné obhajoby, jsou stižena podstatnou procesní vadou způsobující její 

                                                 

 
502 NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-

1524-1, s. 81 – 82. 
503 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní právo 

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 410. 
504 K tomu srov. blíže kapitolu 2.4.1 a usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2425/09 (U 

4/56 SbNU 841) a usnesení ústavního soudu ze dne 5. 11. 2014, sp. zn. II. ÚS 2703/14.  
505 Srov. blíže kapitolu 5. 
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nepoužitelnost. Vadu takto provedeného úkonu nelze zhojit ani prohlášením obviněného, že 

souhlasí s výslechem bez obhájce.506 Závažnou vadou způsobující nepoužitelnost výpovědi 

obviněného je i porušení práva obhajoby záležícího v tom, že o úkonu nebyl vyrozuměn 

obhájce obviněného, který ve smyslu § 165 odst. 3 tr. ř. oznámil policejnímu orgánu, že se 

chce účastnit výslechu obviněného, přičemž nešlo o úkon, jejichž provedení by nebylo možno 

odložit (§ 165 odst. 2 tr. ř.).507 

c) Obviněnému musí být dána možnost souvisle se vyjádřit k podstatě obvinění a uvést 

okolnosti, které jeho obvinění vyvracení nebo zeslabují a nabídnout o tom důkazy 

(§ 92 odst. 2 tr. ř.). Otázky mohou být obviněnému kladeny až po skočení jeho 

vyjádření k odstranění neúplností nebo rozporů (§ 92 odst. 3 tr. ř.). 

Vyslýchající orgán si zpravidla připraví plán výslechu, který představuje určitý model 

uspořádání budoucí činnosti vyslýchajícího k zajištění a provedení výslechu.508 Výslech 

obviněného je třeba konat tak, aby poskytl pokud možno úplný a jasný obraz o skutečnostech 

důležitých pro trestní řízení, přičemž jeho průběh lze rozdělit do dvou fází. První 

tzv. monologická fáze je zajišťována možností se k obvinění podrobně vyjádřit, zejména 

souvisle vylíčit skutečnosti, které jsou předmětem obvinění, uvést okolnosti, které obvinění 

zeslabují nebo vyvracejí, a nabídnout o nich důkazy. K dosažení co nejúplnějšího vylíčení 

skutečností důležitých pro trestní řízení, mohou být obviněnému kladeny otázky k doplnění 

výpovědi nebo k odstranění neúplnosti, nejasnosti a rozporů. Je-li znatelná tendence svědka 

zkreslovat události, je možné využít metod psychologického působení na obviněného 

za účelem získání pravdivé výpovědi,509 které však nesmí představovat nedovolený nátlak (§ 

89 odst. 3 tr. ř.). V praxi se nezřídka kdy stane, že policejní orgán provádějící výslech začne 

klást obviněnému otázky již na počátku jeho výslechu, aniž by respektoval právo obviněného 

                                                 

 
506 Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 6. 3. 1989, sp. zn. 7 To 1/89 (č. 25/1990 Sb. rozh. tr.). 
507 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 3. 1994, sp. zn. 1 To 44/94 (č. 40/1994 Sb. rozh. tr.). 
508 Srov. blíže NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Praha: Eurounion, 2004. ISBN 80-7317-

036-1. s. 204 a násl. nebo NĚMEC, Miroslav. Výslech a taktika jeho provádění ve speciální výslechové 

místnosti. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2003. ISBN 80-7251-141-6. s. 31 a násl. Ke kriminalistickým aspektům 

výslechu srov. též RYBÁŘ, M. Základy kriminalistiky. 1. vyd. Plzeň. Aleš Čeněk, 2001. ISBN 80-86473-03-1; 

STRAUS, Jiří. Úvod do kriminalistiky. 3. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 

ISBN 978-80-7380-367-4; ŠIMOVČEK, Ivan, a kol. Kriminalistika. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 

978-80-7380-343-8; SVOBODA, Ivo. Kriminalistika. Ostrava: Key Publishing, 2016. Učebnice. ISBN 978-80-

7418-259-4. 
509 Těmi jsou například stimulace kladných vlastností vyslýchaného, využití emocionálního napětí vyslýchaného, 

využití vnitřních rozporů ve výpovědi, využití reflexivních úvah lživě vypovídajícího apod. – viz KONRÁD, 

Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: kriminalistická taktika 

a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-547-0. s. 

67. 
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vyjádřit se souvisle k věci. Tato situace může nastat z rozličných důvodů, mezi které lze řadit 

například neschopnost obviněného souvislého projevu a interpretace svých vjemů a myšlenek. 

Nedodržení stanovených fází výslechu nelze patrně a priori považovat za vadu způsobující 

nepoužitelnost výpovědi obviněného. Jiná situace by nicméně mohla nastat v případě, kdy by 

opakované narušování podrobného vyjádření obviněného, k němuž byl vyzván, 

a neodůvodněné předčasné kladení doplňujících otázek, zejména pak směřujících k doznání, 

dosahovalo takové stupně a intenzity, že by mohlo být podle okolností hodnoceno i jako 

forma donucování k výpovědi, případně i k doznání samému.510 

 Obviněného lze vyslýchat jen o skutku, pro nějž bylo zahájeno trestní stíhání 

(§ 160 odst. 1 tr. ř.).  Proto výpověď obviněného, jehož výslech byl proveden ještě před 

zahájením trestního stíhání, aniž by je bylo možné považovat za neodkladný nebo 

za neopakovatelný úkon, je stižena podstatnou vadou způsobující její nepoužitelnost. To platí 

i tehdy, jestliže byl obviněný vyslechnut k dalšímu skutku předtím, než bylo pro tento skutek 

zahájeno trestní stíhání. Vzniklou vadu přitom nelze zhojit tím, že po zahájení tohoto 

trestního stíhání a po vznesení obvinění obviněný uvede, že v předchozí výpovědi vypovídal 

pravdivě a že se na tuto výpověď odvolává.511 Výpověď obviněného získaná v rozporu 

s těmito pravidly je nepoužitelná i ve vztahu k jinému spoluobviněnému.512  

d) Otázky musí být kladeny jasně a srozumitelně bez předstírání klamavých a 

nepravdivých okolností; nesmí v nich být naznačeno, jak na ně odpovědět. Jedná se o 

zákaz tzv. sugestivních a kapciózních otázek (§ 92 odst. tr. ř.). 

Dalším ze základních pravidel vztahujících se k průběhu výslechu je zákaz 

navádějících (sugestivních) a úskočných (kapciózních) otázek. Sugestivní otázkou je taková 

otázka, za pomocí níž jsou vyslýchanému předkládány okolnosti, které se mají zjistit teprve 

z průběhu jeho výslechu. Kapciózní otázkou naopak předstírá skutečnost nepravdivou, 

klamavou nebo předpokládající skutečnost obviněným dosud nepotvrzenou. Oba tyto druhy 

otázek zkreslují obsah výpovědi, vedou k překroucení skutečností, protože vnucují 

obviněnému odpověď, kterou by sám říci nechtěl a zpravidla  uvádí okolnost, ke které se 

                                                 

 
510 Srov. VANTUCH, Pavel. Výpověď obviněného, jeho vyjádření k obvinění a přerušování výslechu. Bulletin 

advokacie. 2004, č. 11-12, s. 30 – 41. 
511 Usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 18. 10. 1989 sp. zn. 1 T 218/89 (č. 42/1990 Sb. rozh. 

tr.) 
512 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 11.1994 sp. zn. 4 To 810/94 (č. 27/1995 

Sb. rozh. tr.) Tyto závěry platí obdobně i pro výpověď svědka. 
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obviněný ještě nepřiznal tak, jako by se k ní již přiznal.513 Ačkoliv zákon důsledky využití 

těchto typů zakázaných otázek výslovně neupravuje, z judikatury plyne, že výpověď 

obviněného získanou s jejich využitím je třeba považovat za nepoužitelný důkaz. 514 Použití 

sugestivních a kapciózních otázek totiž svým způsobem představuje nátlak na vůli 

obviněného (§ 89 odst. 3 tr. ř.).515  Příkladem takového nedovoleného nátlaku může být 

postup policejního orgánu, kterým je obviněný přesvědčován, že jeho výpověď je nepravdivá, 

a je mu předstírán názor vyslýchajícího na obsah výpovědi s cílem přizpůsobit výpověď 

obviněného tak, aby byla v souladu s výsledky místního ohledání a pitvy, které jsou známy 

vyslýchajícímu.516 Jejich pokládáním je ve svém důsledku také porušena ochrana osobnosti 

obviněného, jejíž nedotknutelnost je zaručena ústavním pořádkem České republiky, a které 

nesmí být nikdo zbaven.517  Sporným se v tomto kontextu jeví, zda porušení pravidel při 

kladení otázek vede k  nepoužitelnosti celé výpovědi obviněného nebo pouze 

k nepoužitelnosti částečné v rozsahu chybně získaných poznatků. Například Nett se přiklání 

k závěru, že porušení zákazu klást sugestivní a kapciózní otázky by mělo vést 

k nepoužitelnosti celé výpovědi.518 Judikatura se blíže k této otázce nevyjadřuje a omezuje 

se na konstatování, že jde o nepřípustné působení na obviněného a ovlivňování jeho 

výpovědi. Za správnější variantou variantu lze patrně považovat, že použití sugestivních a 

kapciózních otázek může vést k nepoužitelnosti jen té části výpovědi, která byla s jejich 

využitím získána. 

e) Obviněný nesmí být donucován k tomu, aby napsal potřebný počet slov, jestliže je toho 

třeba ke zjištění pravosti rukopisu (§ 93 odst. 2 tr. ř.). 

Jakýkoliv nezákonný nátlak v tomto směru by nepochybně vedl k nepoužitelnosti jeho 

písemného projevu ke zjištění pravosti jeho rukopisu (§ 89 odst. 3 tr. ř.). 

f) Obviněný má právo se během výslechu kdykoliv radit se svým obhájcem. S obhájcem 

se však v průběhu výslechu nesmí radit o tom, jak odpovědět na již položenou otázku 

(§ 33 odst. 1 tr. ř.). 

                                                 

 
513 MIŘIČKA, August. Trestní právo procesní. Praha-Smíchov: Spolek československých právníků. Všehrd, 

1932. s. 146. 
514 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 25. 6. 1968, 11 Tz 29/6 (č. 49/1968 Sb. rozh. tr.) 
515 Srov. též PIPEK, Jiří. Zákaz důkazů v českém trestním řízení. Kriminalistika. 1998, č. 4, s. 316 – 317. 
516 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 25. 6. 1968, 11 Tz 29/68 (č. 49/1968 Sb. rozh. tr.) 
517 RŮŽEK, Antonín. Trestní právo procesní. 3. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-402-9. 

s. 138. 
518 NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-

1524-1.s. 82. 
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Právo obviněného radit se kdykoliv během výslechu se svým obhájcem je projevem 

ústavně zaručeného práva obviněného na obhajobu (čl. 40 odst. 3 Listiny, jehož hrubé 

nerespektování může představovat obecně podstatnou vadou řízení způsobující nepoužitelnost 

důkazu. 519 Proto lze mít za to, že zamezení porady obviněného se svým obhájcem může vést 

k nepoužitelnosti té části výpovědi obviněného, která se uskutečnila poté, co bylo 

obviněnému neoprávněně odepřeno poradit se se svým obhájcem. Požádá-li obviněný o 

poradu se svým obhájcem až po položení otázky a před odpovědí na ni, vyslýchající orgán 

poradu s obhájcem umožní až poté, co obviněný na otázku odpoví. Uvedené pravidlo však 

nesmí být zneužito způsobem, kterým by byl obviněný k učinění odpovědi donucován jako je 

například soustavné kladení otázek a znemožnění reálného uskutečnění porady z důvodu, že 

úkon je třeba ukončit co nejdříve apod. (§ 89 odst. 3, 92 odst. 1 věta druhá tr. ř.). 

g)  Obviněnému musí být v průběhu jeho výslechu kdykoliv umožněno, aby nahlédl 

do písemných poznámek (93 odst. 1 tr. ř.). 

Sama skutečnost, že vyslýchající orgán odepřel obviněnému právo nahlédnout 

do písemné přípravy jeho výslechu, patrně nevede k nepoužitelnosti jeho výpovědi, relevantní 

judikatura v tomto směru však zcela absentuje. 

h) Výslech spoluobviněných je třeba provádět odděleně (§ 91 odst. 2 tr. ř.). 

Ze samotné povahy ustanovení plyne, že porušení povinnosti, resp. práva vyslechnout 

spoluobviněné odděleně, nezakládá nepoužitelnost důkazu, nicméně by mělo být zohledněno 

při hodnocení důvěryhodnosti výpovědí spoluobviněných, zejména jsou-li jejich zájmy 

v rozporu. Jiná situace by však mohla nastat v případě, kdy by samotná přítomnost některého 

ze spoluobviněných představovala nezákonný nátlak na vůli obviněného (§ 89 odst. 3 tr. ř.). 

Na druhou stranu, procesní důsledek v podobě nepoužitelnosti výpovědi 

spoluobviněného nastává v případě porušení povinnosti soudu seznámit obžalovaného ještě 

v průběhu dokazování s obsahem výpovědi spoluobžalovaných, kteří byli vyslýcháni v jeho 

nepřítomnosti (srov. § 208 tr. ř. a výklad dále).  

i) Výpověď obviněného se procesně zaznamenaná do protokolu. Protokol o výpovědi 

obviněného mu musí být předložen k přečtení nebo požádá-li o to, přečten, a obviněný 

                                                 

 
519 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 3. 1994 sp. zn. 1 To 4/94 (č. 40/1994 Sb. rozh. tr.) 
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má právo kdykoliv žádat opravy a doplnění v souladu s jeho výpovědí. (§ 91 odst. 1 

a odst. 2 tr. ř., § 95 tr. ř., § 55 tr. ř.)  

Podle § 95 odst. 1 tr. ř. se výpověď obviněného do protokolu zapíše zpravidla podle 

diktátu vyslýchajícího, v přímé řeči a pokud možno doslova. Přestože zákon výslovně nežádá 

provedení doslovné protokolace, což lze nepochybně odůvodnit požadavkem na jazykovou 

čistotu a srozumitelnost zachycené výpovědi, v praxi je mnohdy do protokolu zachycena 

výpověď obviněného, která se zcela neshoduje s jeho ústním přednesem učiněným před 

policejním orgánem. V takové situaci je důležité, aby obviněný nebo přítomný obhájce učinili 

námitku proti způsobu protokolace a dbali na její zaznamenání do protokolu [§ 55 odst. 1 

písm. f). tr. ř.]. Zákon však již nestanoví, jakým způsobem se má s námitkou naložit. Soud by 

k této námitce nicméně měl přihlížet a v případě, že dojde k přečtení výpovědi obviněného 

učiněné v přípravném řízení podle § 207 odst. 2 tr. ř., měl by se s uvedenou námitkou 

vypořádat. 520  

Protokol o výpovědi obviněného učiněné v přípravném řízení musí být obviněnému 

předložen k přečtení a požádá-li o to, musí mu být jeho obsah přečten. Podle § 95 odst. 2 tr. ř. 

má obviněný právo žádat, aby byl protokol doplněn nebo aby v něm byly provedeny opravy 

protokolu tak, aby jeho obsah byl v souladu s jeho výpovědí. O tomto právu je třeba 

obviněného poučit. Souhlasí-li obsah výpovědi učiněné obviněným s protokolací, je třeba, 

aby obviněný protokol podepsal. Podle závazného pokynu policejního prezidenta o plnění 

úkolů v trestním řízení musí být obviněným podepsána každá strana protokolu.521 V praxi 

však není zcela jednotně řešena otázka, zda absence podpisu obviněného na protokolu o jeho 

výpovědi představuje podstatnou procesní vadu, která vede k nepoužitelnosti provedeného 

výslechu. Podíváme-li se na názory nauky, tak například Šámal dospívá k závěru, že absence 

podpisu obviněného na straně protokolu představuje podstatnou vadu. Tuto vadu je podle něj 

možné v dalším řízení zhojit tak, že obviněný nepodepsané stránky dodatečně podepíše.522 

S tímto závěrem lze s ohledem na význam výpovědi obviněného souhlasit. Nebude-li protokol 

obviněným podepsán vůbec anebo nebo nebude-li podepsaná každá jednotlivá strana 

protokolu, lze mít pochybnosti o pravosti jeho výpovědi a tuto bude třeba opakovat. Příslušný 

podpis obviněného nelze považovat pouhou formalitu stanovenou právními předpisy, ale 

                                                 

 
520 K tomu srov. nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2002, sp. zn. II. ÚS 291/2000 (N 69/26 SbNU 207). 
521 § 75 odst. 2 závazného pokynu policejního prezidenta č. 30/2009 Sb., o plnění úkolů v trestním řízení. 
522  Srov. ŠÁMAL, Pavel. Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti 

důkazů ve věcném záměru trestního řádu. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy 

dokazovania. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. s. 244. 
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zejména je na tento požadavek potřeba nahlížet jako na významnou záruku, že podaná 

výpověď byla skutečně učiněna obviněným.  

j) Zvláštní úprava pro provádění výslechu obviněného v hlavním líčení a použitelnosti 

jeho výpovědi učiněné v přípravném řízení je obsažena v § 207 a § 208 tr. ř.  

Výše představené principy je třeba vztáhnout i na situaci, kdy obviněný vypovídá 

v hlavním líčení. Výslech obžalovaného v hlavním líčení je uskutečňován bezprostředně 

po přednesení obžaloby tak, aby měl možnost vzápětí reagovat na tvrzení protistrany a ve svůj 

prospěch ovlivňovat už na počátku hlavního líčení soud a případně další strany. Výslech 

obžalovaného se uskutečňuje podle obecných pravidel stanovených zákonem pro provádění 

výslechu obviněného uvedených v ustanovení § 90 a násl. tr. ř. s určitými specifiky 

stanovenými v ustanoveních § 207 a 208 tr. ř.  

 Podle § 208 odst. 2 tr. ř. může předseda senátu, uzná-li to za vhodné, nařídit 

oddělený výslech spoluobžalovaných. V takovém případě musí soud obžalovaného vždy ještě 

v průběhu dokazování seznámit s obsahem výpovědi těch spoluobžalovaných, kteří byli 

vyslýcháni v jeho nepřítomnosti. Skutečnost, že spoluobžalovaní byli seznámeni s výpovědí 

obžalovaného, jakož i zda a jak se k této výpovědi vyjádřili (§ 214 tr. ř.), je třeba poznamenat 

v protokole z hlavního líčení. Tato povinnost soudce/předsedy senátu vyplývá z ustanovení 

§ 55 odst. 1 písm. d) tr. ř., podle něhož protokol musí obsahovat vylíčení průběhu úkonu, 

z něhož by bylo patrné i zachování zákonných ustanovení upravujících provádění úkonu. 

Nerespektování uvedeného pravidla představuje podstatné zkrácení práva na obhajobu, 

neboť ostatním obžalovaným není dána možnost reagovat na výpověď spoluobžalovaného, 

kterým byli z trestné činnosti usvědčováni, a je nutno v něm spatřovat podstatnou vadu řízení, 

která odůvodňuje zrušení rozsudku v opravném řízení. 523 

Specifická situace může nastat, nedostaví-li se obviněný bez omluvy k hlavnímu 

líčení, odepřel-li obviněný v přípravném řízení vypovídat, anebo sice obviněný tohoto práva 

nevyužil, ale v hlavním líčení se od dříve uskutečněné výpovědi odchyluje. Podle 

§ 207 odst. 2 tr. ř. se v takovém případě protokol o jeho dřívější výpovědi přečte.524  Jedná se 

                                                 

 
523 Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 9. 3. 1976, sp. zn. 3 To 5/76 (č. 29/1977 Sb. rozh. tr.). 
524 Protokolem o dřívější výpovědi obžalovaného se přitom rozumí protokol o jeho výpovědi z přípravného 

řízení, kterou učinil v procesním postavení obviněného (§ 91 tr. ř.), a to i v případě, že byl vyslechnut po 

zatčení (§ 69 odst. 5 tr. ř.) nebo po zadržení (§ 76 odst. 3 tr. ř.), a též protokol o výslechu podezřelého ve 

zkráceném přípravném řízení (§ 179b odst. 3 tr. ř.) protokol o výpovědi pořízený orgány cizího státu v rámci 

mezinárodní právní pomoci (srov. zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, 

dále srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 1. 7. 1982 sp. zn. 4 Tz 45/82 (R 29/1983), protokol o 
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o výjimku ze zásady ústnosti, podle níž soud provádí důkaz výpovědí obžalovaného zpravidla 

tak, že jej vyslýchá. Přečtení protokolu o dřívější výpovědi obžalovaného, aniž byly splněny 

stanovené podmínky dle § 207 odst. 2 tr. ř. představuje podstatnou vadu řízení, jejíž 

důsledkem je nepoužitelnost předchozí výpovědi jako důkazu. Podle toho ustanovení nelze 

přečíst úřední záznam o podaném vysvětlení podle § 158 odst. 6 tr. ř. a podle převažujícího 

názoru ani protokol o výpovědi zadržené osoby, pokud proti ní ještě v době výslechu nebylo 

zahájeno trestní stíhání (§ 76 odst. 3 a 5 tr. ř.).525 Na dodržování tohoto pravidla musí 

obhajoba striktně v průběhu hlavního líčení dbát. Trestní řád však výslovně nazakazuje, 

aby byla obviněnému za splnění podmínek § 212 tr. ř. předestřena jeho dřívější výpověď, 

která byla učiněna v rozporu s ustanoveními trestního řádu o dovoleném průběhu výslechu, 

jestliže přečtení, které má přednost, nepřichází v úvahu pro některou zákonnou překážku. 

Takový postup však znamená obcházení zákona, a proto je v praxi namístě namítat jeho 

nezákonnost. 

6.3. Nepoužitelnost některých dalších vyjádření obviněného 

Má-li být použita výpověď obviněného k důkazu, musí být učiněna v souladu 

procesními směrnicemi, které jsou upraveny v ustanovení § 91 a násl. tr. ř. Proto budou dále 

nepoužitelným důkazem: a) projevy obviněného učiněné jiným způsobem než před orgány 

činnými v trestní řízení v procesním postavení obviněného, b) vyjádření obviněného učiněné 

v jiném než v trestním řízení, c) prohlášení obviněného učiněné za účelem rozhodnutí soudu 

o schválení narovnání nebo prohlášení učinění za účelem sjednání a schválení dohody o vině 

a trestu. 

a) projevy učiněné jiným způsobem než před orgány činnými v trestní řízení 

v procesním postavení obviněného  

Za použitelný důkaz se v praxi předně nepovažuje vyjádření obviněného před znalci 

při zkoumání jeho duševního stavu,526 což je odůvodněno tím, že diagnostické potupy znalců 

jsou ovládané jinými pravidly než výslech a při vyšetření duševního stavu mohou být 

                                                                                                                                                         

 
konfrontaci obžalovaného (§ 104a tr. ř., srov. usnesení Vrchního soudu v Praze z 28. 1. 1993 sp. zn. 11 To 

192/92, č. 25/1993 Sb. rozh. tr., protokol o rekognici (§ 104b tr. ř.)  dále protokol o výpovědi učiněné mimo 

hlavní líčení nebo veřejné zasedání podle § 183a odst. 1 až 3 tr. ř. nebo protokol o výpovědi před předsedou 

senátu (§ 185 odst. 2 tr. ř.) neb před dožádaným soudem (§ 54 tr. ř.). 
525 Srov. např. VANTUCH, Pavel. Trestní řízení z pohledu obhajoby: [detailní výklad, praktické pokyny, vzory 

podání]. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 607 nebo ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., 

dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2606 – 2614. 
526 Rozsudek Nejvyššího soud ČSSR ze dne 25. 6. 1968, sp. zn. 11 Tz 29/68 (č. 49/1968  Sb. rozh. tr.),  
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z lékařského hlediska přístupné také postupy, které jsou při výslechu obviněného nepřípustné 

(např. uvolnění zábran podáním léku, apod.). Na druhou stranu nelze přehlédnout skutečnost, 

že v současném trestním řízení mnohdy dochází ke „zprocesnění“ informacích uvedených 

ve znaleckém posudku, kdy je znalecký posudek tradičně čten jako listinný důkaz, a to přesto, 

že podle závěrů starší judikatury tyto údaje nemohou sloužit ani jako listinný důkaz.527 

Starší judikatura uvádí, že nepoužitelným důkazem jsou také odpovědi obviněného 

učiněné k dotazu policejního orgánu při prostudování spisu při skončení vyšetřování, 

s výjimkou případu, kdy byl obviněný před takovým úkonem řádně poučen o svých 

právech528 nebo vyjádření obviněného v podaném nebo ústně předneseném opravném 

prostředku či v jeho návrhu, i když obsahuje okolnosti, které se bezprostředně dotýkají 

předmětu trestního stíhání.529 Naproti tomu radikálně odlišný přístup zaujal Vrchní soud 

v Praze, který ve svém usnesení z roku 2004 považuje za použitelný důkaz vyjádření 

obviněného v písemnostech, kterými reagoval na prostudování spisu při skončení vyšetřování, 

a to za předpokladu, že tyto napsal obviněný vlastnoručně, svobodně a bez jakéhokoliv 

donucování. Od předchozí podmínky poučení již zcela abstrahuje a takový důkaz považuje 

za plně použitelný listinný důkaz, který je způsobilý potvrdit nebo vyvrátit pravdivost jeho 

přechozí výpovědi, příp. absenci jakéhokoliv nátlaku na obviněného.530 

Tento právní závěr osobně považuji za problematický zejména v tom směru, 

že obviněný uvádí svá tvrzení o skutečnostech důležitých pro trestní řízení, aniž by si byl 

vědom reálných (a to nejen procesních) důsledků učiněného prohlášení. Na této skutečnosti 

nemůže nic změnit ani dobrovolnost učiněného vyjádření. Z hlediska zajištění ochrany práv 

obviněného je nezbytnou zárukou práva na obhajobu, aby takové prohlášení učinil 

informovaně, tj. s plnou vědomostí všech možných konsekvencí, které pro něj z takového 

rozhodnutí plynou.531 Lze mít za to, že za vhodný kompromis by bylo možno považovat 

restriktivní interpretaci použitelnosti takového vyjádření obviněného jakožto podpůrného 

důkazu potvrzující pravdivost jiných důkazů. I tak je však třeba mít na paměti, že i situace, 

kdy vyjádření bude toliko podpůrným důkazem, může dojít k potvrzení podezření potřebného 

                                                 

 
527 REPÍK, Bohumil. Niektoré problémy neúčinnosti dôkazu v judikatúre súdov. Socialistické soudnictví. 1976, 

č. 2 s. 19; REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin 

advokacie. 1982, červen-září, s. 136. 
528 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 23. 2. 1987, sp. zn. 11 Tz 5/87 (č. 25/1988 Sb. rozh. tr.). 
529 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 14. 5. 1968, sp. zn. 7 Tz 20/68 (č. 40/1968 Sb. rozh. tr.). 
530 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 10. 2004, sp. zn. 2 To 93/2004 (SR 1/2005 s. 27). 
531 Opačný názor zastává např. Repík – srov. REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o 

dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 1982, červen-září, s. 135. 
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pro deklaraci viny obviněného, a to vše bez dodržení dostatečných procesních záruk v podobě 

poučení obviněného. Uvedené otázky nejsou zatím uspokojivě řešeny ani naukou.532 

b) vyjádření obviněného učiněné v jiném než v trestním řízení 

Zajímavá a na první pohled nekonzistentně řešená zůstává problematika využitelnosti 

výpovědi, kterou obviněný učinil v jiném řízení. V souladu se závěry Nejvyššího soudu 

vyslovené v rozsudku sp. zn. 11 Tz 53/91 je třeba za procesně nepoužitelnou považovat 

výpověď obviněného učiněnou před soudem v občanskoprávním řízení. K jejímu obsahu 

lze však podle závěrů uvedených v tomto rozsudku přihlížet v trestním řízení vedeném proti 

obviněnému jako k důkazu listinnému, který lze v hlavním líčení v souladu s ustanovením 

§ 213 tr. ř. přečíst.533 O několik let později však Ústavní soud konstatoval procesní pochybení 

soudu prvního stupně, který v hlavním líčení provedl jako důkaz čtení materiálu, který byl 

s obviněným sepsán před Finančním úřadem z důvodu rozporu se zásadou zákazu 

sebeobviňování a donucení k výpovědi.534 Rozdílnost přístupů judikatury v otázce 

použitelnosti účastnické výpovědi učiněné v občanskoprávní řízení na straně jedné a výpovědi 

učiněnou daňovým subjektem v daňovém řízení lze patrně zdůvodnit odlišností základních 

principů, na kterých jsou obě řízení vystavěna, ačkoliv z formálního hlediska je jejich důkazní 

hodnota stejná. Pravidla civilního procesu ukládají účastníkům řízení povinnost vylíčit 

pravdivě a úplně skutečnosti potřebné pro uplatnění jejich návrhu a navrhovat k tomu důkazy, 

nemají však povinnost uvádět zjištěné skutečnosti, které by rozporovaly jejich nárok 

a umožnily vyhrát spor protistraně,535 což v případě daňového řízení neplatí.536 

Nedostatečně řešenou problematikou v tomto ohledu představuje otázka použitelnosti 

výpovědi obviněného, kterou učinil při rozhodování o vazbě.537 Přestože by výslech 

obviněného podle § 73g tr. ř. měl zásadně směřovat pouze ke zjištění či ověření trvání 

vazebních důvodů, vzhledem k široce koncipovanému právu obviněného se k věci vyjádřit 

                                                 

 
532 Srov. názor Fialy, který nepovažuje skutkové přednesy obviněného za důkaz – FIALA, Josef. Pojem důkazu 

ve smyslu procesním. Stát a právo. 1967, č. 13, s. 30. Naproti tomu Štajgr se domnívá, že přednesy stran řízení 

mimo trestní řízení lze považovat za důkaz – ŠTAJGR, František. Poznámky k soudobým teoriím důkazu 

v právu. Stát a právo. 1967, č. 13, s. 52. 
533 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 8. 1991, sp. zn. 11 Tz 53/91 (č. 53/1992 Sb. rozh. tr.). 
534 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 10. 2007, sp. zn, I. ÚS 677/03 (N 153/47 SbNU 11). 
535 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. II. ÚS 789/06 (N 150/46 SbNU 489), 
536 S odkazem na povinnost daňového subjektu nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici (§ 86 odst. 

3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád). 
537 K institutu vazby srov. např. RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním 

procesu. Praha: Beck, 2004. Právní instituty. ISBN 80-7179-817-7; MANDÁK, Václav. Důvody vazby 

v československém trestním řízení. Univerzita Karlova: Acta Univerzatis Carolinae – Iuridica, 1971, č. 3, s. 

141- 194. 
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nelze vyloučit, že se obžalovaný vyjádří i k samotnému obvinění a průběhu vlastní trestné 

činnosti.538 V praxi, zdá se, použitelnosti výpovědi obviněného učiněné ve vazebním zasedání 

patrně nic nebrání za předpokladu, že byl obviněný řádně poučen o svých právech a jeho 

obhájce se takového výslechu účastnil. Tento závěr potvrdil ostatně i Vrchní soud v Praze ve 

svém usnesení sp. zn. 2 To 49/2004, v němž konstatoval, že výpověď obviněného učiněná 

podle § 69 odst. 5 tr. ř. před soudcem, který rozhodl o jeho vazbě, je procesně plně 

použitelným důkazem a z takového důkazu lze vycházet při hodnocení skutkového stavu věci 

(§ 220 odst. 2 tr. ř.). Naproti tomu, procesně nepoužitelná bude výpověď učiněná 

spoluobviněným při vazebním zasedání, aniž by měl obhájce obviněného možnost se 

takového výslechu účastnit.539  

c) prohlášení obviněného učiněné u některých typů odklonů 

Zamýšlí-li obviněný v průběhu trestního řízení dosáhnout toho, aby soud schválil 

narovnání nebo se stáním zástupcem uzavřenou dohodu o vině a trestu, musí naplnit základní 

materiální podmínku takového postupu, kterou je jeho prohlášení o spáchání stíhaného skutku 

(§ 309 odst. 1 tr. ř., 175a odst. 3 tr. ř. ). K učiněnému takového prohlášení není možné 

v dalším řízení přihlížet jako k důkazu, což výslovně stanoví § 314 tr. ř.  a § 175a odst. 7 tr. ř. 

věta druhá za středníkem.540 Jiná situace však nastává v režimu prohlášení, které je 

podkladem pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. ř.). Doznání 

obviněného učiněné podle § 307 odst. 1 písm. a) tr. ř. lze v případě, že k rozhodnutí 

o podmíněném zastavení trestního stíhání nedojde, považovat za plně procesně použitelný 

důkaz o vině obviněného a je k němu možné v dalším řízení vedeném proti obviněnému 

přihlížet.541 Jiný přístup zvolil například slovenský zákonodárce, který umožnil v řízení před 

                                                 

 
538 Srov. ROMŽA, Sergej. Predmet a rozsah dokazovania pri väzobnom rozhodovaní. In: JELÍNEK, Jiří a kol. 

Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-185-4. s. 187. 
539 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 08. 2017, sp. zn. 6 Tdo 917/2017. In: K výslechu obhájce 

jako svědka. K povaze odvolání obžalovaného a výpovědi obviněného učiněné před soudcem rozhodujícím 

o jeho vazbě. Soudní rozhledy. 2004, č. 9, s. 344. 
540 Situace je poněkud spornější u institutu dohody o vině trestu, kde nelze přehlédnout nekoncepční přístup 

zákonodárce k významu prohlášení obviněného, když § 175a odst. 7 tr. ř. věta druhá za středníkem pracuje 

s pojmem prohlášení viny, když uvádí, že k „prohlášení viny učiněném obviněným se v dalším řízení 

nepřihlíží“.  Nicméně důvodová, která výslovně uvádí, že prohlášení obviněného o spáchání stíhaného skutku 

ve smyslu ustanovení §175a odst. 6 písm. e) tr. řádu není možno směšovat s doznáním obviněného. Viz 

Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 193/2012 Dz). 
541 Doznání, které je vlastní institutu zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. řádu), musí zahrnovat doznání ke všem 

zákonným znakům stíhaného trestného činu, tedy musí se vztahovat na všechny znaky skutkové podstaty, 

včetně zavinění v zákonem předpokládané formě úmyslu či nedbalosti a protiprávnosti, což o prohlášení o 

spáchání skutku neplatí.  Doznání se vztahuje ke skutkovým okolnostem a nikoli k právní kvalifikaci, jak tomu 

bylo před přijetím novely trestního řádu z roku 2001 – srov. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 9. 
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soudem prohlášení viny učiněné obviněným v rámci sjednávání dohody o vině a trestu 

použít.542 Pro doplnění lze uvést, že obdobně může sloužit jako podklad pro rozhodnutí soudu 

prohlášení viny učiněné obviněným v angloamerickém procesu, neboť zákonným zjištěním 

viny nemusí být jen rozsudek soudu, ale též prohlášení „guilty plea.“543 

6.4. Shrnutí kapitoly a náměty de lege ferenda 

Tato kapitola byla věnována výpovědi obviněného, která nabírá z hlediska výsledku 

trestního řízení zásadního významu, neboť se jedná kromě důkazního prostředku současně 

o vlastní prostředek obhajoby,544 jehož prostřednictvím může obviněný rozptýlit podezření, 

které orgány činné v trestním řízení vůči jeho osobě pojaly. Z hlediska použitelnosti výsledku 

provedeného výslechu obviněného je nezbytné trvat na dodržení požadavků zákona, 

a to ve všech směrech. V praxi není nicméně jednoduché určit, jaké procesní důsledky je třeba 

konkrétnímu porušení procesní normy o dovoleném způsobu průběhu výslechu obviněného 

přisuzovat. Důvody lze spatřovat v absenci relevantní judikatury a ve vyskytujících 

se mnohdy protichůdných názorech předních představitelů nauky.  

Mnohé případy neúčinnosti výpovědi obviněného plynou z porušení obecného 

vylučovacího pravidla zakotveného v ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř.,  k jehož interpretaci je 

nutné ve světle závěrů plynoucích z rozhodnutí českých soudů, ale i judikatury ESLP, 

přistupovat extenzivním způsobem. Dopady zákazu získaní důkazu za pomocí nezákonného 

donucení nebo hrozby nachází své uplatnění zejména ve vztahu k účinnosti důkazu získaného 

v důsledku lstivého jednání policejního orgánu nebo soukromých osob.  

                                                                                                                                                         

 
1995, sp. zn. 6 To 377/95 (č. 6/1996 Sb. rozh. tr.), usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 4. 2004, sp. zn. 5 

Tdo 347/2004, č. 45/1995 Sb. rozh. tr., usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 11. 1994, 

sp. zn. 4 To 831/94 (PR 4/1996 s. 166), rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 12. 1995, sp. zn. 2 Tzn 25/95 

(PR 4/1996 s. 166). Postačí, že se obviněný dozná ke skutečnosti umožňující učinit závěr o tom, že se trestného 

činu dopustil, aniž by výslovně uvedl, že je vinen určitým trestným činem.  Doznání je jedním z důkazů viny, 

kterou soud musí vyslovit v odsuzujícím rozsudku, přičemž předpokladem není úplné a nepochybné prokázání 

viny obviněného, jako je tomu v případě odsuzujícího rozsudku, ale postačí důvodné podezření ze spáchání 

trestného činu odpovídající stadiu trestního stíhání, v němž se věc nachází – srov. usnesení Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 22. 6. 2000 sp. zn. 3 Tz 120/2000 (PR 10/2000 str. 468). Za doznání se podle ustálené judikatury 

považuje i výpověď obviněného, aniž by výslovně uvedl, že se cítí být vinen stíhaným skutkem, a to zejména 

pokud se jedná o zavinění z nedbalosti nevědomé (§ 16 odst. 1 písm. b) tr. z.) – srov.. usnesení Krajského soudu 

v Českých Budějovicích ze dne 3. 5. 2005, sp. zn. 4 To 383/2005 (č. 57/2006 Sb. rozh. tr.) 
542 Blíže k institutu dohody o vině a trestu a komparativnímu pohledu na tento institut srov. ZAORALOVÁ, 

Petra. Dohoda o vině a trestu [online]. 2016. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/176640. Vedoucí 

práce Jiří Jelínek. 
543 Srov. též REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002, s. 99. 
544  Shodně JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. 

Student. ISBN 978-80-7502-160-1. s. 393. 
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Nejčastějšími případy porušení procesních předpisů v praxi, které způsobují 

nepoužitelnost výpovědi obviněného, jsou zejména: 

• nedostatečné nebo čistě formální poučení obviněného o jeho právech (§ 91 tr. ř.); 

• porušení zákazu kladení sugestivních a kapciózních otázek (§ 92 odst. tr. ř.); 

• zkreslování výpovědi při protokolaci (§ 91 tr. ř. § 55 tr. ř.); 

• porušování práva obviněného na obhajobu a neumožnění obhájci seznámit 

se fundovaně s povahou a obsahem sděleného obvinění (§ 33 tr. ř., § 165 odst. 2 

tr. ř.); 

• donucení obviněného k výpovědi nebo doznání (§ 89 odst. 3, § 92 odst. 2 tr. ř.). 

V nauce ani v aplikační praxi není jednotně řešena otázka, zda lze považovat 

za použitelný důkaz skutková tvrzení obviněného, která uvedl mimo svou výpověď 

v odvolacím návrhu nebo ve vyjádření zaslané orgánům činným v trestním řízení při skončení 

vyšetřování apod., či jeho výpověď učiněnou v jiném než trestním řízení. Taková vyjádření 

obviněného není nepochybně možné považovat za výpověď obviněného v procesním smyslu, 

nicméně tendence přihlížet k takovému vyjádření jako k podpůrnému listinnému důkazu je 

v praxi nezpochybnitelná, a to přesto, že judikatura použitelnost takových důkazů někdy 

vylučuje. 

Mám za to, že procesní pravidla upravující výslech obviněného jsou nastavena 

v zásadě správně a že tyto poskytují dostatečné záruky pro zachování práv obviněného. 

Pochopitelně jimi rezonují problematické aspekty související s absencí pravidel pro 

posuzování použitelnosti důkazů, které byly představeny v první části této práce. 

Zdá se, že problémy, se kterými se současná praxe potýká, nachází svou příčinu spíše 

v nedůsledném dodržování norem nebo nekalých praktikách orgánů činných v trestním řízení 

než v nedostatečné normativní ochraně práv obhajoby. Je třeba zdůraznit, že z hlediska 

garance zákonnosti průběhu výslechu hraje nezastupitelnou roli obhájce, který, v případě, 

že jej obviněný má, může v rámci svých procesních oprávnění erudovaně zasáhnout již 

v průběhu nezákonného úkonu. Právě obhájce jako profesionál zaručuje prostřednictvím 

tzv. formální obhajoby plné uplatnění práva na obhajobu a zároveň je osobou, která je 

v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z výkonu advokacie plně povolána k ochraně 

práv svého klienta. 

Pokud jde procesní důsledky absence poučení obviněného o jeho právech, nelze 

předem plošně určit, která konkrétní vada poučení má vliv na použitelnost výpovědi a která 
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nikoliv. Vzhledem k tomu, že poučovací povinnost ze strany orgánů činných v trestním řízení 

představuje v praxi jednu z nejvýznamnějších garancí práv obviněného (vedle osoby obhájce), 

je třeba bezvýhradně trvat na dodržování poučovací povinnosti ze strany orgánů činných 

v trestním řízení, a to zejména v situacích, kdy obviněný nemá obhájce, který nemůže 

nedostatky v poučení svou vlastní činností doplnit. Současná praxe fungující na principu, 

že poučení obviněného je v přípravném řízení předtištěno na úvodních listech protokolu, 

které obviněný po skončení výslechu na žádost policejního orgánu podepíše, se nejeví jako 

vhodným instrumentem pro zajištění reálného naplnění tohoto práva obviněného. O něco 

vhodnějším postupem, který se v praxi nezřídka kdy uplatňuje, je předložení písemného 

poučení obviněnému k přečtení před započetím výslechu. Domnívám se, že v praxi by bylo 

vhodné trvat na důsledném verbálním poučení obviněného o jeho právech.  

Trestní řád dále nenabízí účinné prostředky obrany proti zkreslování výpovědi 

obviněného (ale i svědka) při její protokolaci v přípravném řízení. V řízení před soudem 

nastíněný problém v praxi nenastává, neboť se o průběhu hlavního líčení pořizuje zvukový 

záznam, podle něhož je možné protokolaci doplnit (§ 55 b tr. ř.). V přípravném řízení se 

o průběhu úkonu, až na výjimky, záznam nepořizuje. Lze proto plně souhlasit s návrhem 

Netta, který navrhuje, aby de lege ferenda o námitce obhajoby vůči nepřesné protokolaci 

v případě, že jí vyslýchající orgán nevyhoví a protokol neopraví, rozhodoval soud formou 

usnesení,545 čímž by byla posílena tendence osob provádějících výslech chybnou protoklaci 

k námitce stran na místě opravit.  

V praxi není výjimečnou situace, kdy se orgány činné v trestním řízení pod slibem 

určitých procesních výhod, kdy obviněnému například slíbí, že „shodí věc ze stolu“, mohou 

snažit dosáhnout tohoto, aby obviněný vypovídal nebo předložil důkazy, o jejichž 

usvědčujícím charakteru nemá vzhledem ke složitosti případu nebo své právní nevzdělanosti 

ponětí, podal trestní oznámení v jiné věci, kterým se však zároveň usvědčí, aniž by toto věděl 

apod.  Stejně tak v praxi může někdy nastat situace, kdy orgány činné v trestním řízení 

v podstatě obchází ustanovení o výslechu obviněného tím, že ačkoliv je jim již známo, že je 

dáno vůči osobě důvodné podezření odůvodňující zahájení trestního stíhání, pokusí se prvně 

v rámci procesní taktiky získat od této osoby vysvětlení postupem podle § 158 odst. 6 tr. ř., 

kde obviněnému dostatečně nevysvětlí, že právě on jej osobou podezřelou a že cokoliv uvede 

                                                 

 
545 NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-

1524-1. s. 83. 
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bude, i když procesně nepoužitelným způsobem, zachyceno v obsahu  trestního spisu a může 

sloužit jako podklad pro další průběh vyšetřování. Obdobným praktikám by bylo vhodné do 

budoucna zamezit. 

Značnou pozornost je třeba v současné praxi věnovat hodnocení mlčení obviněného 

nebo „účelovým“ změnám jeho výpovědi v rámci strategie obhajoby, což může být pro 

orgány činné v trestním řízení velmi lákavým záchytným bodem podporujícím důvodnost 

podezření. V praxi není nezvyklé, že orgány činné v trestním řízení inklinují k negativnímu 

hodnocení mlčení obviněného již v přípravném řízení, a to i přestože obviněný výslovně 

uvádí, že později, poté, co mu bude umožněno seznámit se obsahem spisového materiálu, 

vypovídat bude. Proto bych de lege ferenda uvítala promítnutí principu, podle nějž nelze 

z mlčení obviněného usuzovat na jeho vinu, do textu zákona, a to i přesto, že tento princip je 

v praxi v odůvodnění soudních rozhodnutí v zásadě dodržován. Stejně tak by bylo de lege 

ferenda vhodné výslovně upravit, že výpověď obviněného získaná v podobě odpovědí na 

zakázané druhy otázek je v příslušném rozsahu nepoužitelná, neboť jejich pokládáním se 

výpověď obviněného může výrazně obsahově lišit od původně zamýšlené.  
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7. Nepoužitelné důkazy získané výslechem svědka 

Výslech svědka patří mezi nejvýznamnější důkazní prostředky, které mají orgány 

činné v trestním řízení k dispozici ke zjištění pravdivého skutkového stavu věci (§ 89 odst. 2 

tr. ř.). Pro zjištění skutkového stavu v co nejobjektivnější míře se v praxi užívají různé 

kriminalistické metody.546 Obdobně jako při výslechu obviněného i při výslechu svědka 

trestní řád zásadně neupravuje procesní důsledky porušení normativních požadavků 

kladených na orgány činné v trestním řízení při provádění tohoto úkonu.  

Mnohé případy nepoužitelnosti důkazu výpovědí svědka nicméně plynou přímo 

z jednotlivých procesních pravidel upravujících zákonný průběh tohoto úkonu. Základní 

ustanovení o provádění důkazu výpovědí svědka obsahuje trestní řád v ustanoveních § 97 – 

104 tr. ř. , která se použijí ve všech stadiích trestního řízení, jestliže v nich přichází v úvahu 

dokazování tímto důkazním prostředkem.547  Některé zvláštní směrnice pro provádění 

výslechu svědka v hlavním líčení obsahuje trestní řád v ustanoveních § 209, § 211, § 212, 

§ 215 odst. 1, 2 tr. ř., tato ustanovení stanoví, mimo jiné, základní podmínky, za nichž lze 

výpověď svědka učiněnou v přípravném řízení použít k důkazu v řízení před soudem. Na 

procesní implikace možných pochybení při provádění výslechu svědka je kromě obecných 

požadavků stanovených pro zákonný průběh úkonu nezbytné nahlížet také prizmatem 

zákonné vylučovací klauzule upravené v § 89 odst. 3 tr. ř., ze které vyplývá nepoužitelnost 

důkazu obstaraného nezákonným donucením nebo hrozbou, která může být uplatněna také 

vůči osobě svědka. 

                                                 

 
546 K tomu blíže srov. NĚMEC, Miroslav. Výslech a taktika jeho provádění ve speciální výslechové místnosti. 

Praha: Vydavatelství PA ČR, 2003. ISBN 80-7251-141-6. s. 31 a násl. KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, 

Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-547-0. s. 58 – 69. Dále viz též například 

RYBÁŘ, M. Základy kriminalistiky. 1. vyd. Plzeň. Aleš Čeněk, 2001. ISBN 80-86473-03-1; STRAUS, 

Jiří. Úvod do kriminalistiky. 3. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-

7380-367-4; ŠIMOVČEK, Ivan. a kol. Kriminalistika. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-343-

8; SVOBODA, Ivo. Kriminalistika. Ostrava: Key Publishing, 2016. Učebnice. ISBN 978-80-7418-259-4. 
547 Obecná ustanovení o výslechu svědka se použijí též při výslechu svědka v rámci vazebního zasedání 

(§ 73g odst. 3 tr. ř.; omezení v provádění důkazů čtením protokolu o výpovědi svědka dle ust. § 211 odst. 1 a 5 

tr. ř. se však neuplatní), při výslechu svědka mimo hlavní líčení a veřejné zasedání podle § 183a tr. ř., v rámci 

potřebného šetření v řízení o dovolání (§ 265o tr. ř.), v řízení o stížnosti pro porušení zákona (§ 276 tr. ř.), v 

řízení o povolení obnovy (§ 282 tr. ř.) a v řízení o návrhu na schválení dohody o vině a trestu (§ 314g odst. 5 tr. 

ř.). 
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7.1. Důkazy získané porušením zákazu svědecké výpovědi a práva odepřít výpověď 

a donucováním svědka k výpovědi 

Obdobně jako v případě provádění důkazu výslechem obviněného je při výslechu 

svědka třeba respektovat základní právo zakotvené čl. 37 odst. 1 Listiny, podle něhož má 

každý právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo 

osobě blízké. K podání svědecké výpovědi nesmí být svědek žádným způsobem donucován 

(§ 89 odst. 3 tr. ř.). Proto zákon chrání práva svědka v případě, kdy je tento v řízení prvně 

vyslechnut jako svědek pod sankcí trestní odpovědnosti za trestný čin křivé výpovědi (§ 

346 tr. z.) a v této výpovědi se dozná ke spáchání trestného činu tím, že ve vztahu k vlastnímu 

trestnímu řízení je taková výpověď svědka nepoužitelnou a nelze jí proto použít později po 

zahájení trestního stíhání svědka jako usvědčující důkaz proti němu.548 Za nezákonné však 

není možné považovat donucení svědka k tomu, aby napsal potřebný počet slov, je-li to třeba 

ke zjištění pravosti rukopisu svědka (§ 101 odst. 4 tr. ř.). 

Na základě interpretace vylučovacího pravidla uvedeného v ustanovení § 89 odst. 3 tr. 

ř. lze konstatovat zejména následující případy nepoužitelnosti důkazů výslechem svědka: 

a) výpověď svědka získaná nezákonným donucením (fyzickým, ale i psychickým) nebo 

jeho hrozbu ze strany policejního orgánu (§ 89 odst. 3 tr. ř.), a to bez ohledu na vliv 

donucení na pravdivost učiněné výpovědi; 

b) výpověď svědka získaná nezákonným donucením (fyzickým, ale i psychickým) nebo 

jeho hrozbu ze strany jiné osoby, než orgánu činného v trestním řízení (§ 89 odst. 3 

tr. ř.), a to bez ohledu na vliv donucení na pravdivost učiněné výpovědi; 

c) výpověď svědka získaná pod pohrůžkou zahájení jeho vlastního trestního stíhání 

(§ 89 odst. 3 tr. ř.); 

d) výpověď svědka učiněná při opakování jeho výslechu, jestliže k němu došlo jen z toho 

důvodu, aby bylo zajištěno, že svědek bude vypovídat a usvědčí obviněného;549  

e) výpověď svědka učiněná přes zákaz výpovědi (§ 99 tr. ř.); 

f) výpověď svědka získaná donucením k jejímu podání v případě svědka, který využil 

práva odepřít výpověď (§ 100 tr. ř.). 

                                                 

 
548 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 29. 10. 1968, sp. zn. 5 Tz 71/68 (č. 25/1969 Sb. rozh. tr.), usnesení 

Nejvyššího soudu SSR ze dne 5. 3. 1970, sp. zn. 8 Tz 31/69 (č. 39/1970 Sb. rozh. tr.). 
549 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 9. 4. 1968, sp. zn. 7 Tz 11/68 (č. 38/1968 Sb. rozh. tr.) per 

analogiam. 
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Ačkoliv se české soudy neměly možnost k této problematice vyjádřit, lze s odkazem 

na judikaturu ESLP, která je pro Českou republiku s ohledem na její mezinárodní závazky 

v oblasti posuzování použitelnosti důkazů velmi cenným zdrojem poznatků, považovat 

za nepřípustné donucení k výpovědi svědka i v situaci, kdy je v trestním řízení použita jako 

důkaz výpověď svědka získaná pohrůžkou trestní sankce v jiném řízení (správním, 

disciplinárním). Takto ve věci Saunders proti Spojenému království550 shledal ESLP porušení 

čl. 6 Úmluvy v situaci, kdy bylo trestní stíhání zahájeno na podkladě výpovědi pana 

Saunderse v rámci administrativního šetření Ministerstva obchodu a průmyslu, v rámci 

kterého jsou osoby povinny pravdivě vypovídat pod hrozbou trestní sankce. Obdobnou situací 

se zabýval také Spolkový Ústavní soud v roce 1981, který dospěl k závěru, že ačkoliv je 

použití donucovací vazby v konkursním řízení plně v souladu s ústavním pořádkem Spolkové 

republiky Německo, není možné výpověď použít v trestním řízení vedeném proti 

dlužníkovi.551   

Princip zákazu sebeobviňování je promítnut i do dalších pravidel o zákonném průběhu 

výslechu svědka. Tak skutečnost, že pachatel trestného činu, který byl vyslechnut jako svědek 

v trestní věci jiného obviněného, vypovídal nepravdu ohledně svého trestného činu, a to i za 

situace, kdy byl řádně poučen o právu odepřít výpověď, nemá hmotněprávní význam v tom 

směru, že se by takový svědek mohl dopustit trestného činu křivé výpovědi podle § 346 odst. 

2 tr. z., neboť trestní odpovědnost takového svědka za trestný čin křivé výpovědi by 

odporovala zásadě, že obviněný nesmí být donucován k doznání žádným způsobem.552  

Nepřípustnost donucení svědka k podání svědecké výpovědi a sebeobviňování 

se projevuje v zákazu výpovědi některých osob o určitých skutečnostech (§ 99 tr. ř.) a 

v zákazu výslechu svědka, který využil práva odepřít výpověď (§ 100 tr. ř.).  Specifickou 

v kategorii v tomto ohledu tvoří osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo podle 

mezinárodního práva (§ 10 odst. 1 tr. ř.),553 kteří nejenže nemají povinnost vypovídat, ale 

nemají ani povinnost dostavit se k výslechu a vynucování jejich účasti by mohlo představovat 

nedovolený nátlak (§ 89 odst. 3 tr. ř.) způsobující absolutní neúčinnost jejich pozdější 

výpovědi. Obdobná situace je u senátorů a soudců Ústavního soudu, které však mají právo 

                                                 

 
550 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 11. 1. 2015 ve věci Saunders proti Spojenému království, č. 

19187/91. 
551 BVerfG 56, s. 37 ff. In: MUSIL, Jan. Zákaz k donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum 

accusare). Kriminalistika. 2009. č. 4. s. 256. 
552 Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 5. 3. 1970, sp. zn. 8 Tz 31/69 (č. 39/1970 Sb. rozh. tr.) 
553 Stanovisko Trestního kolegia Nejvyššího soudu SSR ze dne 24. 4. 1989, sp. zn. Tpj 20/89 (č.  3/1990 Sb. 

rozh. tr.). 
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odepřít svědectví jen o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s výkonem své 

funkce, a to i poté, když přestaly vykonávat tuto funkci, přičemž se jedná o jejich právo, 

kterého nemusí využít. 

7.1.1.  Procesní důsledky porušení zákazu výslechu některých osob 

Od práva svědka odepřít výpověď je třeba odlišovat situace, kdy osoby na základě 

svého postavení vzhledem k povolání nemohou volně a svobodně o určitých skutečnostech 

podat svědeckou výpověď. Ustanovení § 99 tr. ř. výslovně stanoví, že svědek nesmí být 

vyslechnut (a) o okolnostech, týkajících se utajovaných informací chráněných zvláštním 

zákonem, jež je povinen zachovat v tajnosti, nebo tehdy, (b) jestliže by svou výpovědí porušil 

státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti. Tímto zákazem dochází k omezení 

obecné svědecké povinnosti na úkor veřejného zájmu na ochraně utajovaných informací a 

ochraně mlčenlivosti. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny k zákazu svědecké 

výpovědi přihlížet z úřední povinnosti.554  

Jsou-li dány podmínky zákazu výslechu, není možné, aby svědek vypovídal 

o skutečnostech utajovaných či stižených povinností mlčenlivosti, a to bez ohledu na jeho 

vůli. Výpověď svědka opatřená přes zákaz jeho výslechu je důkazem vadným, a jelikož se 

jedná o vadu podstatnou, i důkazem nepoužitelným. Svědek však není oprávněn odmítnout 

vypovídat v celém rozsahu své výpovědi. Zákaz výslechu svědka a z toho plynoucí 

nepoužitelnost jeho výpovědi opatřené v rozporu s takovým zákazem dopadá jen na 

informace, které jsou utajovány podle zvláštního zákona nebo na které se vztahuje povinnost 

mlčenlivosti. Z toho plyne, že o skutečnostech, které pod ochranu utajovaných informací a 

povinnost mlčenlivosti nespadají, svědek vypovídat musí a k této části jeho výpovědi lze 

přihlížet jako k důkazu za předpokladu, že ji lze oddělit od té části, v níž jsou uvedeny 

informace a skutečnosti, které jsou předmětem utajování a ochrany podle zvláštního zákona 

nebo předmětem povinné mlčenlivosti. Stejně jako v případě nerespektování práva svědka 

odepřít výpověď se teorie neshoduje, zda je třeba výpověď svědka nerespektováním tohoto 

zákazu postihnout neúčinností absolutní nebo zda lze vzniklou vadu zhojit dodatečným 

                                                 

 
554 Zákaz výslechu z důvodů uvedených v § 99 tr. ř. je třeba interpretovat v kontextu provádění všech procesních 

úkonů, jejichž výsledek může být použit jako důkaz v trestním řízení. Proto § 99 tr. ř. dopadá i na případy, kdy 

je od osoby požadováno podání vysvětlení podle § 158 odst. 8 tr. ř. Zákaz výslechu svědka se vztahuje i na jiné 

procesní úkony, které lze považovat za zvláštní způsoby výslechu, má-li být v jejich rámci prováděn výslech, 

a svědka, u něhož platí zákaz výslechu, nelze pod sankcí neúčinnosti nutit ani k výpovědi ani u těchto úkonů 

(jde o konfrontaci podle § 104a tr. ř., rekognici podle § 104b tr. ř., vyšetřovací pokus podle § 104c tr. ř. nebo 

rekonstrukci podle § 104d tr. ř. Srov. též § 78 odst. 2 tr. ř., podle něhož je zákaz výslechu překážkou k 

předložení či vydání listiny jako věci důležité pro trestní řízení. 
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zproštěním povinnosti svědka zachovávat v tajnosti okolnosti týkající se utajovaných 

informací nebo povinnost mlčenlivosti. Teorie se většinově přiklání k variantě druhé, s čímž 

lze, na rozdíl od absence poučení svědka o právu odepřít výpověď, plně souhlasit,555 neboť 

účelem zákazu podle § 99 tr. ř.  není ochrana ústavně zaručených práv svědka a osob mu 

blízkých, ale zájmů, pro které zákon zákaz výpovědi a právo odepřít výpověď stanovil.556 

Z představeného zákazu výslechu svědka existuje celá řada výjimek, které způsobují, 

že výpověď takového svědka o utajovaných skutečnostech nebo skutečnostech, které spadají 

pod povinnost mlčenlivosti, bude možné v trestním řízení použít: 

a) výpověď týkající se trestného činu, stran něhož má svědek oznamovací povinnost podle 

trestního zákona (§ 368 tr. z.) 

Podle § 368 odst. 3 tr. z. oznamovací povinnost nemá advokát nebo jeho zaměstnanec, 

který se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní 

praxe, a duchovní registrované církve a náboženské společnosti, dozví-li se o spáchání činu 

v souvislosti s informacemi, které jsou předmětem zpovědního tajemství. Stejně tak tuto 

povinnost nemá osoba poskytující pomoc obětem trestných činů, ovšem jen tehdy, týká-li se 

tato oznamovací povinnost trestných činů obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 tr. z. 

a zbavení osobní svobody podle § 170 tr. z. 

b) zproštění povinnosti uchovávat v tajnosti informace chráněné zvláštním zákonem 

příslušným orgánem (§ 99 odst. 1 tr. ř.) 

Zákon ostatně stanoví v podstatě povinnost takového zproštění, pokud by výpověď 

nezpůsobila státu vážnou škodu. 

c) okolnosti, které se týkají utajovaných informací, 557 které zvláštní zákon. tj. zákon 

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

označuje ve stupni utajení jako „Přísně tajné“ a „Tajné“ (§ 99 odst. 3 tr. ř.) 

                                                 

 
555 RŮŽEK, Antonín. Trestní právo procesní. 3. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-402-9. 

s. 81; RŮŽEK, Antonín. Československé trestní řízení. Praha: Panorama, 1982. Učebnice, s. 138; ŠÁMAL, 

Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
556 K tomu srov. také NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 

ISBN 80-210-1524-1. s. 72. 
557 Utajovanou informací se podle § 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti rozumí informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená 

v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může 

být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací. Podle § 4 tohoto zákona 

se utajované informace klasifikují do čtyř stupňů utajení podle následků v případě vyzrazení nebo zneužití těchto 
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Z hlediska použitelnosti svědecké výpovědi není překážkou, uvádí-li ve své výpovědi 

jen okolnosti, které se týkají utajovaných informací klasifikovaných citovaným zákonem 

a zařazených v seznamu utajovaných informací do stupňů utajení Důvěrné nebo Vyhrazené. 

d) zproštění povinnosti mlčenlivosti a povinnosti zachovávat mlčenlivost o utajovaných 

informacích chráněných zvláštním zákonem oprávněným subjektem  

Pokud jde o povinnosti zachovávat mlčenlivost o  utajovaných informacích 

chráněných zvláštním zákonem, podle § 63 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, může povinnosti zachovávat 

mlčenlivost o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem zprostit v řízení před 

orgánem státu na žádost tohoto orgánu odpovědná osoba orgánu státu, do jehož oblasti věcné 

působnosti náleží utajovaná informace. Možnosti zproštění mlčenlivost příslušníků vybraných 

druhů povolání (lékaři, advokáti, daňoví poradci apod.) jsou kodifikovány ve speciálních 

zákonech upravujících jejich činnost.558 

e) zákonem dovolený průlom do povinnosti mlčenlivosti nebo povinnosti uchovávat 

utajované informace v tajnosti 

Pro určitý okruh osob například lékařů, advokátů, daňových poradců, auditorů, 

ale i duchovního ve vztahu ke zpovědnímu tajemství apod. zákon stanoví dovolený průlom 

do povinnosti mlčenlivosti. Samotnou povinnost mlčenlivosti, jakož i průlom do ní upravují 

početná ustanovení speciálních zákonů. K prolomení povinnosti mlčenlivosti širokého okruhu 

chráněných osob může však dojít nejen aktivním zproštěním subjektem uvedeným 

ve zvláštním zákoně, ale též pasivně na základě zákona. S praktickou interpretací této 

výjimky, kterou lze považovat z hlediska aplikační praxe za zásadní, je spojeno mnoho 

aplikačních obtíží. 

Základní pravidlo přitom zní tak, že povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolávat tam, 

kde speciální zákon nepředpokládá průlom do jejího zachovávání. Pro případ, kdy zákon 

                                                                                                                                                         

 
informací, a to Přísně tajné (její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit mimořádně vážnou 

újmu zájmům České republiky), Tajné (její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit vážnou 

újmu zájmům České republiky), Důvěrné (její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit 

prostou újmu zájmům České republiky) a Vyhrazené (její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být 

nevýhodné pro zájmy České republiky). 
558 Např. zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových 

poradců České republiky, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákon č. 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotních službách, zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, zákona č. 93/2009 Sb., 

o auditorech, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, a jiné. 
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nestanoví zvláštní podmínky, za nichž lze pro účely trestního řízení sdělovat skutečnosti, na 

něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, uplatní se obecné ustanovení § 8 odst. 2 až 5 tr. ř. 

Podle tohoto ustanovení mohou pro účely trestního řízení orgány činné v trestním řízení 

vyžadovat informace, které jsou chráněny povinností mlčenlivosti nebo spadají pod chráněné 

informace.559 Tyto skutečnosti lze pro trestní řízení vyžadovat pouze po předchozím souhlasu 

soudce, čímž je zajištěna dostatečná ochrana informací chráněných utajením nebo státem 

uloženou či uznanou povinností mlčenlivosti a zároveň i zajištěna možnost účinného 

provádění trestního řízení. 

Nejednotnost a roztříštěnost právní úpravy mlčenlivosti příslušníků jednotlivých 

povolání, které jsou charakteristické předáváním důvěrných informací, ve zvláštních 

zákonech vede k mnoha nejasnostem, a to nejen teoretickým, ale i praktickým. Za současného 

právního stavu totiž není zcela jasné, za jakých okolností lze v souladu se zákonem prolomit 

povinnost mlčenlivosti konkrétní osoby. Přitom výpověď svědka získaná porušením 

ustanovení § 99 tr. ř., resp. 8 odst. 5 tr. ř., resp. zvláštních zákonů je stižena podstatnou vadou 

a z toho vyplývající nepoužitelnosti podané výpovědi (s možností konvalidace). Příkladem 

problematické úpravy může být § 6 odst. 8 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a 

Komoře daňových poradců České republiky, který ve svém ustanovení stanoví, že „daňový 

poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu 

daňového poradenství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 

dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této povinnosti je může zprostit 

pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je daňový poradce nebo jeho zástupce 

povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta. Povinnost mlčenlivosti se 

nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti překazit a oznámit spáchání trestného 

činu.“ Obdobně koncipuje tuto otázku § 15 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který 

odkazuje na průlom mlčenlivosti stanovenou v jiném právním předpise, tj. § 99 odst. 3 a 8 

odst. 2 a 5 tr. ř. : „auditor je povinen, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví 

jinak, zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně známy a týkají se 

účetní jednotky, u které provádí auditorskou činnost, případně o všech skutečnostech, které 

nejsou veřejně známy a týkají se dalších účetních jednotek, ke kterým má přístup jako auditor 

skupiny.“ V posuzování otázky, zda lze prolomit povinnosti mlčenlivosti daňového poradce 

                                                 

 
559 Srov. Důvodovou zprávu k vládnímu návrhu zákona č. 265/2001 Sb, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., 

o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 



 175 

nebo auditora postupem podle § 8 odst. 5 tr. ř.  není současná trestní praxe zdaleka jednotná, 

což vnáší do použitelnosti mnohdy klíčových důkazů značnou nejistou. Je třeba si uvědomit, 

že svědectví těchto osob může být mnohdy klíčovým zdrojem informací pro orgány činné 

v trestním řízení vedoucí k objasnění trestné činnosti klienta svědka, přičemž takto chráněná 

osoba, která zpravidla disponuje podstatnými informacemi o trestné činnosti svého klienta, je 

povinna vypovídat pod sankcí křivé výpovědi (§ 347 tr. z.).  

Vzhledem k požadavku na zamezení zneužívání důvěrnosti komunikace a sdělených 

informací mezi obviněným – klientem a chráněnou osobou, k níž má klient důvěru ať už jde 

o daňového poradce, auditora, nebo jinou osobu, lze dospět k závěru, že v nejasných situacích 

je nutné interpretovat předmětná ustanovení ve prospěch ochrany klientského tajemství 

a důvěrnosti informací, které klient chráněné osobě v dobré víře dobrovolně poskytne. Situace 

je naopak jednoznačná například advokátů, jejichž zákonem stanovená povinnost zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních 

služeb, v ustanovení § 21 ZoA jasně stanoví možnosti jejího průlomu.560 Povinnosti 

mlčenlivost může advokáta zprostit jen jeho klient a nikoliv orgány činné v trestním řízení.561 

Některé další výjimky z povinnosti mlčenlivosti jsou pro specifické kategorie osob stanovené 

v souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

7.1.2.  Procesní důsledky nerespektování práva svědka odepřít výpověď 

Konkretizaci ústavního pravidla stanovícího, že nikdo nesmí být nucen aktivně přispět 

ke svému usvědčení („nemo tenetur se ipsum accusare“) obsahuje trestní řád pro realizaci 

výslechu svědka ve svém ustanovení § 100 odst. 2 tr. ř., které stanoví, že svědek je oprávněn 

odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému 

                                                 

 
560 Srov. § 21 odst. 2 ZoA: „Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či 

zániku právní nástupce klienta; má-li klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti 

mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti 

advokáta klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou 

formou a musí být adresováno advokátovi; v řízení před soudem tak lze učinit i ústně do protokolu. I poté je však 

advokát povinen zachovávat mlčenlivost, je-li z okolností případu zřejmé, že ho klient nebo jeho právní nástupce 

této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni.” A dále též odst. 6 téhož ustanovení, která stanoví, že: 

“povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči advokátovi, který byl pověřen 

předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění (§ 33 

odst. 3). Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností podle zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jakož i vůči zástupci Komory při 

provádění úkonů podle odstavce 10“ a dále též odst. 7 téhož ustanovení, který stanoví, že „povinností 

mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu.“ 
561 Srov. také kapitolu 8.3 této práce. 
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příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru 

nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by 

právem pociťoval jako újmu vlastní.  Odepřít výpověď může svědek pouze v případě, že on 

sám, ani osoby zde vypočtené nejsou obviněnými ve věci, v níž je svědek vyslýchán.562 

Dosah práva svědka odepřít výpověď se v trestním řádu nicméně neomezuje pouze na 

naplnění principu zákazu sebeobviňování, ale dopadá i na případy, ve kterých by na učinění 

svědecké výpovědi nebylo možné spravedlivě trvat. Podle § 100 odst. 1 tr. ř. má svědek dále 

právo odepřít výpověď, pokud je ve vztahu k obviněnému v příbuzenském vztahu v pokolení 

přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh. Důvodem odepření 

výpovědi svědka podle tohoto ustanovení je tak samotná existence taxativně vypočteného 

druhu příbuzenského vztahu k obviněnému.  

Právo svědka odepřít výpověď se zrcadlí v povinnosti orgánů činných v trestním 

řízení svědka o možnostech odepření výpovědi náležitě a srozumitelně poučit (§ 101 odst. 1 

tr. ř.). Vadnost poučení vzhledem ke svém významnosti pro důkazní obsah výpovědi 

způsobuje nepoužitelnost učiněné svědecké výpovědi, a to i tehdy, pokud by svědkovi právo 

uvedené v § 100 odst. 1 nebo 2 tr. ř. reálně z titulu jeho postavení nesvědčilo. 

Získání svědecké výpovědi porušením výše uvedených pravidel, je úkonem vadným, 

který nemůže sloužit jako důkaz a orgány činné v trestním řízení k němu nesmí při 

rozhodování přihlížet. V teorii není někdy jednotně řešena otázka, zda lze absenci poučení 

zhojit dodatečným poučením svědka, čímž se vadně získaná výpověď stane procesně plně 

použitelnou (neúčinnost relativní), anebo je učiněná výpověď stižena vadou, kterou žádným 

způsobem zhojit nelze (neúčinnost absolutní). Většina autorů se přiklání k názoru, že 

výpověď svědka, který nebyl náležitě poučen o svých právech, je stižena pouze neúčinností 

relativní, neboť vzniklou vadu lze dodatečně zhojit tím, že svědek bude o svém právu 

dodatečně poučen a výslovně prohlásí, že svého práva odepřít výpověď nevyužívá.563 V tomto 

směru se někdy argumentuje se tím, že svědek může mít sám zájem na náležitém objasnění 

                                                 

 
562 V takovém případě je nutné odepřít výpověď z důvodu § 100 odst. 2 tr. ř., resp. odmítnout vypovídat podle 

§ 90 odst. 1 tr. ř. – k tomu blíže viz VANTUCH, Pavel. K oprávnění svědka odepřít výpověď dle § 100 odst. 2 

TŘ. Bulletin advokacie. 2001, č. 10. s. 44. 
563 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. 

Student. ISBN 978-80-7502-160-1. s. 416, REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o 

dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 1982, červen-září, s. 149, ŠÁMAL, Pavel. Provádění 

dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů ve věcném záměru trestního 

řádu. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy dokazovania. Bratislava: Bratislavská vysoká 

škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. s. 244. 
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věci a na tom, aby sám vypovídal.564 Jiný názor, podle kterého výpověď svědka získaná přes 

absenci jeho poučení o právu odepřít výpověď trpí nezhojitelnou vadu (a je tedy důkazem 

absolutně neúčinným), zastává judikatura.565 Tento názor osobně považuji za  správný. V 

praxi ve většině případů však nebude nic bránit tomu, aby orgány činné v trestním řízení 

osobu opětovně vyslechli jako svědka v pozdějším stadiu řízení, přičemž úvaha nad absolutní 

nebo relativní neúčinností výpovědi se projeví toliko v možnosti přečetní předchozí svědecké 

výpovědi v hlavním líčení podle § 211 odst. 3 tr. ř. 

 Náležitosti poučení svědka ve vztahu k použitelnosti učiněné výpovědi rozvádí blíže 

judikatura, která konzistentně dospívá k závěru, že poučení svědka o jeho právu odepřít 

výpověď musí obsahovat i označení skutku a osoby, proti které se řízení vede, neboť při 

absenci vědomosti o těchto skutečnostech, nemůže svědek posoudit, zda má nebo nemá právo 

odepřít výpověď. Nebude-li svědek, který má právo odepřít výpověď, takto poučen, je podle 

závěrů vyslovených judikaturou jeho výpověď v příslušném rozsahu procesně 

nepoužitelná.566 Z hlediska zákonnosti poučení svědka je dále nezbytné, aby se svědek k 

poučení výslovně vyjádřil, a v případě, že mu právo odepřít výpověď svědčí, výslovně 

prohlásil, zda tohoto práva využívá či nikoliv, přičemž obsah jeho vyjádření musí být uveden 

v protokolu o výslechu svědka. Judikatura dovodila, že při nesplnění těchto podmínek není 

možné výpověď svědka, který má právo odepřít výpověď, považovat za důkaz, který je v 

případě potřeby použitelný v hlavním líčení, neboť jde o podstatnou vadu řízení, kterou lze 

odstranit jen opakováním vadně provedených úkonů.567 

O oprávnění odepření svědecké výpovědi rozhoduje orgán činný v trestním řízení, 

který výslech provádí. V určitých případech není v rozporu se zákonem, dotáže-li se orgán 

činný v trestním řízení svědka na důvod odepření výpovědi. V tomto ohledu je nicméně 

z hlediska použitelnosti svědecké výpovědi třeba důsledně odlišovat mezi jednotlivými 

důvody odepření svědecké výpovědi, a to: (a) podle § 100 odst. 1 tr. ř. z titulu existence 

příbuzenského poměru samotného, (b) podle § 100 odst. 2 tr. ř. z titulu hrozby způsobení 

nebezpečí trestního stíhání svědka nebo osob v tomto ustanovení uvedených. 

                                                 

 
564 REPÍK, Bohumil. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

1982, červen-září, s. 149. 
565 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 6. 1995, sp. zn. 7 To 42/95 (PR 10/1996 s. 467). 
566 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 12. 4. 1984, sp. zn. 3 Tz 8/84 (č. 9/1985 Sb. rozh. tr.) nebo 

usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 13. 9. 1978, sp. zn. 2 To 25/78 (č. 34/1980 Sb. rozh. tr.). 
567 K tomu také srov. usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 12. 4. 1984, sp. zn. 3 Tz 8/84 (č. 9/1985 Sb. rozh. 

tr.) nebo usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 13. 9. 1978, sp. zn. 2 To 25/78 (č. 34/1980 Sb. rozh. tr.). 
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Odepření svědecké výpovědi pro nebezpečí trestního stíhání podle § 100 odst. 2 tr. ř. 

je otázkou značně problematickou, neboť ustálená praxe svěřuje posouzení důvodnosti 

odepření svědecké výpovědi orgánům činným v trestním řízení,568 které musí mít k dispozici 

alespoň v nezbytné míře dostatečné informace, na základě nichž by bylo možné učinit 

rozhodnutí o oprávněnosti odepření výpovědi. Je přitom nezbytné vyžádat si od svědka 

nejprve osvětlení důvodů, které jej k odepření výpovědi vedou, a teprve poté o důvodnosti 

jeho odepření rozhodnout.569 

Kritérii posuzování odůvodněnosti odepření svědecké výpovědi podle § 100 odst. 2 

tr. ř. se zabýval Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 149/97, v němž posuzoval 

použitelnost výpovědi svědka v situaci, kdy byl svědek vyzván k složení svědecké výpovědi, 

kterou však s odkazem na ustanovení § 100 odst. 2 tr. ř. odepřel z toho důvodu, že pravdivá 

svědecká výpověď by mu mohla přivodit nebezpečí trestního stíhání. Orgány činné v 

přípravném řízení toto rozhodnutí svědka vzaly na vědomí, nikoliv však již soud prvého 

stupně, který v hlavním líčení projevil snahu svědka k výpovědi přimět a po zvážení, zda 

odepření výpovědi svědka je odůvodněné, dospěl k závěru, že svědek není oprávněn odepřít 

vypovídat a s přihlédnutím k ustanovení § 66 odst. 1 tr. ř. mu uložil pořádkovou pokutu. 

Ústavní soud k nastíněnému postupu orgánů činných v trestním řízení uvedl, že vzhledem 

k tomu, že právní předpisy jednoznačná kritéria pro posuzování důvodů odepření svědecké 

výpovědi nedávají, nezbývá než důvodnost nebezpečí trestního stíhání v každé jednotlivé věci 

vyložit z konkrétních podmínek, za nichž k odepření svědecké výpovědi nebo její části 

dochází, a to „pod zřetelným důrazem ústavně chráněného zákazu, jemuž při případné kolizi s 

jinými zájmy je třeba dát přednost.“ 570 Z citovaného nálezu Ústavního soudu plyne, že 

kritéria, podle nichž je možno usuzovat na důvodnost odepření výpovědi, jsou značně 

flexibilní. Zároveň je akcentována potřeba individuálního posuzování každého jednotlivého 

případu důvodnosti odepření svědecké výpovědi. Příslušná kritéria, kterými by se vyslýchající 

orgán při rozhodování o důvodnosti odepření výpovědi měl zabývat, lze shrnout, a to i 

s přihlédnutím k občanskoprávní judikatuře,571 následovně: 

a) role svědka k části předmětu výpovědi; 

                                                 

 
568 Srov. právní úpravu odepření výpovědi v řízení občanskoprávním § 126 odst. 1 věta třetí o. s. ř. stanovící, 

že: „výpověď může odepřít jen tehdy, kdyby jí způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým; 

o důvodnosti odepření výpovědi rozhoduje soud.“ 
569 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 30. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 4642/12 (N 72/69 SbNU 267). 
570 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 4. 12. 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97 (N 150/9 SbNU 319). 
571 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 9. 2012 sp. zn 22 Cdo 859/2012. 
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b) vztah svědka k dokazované skutečnosti. 

Rolí svědka k předmětu výpovědi je třeba rozumět jeho vztah k osobě, jejíž jednání má 

být podanou výpovědí objasněno. Právo na odepření svědecké výpovědi podle § 100 odst. 2 

tr. ř. se vztahuje pouze k části předmětu výpovědi a není absolutní v tom smyslu, že by se 

mělo vztahovat k výpovědi jako celku. Podle názoru Ústavního soudu je jej třeba chápat tak, 

že je-li svědkovi dána možnost, aby spontánně a souvisle vylíčil, co o věci ví, je mu tím 

současně umožněno, aby ve své výpovědi pominul to, co pokládá pro sebe nebo pro zákonem 

vyjmenované osoby za nebezpečné, a teprve tehdy, jsou-li mu kladeny upřesňující či 

doplňující otázky, přísluší mu oprávnění odpověď na ně odmítnout. 572 Svědek tedy nemůže 

podle § 100 odst. 2  tr. ř. odepřít výpověď jako celek, ale toliko v části, v níž by sobě nebo 

osobám vyjmenovaných tomto ustanovení mohl přivodit trestní stíhání. 573 O tomto je 

policejní orgán povinen svědka přiměřeně a srozumitelně poučit. 574 

Na druhou stranu, s odkazem na princip zákazu donucování k výpovědi nelze 

po svědkovi požadovat, aby skutečnost, že využil svého práva, zdůvodnil způsobem, jímž by 

ohrozil sám sebe nebo osobu jemu blízkou. Proto po svědkovi nelze vyžadovat takové údaje, 

které by ve své konkrétnosti mohly pro něj vytvořit takovou situaci, v níž by byl omezen na 

svém ústavně zaručeném právu zákazu sebeobviňování stanoveném v čl. 37 odst. 1 Listiny. 

Taková část výpovědi svědka nemůže v trestním řízení být nijak použita a nelze k ní přihlížet 

jako k důkazu. 575 Je nutné připomenout, že ostatně zákon ani nevyžaduje, aby svědek určil 

osobu, ke které je v příbuzenském vztahu dle § 100 odst. 2 tr. ř. 

Pokud jde o vztah svědka k dokazované skutečnosti, Ústavní soud vymezil rozsah 

pojmu „nebezpečí trestního stíhání“ tak, že nemusí jít jen o nebezpečí plynoucí toliko z 

okolností daných projednávanou trestní věcí, příp. ze spojení s právní kvalifikací, jíž je 

projednávaný trestný čin ohrožen, ale může se vztahovat k okolnostem orgánům trestního 

řízení dosud zcela neznámým.576 Tento pojem nelze tedy podle názoru Ústavního soudu 

vykládat restriktivně. 

Při respektování výše uvedených principů, může orgán činný v trestním 

řízení z nedůvodného odepření výpovědi vyvodit důsledky v podobě uložení pořádkové 

                                                 

 
572 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 4. 12. 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97 (N 150/9 SbNU 319). 
573 Viz například nález Ústavního soudu ČR ze dne 30. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 4642/12 (N 72/69 SbNU 267) nebo 

usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 27. 6. 2013, sp. zn. II. ÚS 469/13. 
574 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 30. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 4642/12 (N 72/69 SbNU 267). 
575 Nález Ústavního soud ČR ze dne 4. 12. 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97 (N 150/9 SbNU 319). 
576 Nález Ústavního soud ČR ze dne 4. 12. 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97 (N 150/9 SbNU 319). 
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pokuty (§ 66 tr. ř.). Uložením pořádkové pokuty za nedůvodné odepření výpovědi zabýval 

Ústavní soud například ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 642/04, kde konstatoval, že pokud 

svědek (zde osoba podávající vysvětlení podle § 158 odst. 6 tr. ř.) poté, co mu byla položena 

konkrétní otázka, uvede, že využívá svého práva a více vysvětlovat nehodlá, není možné 

vyloučit, že svého práva odepřít výpověď využil s ohledem na obavu z nebezpečí svého 

trestního stíhání, byť to výslovně do protokolu neuvedl, či s ohledem na skutečnost, že osoba 

podezřelá by mohla být osobou stěžovateli blízkou. Jestliže však takové osobě policejní orgán 

namísto toho, aby ji vyzval k upřesnění důvodů odmítnutí podání vysvětlení, bez dalšího 

uložil pořádkovou pokutu, postupovat v rozporu se zákonem, neboť odmítnutí akceptace 

odepření podání výpovědi (vysvětlení) za uvedených skutkových okolností se jeví jako ničím 

nepodložené a tudíž předčasné.577 

Z hlediska dodržení zákonnosti trestního řízení se jeví široce koncipované oprávnění 

orgánů činných v trestím řízení posoudit důvodnost odepření svědecké výpovědi podle § 100 

odst. 2 tr. ř. problematické v tom směru, že se může silou autority vyslýchajícího orgánu 

proměnit až v nedovolený nátlak na svědka, aby vypovídal. To ve svém důsledku může v 

praxi snadno vést až k faktickému prolomení ústavně garantovaných práv svědka 

neusvědčovat sám sebe nebo osoby jemu blízké. 

Jiná pravidla platí pro přezkum důvodnosti práva svědka odepřít výpověď z titulu 

zákonem vyjmenovaného okruhu příbuzenského poměru k obviněnému podle § 100 odst. 1 

tr. ř. I v tomto případě je třeba, aby vyslýchajícímu orgánu byly předloženy v dostatečném 

rozsahu informace, na nichž bude možné rozhodnutí o oprávněnosti odepřít výpověď založit. 

Dokazování příbuzenského poměru a prokazování důvodnosti odepření výpovědi podle § 100 

odst. 1 tr. ř. nebude, na rozdíl od § 100 odst. 2 tr. ř., činit v praxi větší obtíže, neboť existence 

příbuzenského poměru je snadno zjistitelná z osobních dokladů svědka. Oprávněným je proto 

požadavek vyslýchajícího orgánu, kterým vyzve, existují-li pochybnosti o oprávněnosti 

odepření svědecké výpovědi, svědka k předložení relevantních dokladů o jeho totožnosti, 

popř. uvedení poměru k obviněnému. 

Právo svědka zakotvené v § 100 odst. 1 tr. ř. nelze žádným způsobem obcházet a 

jakékoliv zásahy do jeho realizace způsobují vadnost provedeného výslechu. Proto Nejvyšší 

soud například označil postup, kdy se orgány činné v trestním řízení svědka, který oprávněně 

                                                 

 
577 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 3. 2006, sp. zn.  II.ÚS 642/04 (N 51/40 SbNU 497). 
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odepřel výpověď podle § 100 odst. 1 tr. ř., dotazují na skutečnosti, které měly být předmětem 

výslechu, a tyto skutečnosti například uvedou v písemném záznamu, za nezákonný.578  

Z podaného výkladu vyplývá, že mezi důvody odepření svědecké výpovědi podle § 

100 odst. 1 tr. ř. a podle § 100 odst. 2 tr. ř.  existují zásadní rozdíly. Kromě odlišné koncepce 

oprávnění vyslýchajícího orgánu přezkoumávat důvodnost odepření výpovědi se oprávnění 

svědka liší v tom, že při odepření výpovědi podle § 100 odst. 1 tr. ř. jsou důvody zpravidla 

předem známé a je možné svědeckou výpověď odepřít ihned po řádném poučení. Svědek tak 

ve smyslu § 100 odst. 1 tr. ř. využívá svého práva ihned po poučení a případné odepření 

výpovědi se vztahuje k podání celé svědecké výpovědi, bez ohledu na to, o jakých 

skutečnostech má či chce vypovídat. Jedná se tedy o právo absolutní.579 Svědek v důsledku 

nedostatku subjektivity v trestním řízení nemá ve vztahu k obsahu výpovědi na výběr a musí 

se rozhodnout, zda odmítne výpověď jako celek, nebo zda se rozhodne výpověď složit 

a v takovém případě musí vypovídat pravdivě a úplně.580 Naproti tomu důvody odepření 

výpovědi svědka podle § 100 odst. 2 tr. ř. mohou být dány až v samotném průběhu výslechu, 

přičemž svědek může odepřít výpověď pouze ve vztahu ke specifickým osobám. Na ostatní 

položené otázky nesouvisející se vztahem ke konkrétní osobě však musí svědek odpovědět. 

Práva odepřít svědeckou výpověď podle § 100 odst. 2 tr. ř. může svědek využít kdykoliv 

během výslechu. V tomto ohledu tak nelze souhlasit s názorem Vantucha, který uvádí že, 

pokud svědek po řádném poučení výslovně do protokolu prohlásí, že bude vypovídat, nemá 

již následně v průběhu svého výslechu možnost odepřít výpověď dle § 100 odst. 2 trestního 

řádu,581 neboť odepření výpovědi podle § 100 odst. 2 tr. ř. je vázáno na konkrétní důvod, o 

kterém nemusí svědek vědět do okamžiku, než tento důvod vyjde najevo během výslechu 

například na podkladě položené otázky vyslýchajícího.582 

 Pro oba důvody odepření výpovědi společně platí, že jestliže je obviněných více 

a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran 

                                                 

 
578 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 3. 6. 1983, sp. zn. 5 Tz 14/83 (č. 20/1984 Sb. rozh. tr.). 
579 Srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 4. 12. 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97 (N 150/9 SbNU 319), v němž 

Ústavní soud konstatoval: „podle přesvědčení Ústavního soudu ústavně chráněné právo svědka na odepření 

výpovědi pro nebezpečí trestního stíhání jeho nebo osob v zákoně vyjmenovaných není (na rozdíl od důvodů 

spočívajících v příbuzenském či obdobném vztahu) absolutní; absolutní v tom smyslu, že právo odepřít výpověď 

by se mělo vztahovat k výpovědi jako celku (svědkovo právo odepřít výpověď a contr. oprávnění odepřít 

vypovídat).“ 
580 PIPEK, Jiří. Rozsah práva svědka odmítnout výpověď podle § 100 odstavec 1 trestního řádu. Bulletin 

advokacie. 2001, č. 4, str. 63. 
581 VANTUCH, Pavel. K oprávnění svědka odepřít výpověď dle § 100 odst. 2 TŘ. Bulletin advokacie. 2001, č. 

10. s. 52.  
582 Srov. též PIPEK, Jiří. Rozsah práva svědka odmítnout výpověď podle § 100 odstavec 1 trestního řádu. 

Bulletin advokacie. 2001, č. 4. s. 51- 63. 
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jiných obviněných jen tehdy, nelze-li odloučit výpověď, která se jich týká, od výpovědi 

týkající se obviněného, k němuž je svědek v tomto poměru, z čehož plyne, že vůči ostatní 

spoluobviněným bude výpověď svědka procesně použitelnou. 

Zajímavou otázku je, zda je důvod odepření výpovědi podle § 100 odst. 1 nebo 2 tr. ř. 

dán také tehdy, jeli osobou povinnou podat svědeckou výpověď v řízení proti právnickým 

osobám osoba, která se na činnosti právnické osoby podílí.583 Je třeba si uvědomit, že 

v trestním řízení vedeném proti právnickým osobám jsou v praxi v pozici svědků vyslýchány 

osoby působící na pozici vrcholného managementu této právnické osoby, tedy členové 

statutárního orgánu, společníci nebo vedoucí zaměstnanci. Tyto osoby nemohou podle § 34 

odst. 4 ZTOPO za právnickou osobu činit úkony v trestním řízení od okamžiku, kdy je těmto 

osobám přiznáno postavení svědka.584 Vzhledem k hierarchické a majetkové struktuře 

právnické osoby je nepochybné, že tyto osoby mají zájem na fungování právnické osoby a 

újmu způsobenou právnické osobě, ať již trestním stíhání samotným, nebo odsouzením, 

mohou pociťovat jako újmu vlastní. Přes tuto skutečnost zákon žádným způsobem neřeší, zda 

tyto osoby mohou platně odepřít výpověď podle § 100 odst. 2 tr. ř. právě s odkazem 

na pociťovanou újmu. Například občanskoprávní judikatura dospěla k závěru, že právnická 

osoba nemůže být pro účely soukromého práva osobou blízkou.585 Trestněprávní judikatura se 

k této otázce měla možnost vyjádřit prostřednictvím usnesení Vrchního soudu v Praze 5 To 

96/2015,586 který posuzoval oprávněnost uložení pořádkové pokuty za odepření svědecké 

výpovědi členem akciové společnosti podle § 100 odst. 2 tr. ř. Vrchní soud v Praze  dospěl 

prvotně ke shodnému závěru jako civilní soudy, že právnická osoba nemůže být osobou 

blízkou ve smyslu § 100 odst. 2 tr. ř. Navzdory tomu však dodal, že člen statutárního orgánu 

právnické osoby může odmítnout vypovídat nikoliv s odkazem na vztah osoby blízké 

k právnické osobě podle § 100 odst. 2 tr. ř., nýbrž s odkazem na ústavně zrušenou zásadu 

„nemo tenetur se ipsum accusare“, podle níž nikdo nesmí být donucován k sebeobviňování 

(čl. 37 odst. 1 Listiny). Z toho důvodu také Vrchní soud v Praze zrušil usnesení policejního 

                                                 

 
583 Touto otázkou se již zevrubně zabýval Herzceg – srov. HERCZEG, Jiří.: Právo na obhajobu a zásada nemo 

tenetur v řízení proti právnickým osobám. In: Jelínek a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. 

Praha: Leges, 2017, ISBN: 978-80-7502-205-9, s. 154  – 159. 
584  Viz ustanovení § 34 odst. 4 ZTOPO, který stanoví, že „činit úkony v řízení nemůže osoba, která je 

obviněným, poškozeným nebo svědkem v téže věci. Pokud je v průběhu řízení zjištěna tato skutečnost, předseda 

senátu a v přípravném řízení státní zástupce vyzve právnickou osobu, aby určila k provádění úkonů v dalším 

řízení jinou osobu; k určení takové osoby jí stanoví lhůtu zpravidla v délce 7 dnů.“ 
585 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. 29 Cdo 4822/2008. 
586 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 5 To 96/2015. 
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orgánu o uložení pořádkové pokuty svědkovi z důvodu neoprávněnosti odepření svědecké 

výpovědi. 

7.2. Další případy nepoužitelnosti výpovědi svědka plynoucí z porušení ustanovení 

trestního řádu o provádění výslechu 

7.2.1.  Nepoužitelnost výpovědi svědka plynoucí z porušení zákonných norem 

upravujících dovolený způsob vedení výslechu 

Další případy nepoužitelnosti výpovědi svědka plynou z jednotlivých ustanovení 

trestního řádu upravující zákonný průběh výslechu nebo postupy při dokazování obecně.587 

Jedná se následující pravidla, která se uplatní nejen při výslechu svědka v přípravném řízení, 

ale také v navazujících stadiích trestního řízení.588 

a) Svědek je povinen se na předvolání dostavit k orgánu činnému v trestním řízení 

a vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli nebo 

o okolnostech důležitých pro trestní řízení (§ 97 tr. ř.) 

Povinnost svědčit je všeobecnou povinností, která se obsahově skládá ze dvou částí.589 

Jednak z povinnosti dostavit se na předvolání k orgánu činnému v trestním řízení, přičemž 

tato povinnost je podmíněna řádným předvoláním a může být vynucena pořádkovou pokutou 

(§ 66 tr. ř.) nebo předvedením (§ 98 tr. ř.). Takové donucení svědka je plně v souladu se 

zákonem, a proto v tomto ohledu nelze uvažovat o aplikaci ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř., které 

vylučuje použitelnost důkazů získaných nezákonným donucením nebo hrozbou.  Z povinnosti 

dostavit se k podání svědecké výpovědi jsou vyňaty pouze osoby, které požívají 

diplomatických výsad a imunit.590 

                                                 

 
587 Při dokazování výslechem svědka se přiměřeně použijí i některá ustanovení o výslechu obviněného 

(§ 103 tr. ř.). Z hlediska průběhu jsou oba typy výslechu velmi obdobné. 
588 Výslech svědka je možné ve standardním přípravném řízení ve fázi vyšetřování provádět pouze za splnění 

některé z následujících podmínek: a) jde-li o neodkladný nebo neopakovatelný úkon, b) jde-li o výslech osoby 

mladší 15 let, c) jde-li o osobu, o jejíž schopnosti správně a úplně vnímat, zapamatovat si nebo reprodukovat 

jsou s ohledem na její psychický stav pochybnosti, d) nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že na svědka by 

mohl být pro jeho výpověď vyvíjen nátlak, e) jestliže hrozí z jiného důvodu, že bude ovlivněna jejich výpověď 

nebo schopnost zapamatovat si rozhodné skutečnosti nebo schopnost tyto skutečnosti reprodukovat, zejména je-

li pro složitost věci odůvodněn předpoklad delšího trvání vyšetřování (§ 163 tr. ř.) Jiná situace nastává, je-li 

vedeno proti rozšířené přípravné řízení, kde tyto omezující podmínky neplatní (§ 169 tr. ř.) 
589 Vynutitelnou povinností svědka je dále zejména zúčastnit se vyšetřovacího pokusu, rekonstrukce, prověrky 

na místě a podrobit se konfrontaci či výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení či strpět provedení 

potřebných identifikačních úkonů (například odebrání otisku prstů)- srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze 

dne 15. 10. 1996. sp. zn. 7 To 49/96 (č. 23/1997 Sb. rozh. tr.). 
590 Srov. tuto kapitolu výše. 
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Druhým aspektem obecné povinnosti svědčit je povinnost svědka vypovídat. Podle 

§ 97 tr. ř. je každý povinen vypovídat jako svědek pravdivě o okolnostech, které jsou mu 

známé o trestném činu, jeho pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení. 

Povinnost vypovídat je naplněním zásady ústnosti, kdy svědek musí osobně, případně 

prostřednictvím tlumočníka, vypovídat o všech podstatných skutečnostech pro trestní řízení.  

Povinnost vypovídat lze v případě, kdy svědek odmítá neoprávněně vypovídat, vynucovat 

uložením pořádkové pokuty (§ 66 tr. ř.).591 

Z výpovědi svědka má důkazní význam jen ta část výpovědi o okolnostech, jež mají 

být v řízení zjištěny a jež svědek vnímal svými smysly. Z hlediska zjištění materiální pravdy 

mají proto ze svědecké výpovědi důkazní význam jen zprávy o skutečnostech a jakékoliv 

hodnocení faktů, svědkovy dohady či domněnky, jsou z hlediska důkazní hodnoty v tomto 

rozsahu důkazem neúčinným.592  

b) Před výslechem svědka je vždy třeba zjistit jeho totožnost, poměr svědka 

k projednávané věci, ke stranám a zjistit skutečnosti významné pro věrohodnost jeho 

výpovědi (§ 101 odst. 2 tr. ř.). 

Pro pochybení orgánů činných v trestním řízení v tomto směru platí totéž, co bylo 

řečeno v rámci pojednání o výslechu obviněného. Není-li totožnost svědka zjištěna, 

v důsledku čehož není zřejmé, kdo je osobou, která učinila svědeckou výpověď, nelze 

k takové výpovědi přihlížet jako k důkazu. V ostatních případech je při posuzování 

procesních důsledků porušení tohoto pravidla třeba zohlednit význam chybějících 

identifikačních údajů svědka. Proto v některých méně závažných případech porušení zákona 

nelze učiněnou výpověď postihnout nepoužitelností takového důkazu. Tak tomu bude 

zejména tehdy, nebudou-li úplně uvedena všechna osobní data svědka, nebo nebude-li zjištěn 

poměr svědka k obviněnému.593 Absenci zjištění poměru svědka k obviněnému lze však 

zohlednit při posuzování věrohodnosti svědka. 

c) Svědka je třeba poučit o jeho právech, včetně práva odepřít výpověď a je-li to třeba 

též o zákazu výslechu, jakož i o tom, že je povinen uvádět pravdu a nic nezamlčovat 

                                                 

 
591 Blíže viz kapitola předchozí kapitola 7.1 této práce. 
592 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 8. 1995 sp. zn. 11 Tz 19/95 (č. 18/1996 Sb. rozh. tr.). 
593 Srov. například též ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. 

Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. 

s. 413. 
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a o významu svědecké výpovědi a o trestních následcích křivé výpovědi 

(101 odst. 2 tr. ř.). 

Poučovací povinnost vyslýchajícího orgánu je při výslechu svědka oproti stejné 

povinnosti výslechu obviněného koncipována úžeji v tom směru, že trestní řád nezaručuje 

svědkovi právo na právní pomoc. Právo na přítomnost právního zástupce při podání svědecké 

výpovědi se však dovozuje judikatura z ústavního pořádku České republiky, konkrétně poté 

z čl. 37 odst. 2 Listiny. Vyslýchající orgán nicméně nemá povinnost v každém případě zajistit 

svědkovi právního zástupce anebo odkládat provedení svědecké výpovědi proto, že si svědek 

přeje mít u výslechu svého advokáta, ale pouze povinnost mu toto zastoupení umožnit. Je 

totiž věcí svědka, zda se rozhodne přijít k podání svědecké výpovědi v doprovodu svého 

právního zástupce či sám.594 

K procesním důsledkům vadného poučení srov. předchozí výklad o výslechu 

obviněného v kapitole 6.2 této práce, k absenci poučení o právu odepřít výpověď a o zákazu 

výslechu srov. kapitolu  7.1. této práce. 

d) Svědkovi musí být mu umožněno se prvně souvisle vyjádřit k věci a uvést vše, co o věci 

sám ví a odkud se dozvěděl okolnosti jím uváděné (101 odst. 2 tr. ř.).  Otázky mu 

mohou být následně kladeny ve fázi dialogické, a to za účelem doplnění jeho výpovědi 

nebo odstranění nejasností a rozporů (101 odst. 3 tr. ř.). 

Svědkovi musí být po započetí výslechu dána možnost se k věci souvisle vyjádřit. 

Výsledky výslechu policejní orgán průběžně analyzuje, přičemž je-li znatelná tendence 

svědka zkreslovat události, je zapotřebí využít metod psychologického působení na svědka, za 

účelem získaní pravdivé výpovědi.595 Pravdivost výpovědi svědka je zajišťována hrozbou 

postihu za trestný čin křivé výpovědi (§ 346 tr. z.). 

Zákon za účelem poskytnutí co nejpravdivější výpovědi určuje pořadí jednotlivých 

fází výslechu, které se dělí na tzv. monologickou část výslechu svědka a část dialogickou. 

Obdobně jako při provádění výslechu obviněného, nelze ani u svědka nedodržení zákonem 

stanovených fází výslechu plošně považovat za vadu způsobující nepoužitelnost podané 

svědecké výpovědí. To však neplatí v případě, budou-li zákonem stanovené fáze výslechu 

                                                 

 
594 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 20. 10. 2004, sp. zn. II.ÚS 386/04 (N 153/35 SbNU 133). 
595 Těmi jsou například stimulace kladných vlastností vyslýchaného, využití emocionálního napětí vyslýchaného, 

využití vnitřních rozporů ve výpovědi, využití reflexivních úvah lživě vypovídajícího apod. – viz KONRÁD, 

Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: kriminalistická taktika 

a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-547-0. s. 

67. 
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úplně vynechány a citované pravidlo záměrně obcházeno. Proto bude nepoužitelností stižena 

výpověď svědka získaná způsobem, kdy orgán činný v trestním řízení dá svědkovi přečíst 

protokol o výslechu jiného svědka a vyslýchaný svědek do protokolu prohlásí, že tato 

výpověď má být považována za jeho vlastní.596  

Z hlediska použitelnosti podané svědecké výpovědi se jeví problematickou situace, 

kdy pochybení vyslýchajícího orgánu nebude spočívat v tak závažné vadě, jako je absence 

materiálního provedení výslechu, ale nebude pouze dodrženo pořadí jednotlivých fází 

výslechu, nebo bude jedna z nich záměrně vynechána. V praxi může jednat například o 

případ, kdy svědkovi nebude umožněno, aby se k věci prvně sám souvisle vyjádřil, a budou 

mu přímo ze strany vyslýchajícího orgánu kladeny dotazy, popř. bude svědek opakovaně 

v rámci monologické fáze svého výslechu nedůvodně za pomocí otázek přerušován. Není 

totiž vyloučeno, že na obsah výpovědi některých svědků může mít taktické obcházení zákona 

ze strany orgánu činných v trestním řízení negativní dopad v tom směru, že tyto neuvedou 

vše, co by k věci jinak uvedli, pokud by jim bylo prvně umožněno k věci souvisle vypovídat a 

uvést vše, co je jim o věci známo. 

V tomto směru lze při porovnání porušení pravidla o oddělených fázích výslechu 

svědka a obviněného považovat pochybení při výslechu svědka za závažnější porušení 

pravidel o dokazování. Důvodem je zejména skutečnost, že svědek není, na rozdíl od 

obviněného, zainteresován na výsledku věci (až na výjimky, kdy svědek je zároveň 

poškozeným; v takovém případě je však třeba zvláště pečlivě posuzovat jeho věrohodnost), 

a proto nemá automatickou tendenci uvádět skutečnosti ve prospěch obhajoby. Přitom je 

poměrně uspokojivě prokázáno, že orgány činné v trestním řízení mají tendenci spíše 

zjišťovat skutečnosti svědčící v neprospěch obviněného než v jeho prospěch.597 Z těchto 

důvodů se domnívám, že nedodržení pravidla o oddělných fázích výslechu ze strany 

vyslýchajícího orgánu může v odůvodněných případech způsobovat podstatnou vadu 

provedeného důkazu, kterou je třeba postihnout nepoužitelnosti učiněné výpovědi svědka vůči 

obviněnému v dalším řízení. Je však třeba dodat, že v soudním stadiu řízení nebude nijak 

obtížné uvedené pochybení odstranit tím, že svědek bude opakovaně vyslechnout v souladu 

v požadavky zákona. Otázkou nicméně zůstává, jakým způsobem se o pochybení policejního 

orgánu může reálně soud dozvědět. Jelikož zákon ani neukládá vyslýchajícímu orgánu 

                                                 

 
596 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1976, sp. zn. 4 Tz 23/76 (č. 52/1997 Sb. rozh. tr.) 
597  SOUKUP, Jaroslav. Sebeobviňování a nepravdivá doznání. Praha: Ústav kriminalistiky Právnické fakulty 

UK, 1973, s. 38. 
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povinnost svědka o pravidlu oddělných částí výslechu předem poučit, není pravděpodobné, že 

by pochybení bylo znatelné z protokolu o výslechu svědka, ani že by se soud o tomto 

pochybění dozvěděl z úst svědka. Odlišené světlo vnáší do možnosti reakce soudu na 

nezákonně vedený způsob výslechu přítomnost obhájce obviněného, který může vznést 

námitku a žádat, aby byla pojata do protokolu [§ 55 odst. 1 písm. f). tr. ř.]. 

e) Zákaz kladení sugestivních otázek, aniž by však výslovně zapovídal možnost kladení 

otázek úskočných, tj. kapciózních (§ 101 odst. 3 tr. ř.). 

 Podobně jako při výslechu obviněného, nejsou přípustné sugestivní a kapciózní 

otázky ani při výslechu svědka. Přestože tak zákon výslovně nestanoví, nauka598 vcelku 

jednotně dovozuje, že ani od svědka není možné zjišťovat informace za pomocí kapciózních 

otázek, neboť jejich pokládání nelze ospravedlnit ani obecným zájmem na objasnění trestné 

činnosti a potrestání pachatelů. Porušení zákazu sugestivních i kapciózních otázek lze 

považovat za podstatnou vadu podané výpovědi způsobující její nepoužitelnost v dalším 

řízení. 599 Jedná se totiž o vadu, kterou je vážně ohroženo správné zjištění skutkového děje, 

a tedy sám účel dokazování.600 Položení sugestivní nebo kapciózní otázky však nezpůsobuje 

nepoužitelnost celé výpovědi, ale jen té části, ve které byly zakázané otázky použity.601 

f) Nepřípustnost přečtení výpovědi svědka z předem připraveného písemného podkladu 

a povinnost vyslýchajícího orgánu umožnit svědkovi nahlédnout do písemných 

poznámek (§ 103 a 93 odst. 1 tr. ř.). 

 Při provádění výslechu svědka je třeba dbát na zajištění důkazní hodnoty svědecké 

výpovědi. Děje se tak, mimo jiné, opatřeními směřujícími k vyloučení ovlivňování výpovědi 

svědka třetími osobami. Zákon tak výslovně zakazuje, aby svědek svou výpověď přečetl 

z předem připraveného písemného materiálu. Lze se přiklonit k závěru, že porušení tohoto 

zákazu patrně nebude, stejně jako v případě výslechu obviněného,602 zakládat nepoužitelnost 

                                                 

 
598 RŮŽEK, Antonín. Trestní právo procesní. 3. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-402-9.s. 

81; JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. 

ISBN 978-80-7502-160-1. s. 410, ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra 

KALVODOVÁ. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-

80-7400-496-4. s. 392, ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. 

V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
599 Srov. NETT, Alexander. Účinný důkaz v trestním řízení dle lega lata. Časopis pro právní vědu a praxi, 1995, 

č. 3, s. 67. 
600 RŮŽEK, Antonín. Trestní právo procesní. 3. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-402-9. 

s. 138. 
601 Blíže k tomuto srov. kapitolu 6.2 o výslechu obviněného. 
602 Blíže k tomuto srov. kapitolu 6.2 o výslechu obviněného. 
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podané svědecké výpovědi, nicméně judikatura se k tomuto problému neměla doposud 

možnost vyjádřit. 

g) Specifická pravidla se uplatní v případech, je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší 

osmnácti let (§ 102 tr. ř.). 

 Podle § 102 odst. 1 věta první tr. ř. je třeba výslech osoby mladší osmnácti let 

o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohly nepříznivě ovlivňovat 

její duševní a mravní vývoj, provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech 

v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat. Skutečnosti, že je vyslýchána osoba 

nízkého věku, musí být přizpůsobeno také její poučení (§ 101 odst. 1 věta třetí tr. ř. ). 

 Zajímavý právní názor týkající se poučení svědka mladšího osmnácti let vyslovil 

Vrchní soud v Praze ve svém usnesení sp. zn. 7 To 181/93. Podle tohoto názoru pochybení 

orgánu činného v trestním řízení, při kterém bylo osobě mladší osmnácti let dáno poučení 

před jejím výslechem ve formě a v rozsahu odpovídajícím obecným ustanovením o výslechu 

svědka, a nikoli podle tohoto zvláštního ustanovení § 101 odst. 1 věta třetí tr. ř., nezpůsobuje 

automaticky nepoužitelnost výpovědi této osoby, pokud je z okolností případu zřejmé, 

že svědkovi bylo v rámci poučení vysvětleno, jaký význam jeho výpověď má, a že jeho 

povinností je poskytnout úplnou a pravdivou výpověď.603 V citovaném rozhodnutí se tak 

Vrchní soud v Praze částečně odchýlil od právních závěrů široce akceptovaných judikaturou, 

že nedostatek poučení má za následek nepoužitelnosti svědecké výpovědi.604 

V dalším řízení má být svědek, kterým je osoba mladší osmnácti let, vyslechnut znovu 

jen v nutných případech (§ 102 odst. 1 věta první, § 102 odst. 1 věta první tr. ř.). V praxi 

se o výslechu takového svědka pořizuje protokol, který zpravidla neobsahuje vylíčení 

rozhodných skutečností, které svědek vypověděl. K zachycení sdělených informací slouží 

pořízený videozáznam o průběhu výslechu,605 který je možné za splnění zákonných podmínek 

v řízení před soudem přehrát i bez podmínek uvedených v § 211 odst. 1 a 2 tr. ř. (§ 102 odst. 

2 věta druhá tr. ř.). Provedení důkazu přečtením protokolu o výslechu svědka mladšího 

osmnácti let i bez splnění podmínek uvedených v § 211 tr. ř. předpokládá, že byly splněny 

všechny náležitosti předepsané trestním řádem pro výslech svědka, zejména že svědek byl 

                                                 

 
603 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 9.1993, sp. zn. 7 To 181/93 (č. 11/1994 Sb. rozh. tr.) 
604 Srov. kapitolu 7.1 této práce. 
605 Srov. § 55a tr. ř. a § 74 odst. 7 závazného pokynu policejního prezidenta č. 30/2009 Sb., o plnění úkolů 

v trestním řízení. 
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řádně poučen ve smyslu § 101 odst. 1 tr. ř. i o právu odepřít výpověď podle § 100 tr. ř. 606 

Jestliže výslech svědka mladšího osmnácti let byl proveden bez dodržení podmínek 

v § 102 odst. 1 tr. ř., není tato vada zhojena tím, že tato osoba mezitím dovršila osmnáctý rok 

věku.607 Sporný právní názor v tomto ohledu obsahuje usnesení Krajského soudu v Praze, 

sp. zn. 2To 107/68, podle něhož  má-li tedy být v řízení před soudem proveden důkaz 

svědeckou výpovědí osoby, která byla vyslechnuta před dovršením osmnáctého roku věku za 

dodržení podmínek § 102 odst. 1 tr. ř., ale v době výslechu před soudem již dovršila osmnáctý 

rok, je důkaz přečtením protokolu o výpovědi takového svědka bez podmínek uvedených 

v  § 211 tr. ř nepoužitelný.608 Tento závěr se však z hlediska zachování právní jistoty 

a dodržení zásady zákonnosti trestního procesu jeví značně problematickým a neobešel se bez 

kritiky odborníků z řad trestněprávní teorie.609 

7.2.2.  Nepoužitelnost některých dalších vyjádření svědka 

Má-li být použita výpověď svědka k důkazu, musí být učiněna v souladu se 

závaznými směrnicemi stanovenými v jednotlivých ustanoveních trestního řádu upravujících 

zákonný průběh tohoto úkonu. Proto budou dále nepoužitelným důkazem taková vyjádření 

svědka, jako jsou: a) projevy svědka učiněné jiným způsobem než před orgány činnými 

v trestní řízení v procesním postavení svědka, b) vyjádření obviněného učiněné v jiném než 

v  trestním řízení. 

a) projevy svědka učiněné jiným způsobem než před orgány činnými v trestní řízení 

v procesním postavení svědka  

Z tohoto důvodu bude procesně nepoužitelnou výpověď svědka, jehož výslech byl 

proveden policejním orgánem až po podání obžaloby, neboť od tohoto okamžiku se stává 

orgánem příslušným k provádění dokazování soud (§ 181 odst. 1 tr. ř.).610 Za důkaz výpovědí 

svědka nelze považovat ani jeho prohlášení učiněné v rámci telefonického rozhovoru 

s policejním orgánem,611 a to ani formou přečtení záznamu o jeho obsahu jako důkazu 

                                                 

 
606 Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 7. 7. 1977 sp. zn. 3 Tz 39/76 (č. 51/1977 Sb. rozh. tr.). 
607 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 9. 1993, sp. zn. 7 To 181/93 (č. 11/1994 Sb. rozh. tr.). 
608 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 3. 1968, sp. zn. 2 To 107/68 (č.  31/1968 Sb. 

rozh. tr.). 
609 Srov. např. NETT, Alexander. Účinný důkaz v trestním řízení dle lega lata. Časopis pro právní vědu a praxi, 

1995, č. 3, s. 72. 
610 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 9. 1990, sp. zn. 5 To 46/90 (č. 15/1991 Sb. rozh. tr.). 
611 Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 27. 7. 1983, sp. zn. 1 To 52/83 (č. 56/1984 Sb. rozh. tr.).  
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listinného, výpověď svědka před orgány podnikové kontroly.612 Per analogiam lze z právních 

závěrů vyslovených judikaturou dovodit, že za procesně použitelnou výpověď nelze 

považovat též vyjádření svědka před znalci při zkoumání jeho duševního stavu podle § 118 

tr. ř.613  

b) vyjádření svědka učiněné v jiném než trestním řízení. 

Za procesně použitelnou výpověď svědka nelze považovat ani jeho prohlášení učiněné 

před osobami a orgány v jiném než trestním řízení. Zdá se, že ani v tomto případě není 

vyloučena analogická aplikace závěrů judikatury, které zapovídají použitelnost účastnické 

nebo svědecké výpovědi učiněné v občanskoprávním řízení, kdy k jejímu obsahu lze 

v trestním řízení přihlížet toliko jako k důkazu listinnému, který lze v hlavním líčení podle 

ustanovení § 213 tr. ř.614 přečíst. Zdrojem procesně použitelných poznatků nemohou být ani 

skutečnosti uvedené v trestním oznámení podané osobou, která je později v oznamované 

trestní věci v procesním postavení svědka.615 

7.3. Nepoužitelnost výpovědi svědka vyplývající z nerespektování neslučitelnosti 

postavení svědka s postavením některých osob 

Trestní řád osobu svědka nijak nedefinuje, z čehož plyne, že svědkem může být 

kterákoli osoba, která svými smysly vnímala skutečnosti podstatné pro trestní řízení. Proto až 

na zvláštnosti průběhu výslechu svědka mladšího osmnácti let trestní řád neupravuje 

specifické podmínky výslechu jiných osob. Přesto lze z jednotlivých ustanovení trestního řádu 

upravujících neslučitelnost postavení svědka s postavením některých osob dovodit, že daná 

osoba procesně použitelnou svědeckou výpověď podat nemůže. 

Především nemůže být svědkem obviněný, a to ani v poměru k jiným spoluobviněným. 

To však platí, jak plyne ze stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjf 68/77, 

jen tehdy, je-li proti všem spoluobviněným vedeno společné řízení. Dokud se společné řízení 

vede, nemůže být spoluobviněný vyslechnut o trestné činnosti obviněného jako svědek 

v situaci, kdy vypovídá ke skutku, pro nějž není sám trestně stíhán.  V tomto procesním stadiu 

                                                 

 
612 Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 14. 7. 1975, sp. zn. 6 To 7/75 (č. 32/1976 Sb. rozh. tr.). 
613 Rozsudek Nejvyššího soud ČSSR ze dne 25. 6. 1968, sp. zn. 11 Tz 29/68 (č. 49/1968 Sb. rozh. tr.) per 

analogiam. 
614 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 8. 1991, sp. zn. 11 Tz 53/91 (č. 53/1992 Sb. rozh. tr.). Blíže srov. 

kapitolu 2.4.3 a 6.2 této práce. 
615 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 5. 1993, sp. zn. 6 Tz 46/93 (č. 46/1993 Sb. rozh. tr.). 
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může vypovídat jen ve formě výpovědi spoluobviněného.616 Ačkoliv tuto problematiku zákon 

výslovně neupravuje, lze z citovaného stanoviska dospět k závěru, že po pravomocném 

skončení věci nebo po vyloučení věci jednoho ze spoluobviněných ze společného řízení 

nic nebrání tomu, aby tento byl vyslechnut jako svědek v řízení vedeném proti 

spoluobviněným, a to se všemi důsledky s tím spojenými. V souladu s tímto závěrem 

se postupuje i v praxi. Na druhou stranu, výkladem ustanovení § 100 odst. 2 tr. ř. lze patrně 

dospět k závěru, že obviněnému, jehož věc byla vyloučena do samostatného řízení nebo se 

dokonce vede samostatně od počátku, nebo jehož trestní stíhání bylo pravomocně skončeno, 

náleží jako svědkovi právo odepřít výpověď 100 odst. 2 tr. ř. za předpokladu, že by se 

v důsledku jím podaného výpovědi mohlo zhoršit jeho procesní postavení 

Judikatura dále dospěla k závěru, že postavení svědka je neslučitelné s postavením 

obhájce (s výjimkou, kdy původní obhájce být vyslechnut k okolnostem průběhu 

vyšetřovacího úkonu)617 s funkcí znalce618  a tlumočníka619, přičemž nastalý konflikt řeší 

ve prospěch svědecké výpovědi.  

V teorii a praxi není někdy jednotně řešena otázka, zda lze jako svědka vyslechnout 

osobu podávající odborné vyjádření. Odborné vyjádření, jehož vypracování pro účely 

trestního řízení, je-li třeba k objasnění věci odborných znalostí, předvídá ustanovení § 105 

odst. 1 věta první tr. ř. Odborné vyjádření má povahu listinného důkazu a soud provádí 

dokazování tak, že jeho obsah přečte (§ 213 tr. ř). Z trestního řádu tedy nijak nevyplývá 

možnost vyslechnout osobu podávající odborné vyjádření, ať už v postavení svědka nebo 

postavení znalce (srov. ustanovení § 108 a § 109 tr. ř., která upravují postup při odstranění 

vad znaleckého posudku, z kterých plyne, že soud znalce vyslechne za účelem odstranění 

rozporů nebo doplnění neúplného znaleckého posudku). 

Na druhou stranu, v literatuře a judikatuře se objevují názory, že osobu podávající 

odborné vyjádření je možné vyslechnout jako svědka. Jejich zastánci argumentují zejména 

                                                 

 
616 Stanovisko Trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 17. 10. 1978, sp, zn. Tpjf 68/77 (č. 45/1978 Sb. 

rozh. tr.). 
617 Srov. právní závěr uvedený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 08. 2017, sp. zn. 6 Tdo 917/2017. 

In: K výslechu obhájce jako svědka. K povaze odvolání obžalovaného a výpovědi obviněného učiněné před 

soudcem rozhodujícím o jeho vazbě. Soudní rozhledy. 2004, č. 9, s. 344, podle něhož „dojde-li ke změněn 

obhájce obviněného a existují pohybnosti o tom, zda původní obhájce byl přítomen jeho výslechu před 

policejním orgánem, může být původní obhájce vyslechnut v hlavním líčení podle § 35 odst. 3 tr. ř. jako svědek. 

Takovému výslechu nebude podle § 99 odst. 2 tr. ř. a contr. bránit státem (§ 21 AZ) uložená povinnost 

mlčenlivosti.“ Srov. také MANDÁK, Václav. Obhájce jako svědek v trestním řízení. Trestněprávní revue. 2002, 

č. 2, s. 26 a násl. 
618 Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 3. 6. 1976, sp. zn. 4 Tz 98/76 (č. 11/1977 Sb. rozh. tr.). 
619 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 7. 1998, sp. zn. 5 To 46/98 (č. 36/1999 Sb. rozh. tr.). 
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rozhodnutím Nejvyššího soudu z roku 1979, 620 podle něhož je ošetřujícího lékaře, který vydal 

lékařskou zprávu o zranění poškozeného mající povahu odborného vyjádření ve smyslu 

§ 105 odst. 1 věta první tr. ř., možné vyslechnout jako svědka, nikoliv jako znalce. Druhá 

skupina autorů naopak zastává názor, že osobu podávající odborné vyjádření je v řízení před 

soudem možné vyslechnout pouze v postavení znalce. Konečně třetí pojetí, které se 

v literatuře objevuje, se odklání od obou dříve řečených a nabízí alternativní řešení. Podle 

tohoto názoru je nejvhodnějším způsobem pro odstranění nedostatků a vad odborného 

vyjádření takový postup, kdy soud odpovědnou osobu vyzve k doplnění jí podaného oborného 

vyjádření, popř. požádá jinou odpovědnou osobu o vypracování nového odborného 

vyjádření.621 S tímto třetím názorem lze souhlasit, neboť nejlépe odpovídá požadavku 

zákonnosti a možnostem, který právní stav de lege lata nabízí. Jak správně upozorňuje 

Jelínek, není v rozporu s pravidlem, že listinné důkazy lze hodnotit toliko z hlediska jejich 

pravosti a neporušenosti, neboť ve svém důsledku bude opravené odborné vyjádření 

představovat druhý listinný důkaz existující simultánně s důkazem předchozím, stejně jako 

v případě, že soud vyžádá odborné vyjádření zcela nové. 622 

Z hlediska použitelnosti výpovědi svědka stojí za pozornost problematika slučitelnosti 

postavení svědka s postavením orgánu činného v trestním řízení, která není v judikatuře zcela 

jednotně řešena a soudy dochází k mnohdy odlišným kategorickým závěrům. Ústavní soud 

se těmito otázkami zabýval ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 268/03.623 V posuzovaném případě 

činnost policistů, o níž policisté vypovídali jako svědci, spočívala v přijetí trestního 

oznámení, šetření a opatřování podkladů. Ústavní soud judikoval, že takový důkaz je nutné 

považovat za nepoužitelný, neboť „využitelnost svědeckých výpovědí policistů k obsahu 

oznámení stěžovatele, jehož obsahem údajně bylo i jeho doznání, učiněné v době, kdy nebyl 

poučen o uvedených procesních následcích a nebyl poučen o svých právech, nelze připustit.“  

Ke shodnému právnímu názoru dospěl Ústavní soud také ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 

2014/07,624 v jehož právní argumentaci se objevuje obdobný závěr, že „použití výslechu 

zasahujícího kriminalisty ve vztahu k jím sepsanému úřednímu záznamu či jiným součástem 

spisového materiálu je ústavněprávně nepřípustné“. 

                                                 

 
620 Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 21. 6. 1979 sp. zn. 4 Tz 31/79 (č. 35/1980 Sb. rozh. tr.). 
621 JELÍNEK, Jiří. Nad jednou aktuální otázkou dokazování v trestním řízení, Socialistická zákonnost, 1982, č. 9 

s. 547 – 552. 
622 JELÍNEK, Jiří. Nad jednou aktuální otázkou dokazování v trestním řízení, Socialistická zákonnost, 1982, č. 9 

s. 547 – 552. 
623 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2004, sp. zn. II.ÚS 268/03 (N 165/35 SbNU 241). 
624 Nález Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. II. ÚS 2014/07 (N 86/49 SbNU 217). 
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Ke kategoricky odlišnému závěru dospěl Ústavní soud o několik let později ve svém 

usnesení sp. zn. III. ÚS 1806/09, v němž uvedl, že „nic nebrání tomu, aby policista, který se 

náhodně ocitne na místě činu a spontánně zde vnímá relevantní fakta, včetně slovních 

vyjádření přítomných občanů, nemohl být později v trestním řízení vyslechnut jako svědek o 

skutkových okolnostech vyšetřované události. V tom, že policista ve své svědecké výpovědi 

reprodukuje slova pronesená pachatelem na místě činu, nelze spatřovat obcházení procesních 

předpisů týkajících se výslechu obviněného.“625 

Z mnoha dalších rozhodnutí Nejvyššího soudu ale plyne, že výpověď policisty 

zasahujícího na místě činu nelze v trestním řízení použít v rozsahu skutečností, které jsou 

rozhodné z hlediska skutkového průběhu činu (např. informace získané dotazem 

na obviněného nebo poškozeného), neboť tyto mají být předmětem úředního záznamu 

o podaném vysvětleni podle § 158 odst. 3 písm. a) tr. ř. 626 Ke shodnému závěru dospěl ve své 

judikatuře také Ústavní soud. 627 Naproti tomu o jiných skutečnostech, než výše uvedených, 

může policista zasahující na místě činu vypovídat v procesním postavení svědka, aniž by jeho 

výpověď byla stižena nepoužitelností.628 Takovými skutečnosti mohou být např. chování, 

vzhled či psychický stav obviněného. Tuto praxi potvrdil Nejvyšší soud i ve svém usnesení 

sp. zn. 8 Tdo 238/2011, když uvedl, že „vysvětlení osob, která byla opatřena podle § 158 

odst. 3 písm. a), odst. 5 TrŘ nebo podle § 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů (…), nemohou sloužit jako důkaz před soudem. Není 

přitom rozhodné, zda byl o tomto vysvětlení pořízen zápis, popř. úřední záznam, anebo zda 

byli o obsahu vysvětlení vyslechnuti jako svědci v přípravném řízení příslušníci Policie ČR, 

kteří opatřovali vysvětlení.629  

                                                 

 
625 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 7. 2012, sp. zn. III. ÚS 1806/09 (U 6/66 SbNU 441). 
626 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 1. 6. 1988, sp. zn. 11 To 27/88 (č. 26/1989 Sb. rozh. tr.), 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 3. 2012, sp. zn. 7 Tdo 1116/2012, usnesení Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 27. 3. 2012, sp. zn. 7 Tdo 347/2012, usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 3. 2016, 

sp. zn. 11 Tdo 1522/2015. 
627 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. IV. ÚS 4488/2012. 
628 Tento závěr byl potvrzen i výše citovanou judikaturou Nejvyššího soudu, kde se konstatuje,  že „jestliže byli 

v trestní věci vyslechnuti jako svědci příslušníci policie, kteří prováděli operativní šetření na místě trestného 

činu, jejich výpovědi lze použít jako důkaz před soudem, jen pokud vypovídali o skutečnostech, o kterých se 

nedozvěděli z vysvětlení podaných podle § 158 odst. 3 písm. a), odst. 5 TrŘ nebo podle § 61 odst. 1 PolČR (viz 

rozhodnutí pod č. 26/1989 Sb. rozh. tr.)...“  – viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 3. 2011, sp. zn. 8 

Tdo 238/2011. 
629 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 3. 2011, sp. zn. 8 Tdo 238/2011. 
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Lze shrnout, že v soudních rozhodnutích se tak objevují následující důvody 

nepoužitelnosti výpovědi policisty: 

• svědecká výpověď policisty o skutečnostech tvořících obsah podaného vysvětlení, 

které vyslechl před zahájením trestního stíhání, a to z důvodu obcházení ustanovení 

§ 158 odst. 6 věty třetí tr. ř. ve spojení s § 211 odst. 6 či § 314d odst. 2 větou třetí tr. ř.; 

• svědecká výpověď policisty, jejímž obsahem je zprostředkovaná výpověď 

obviněného; 

• svědecká výpověď policisty o učiněném doznání obviněného (tato nemůže nahradit 

doznání obviněného učiněné podle § 91 tr. ř.  a násl. tr. ř.).630 

Inherentním předpokladem nepoužitelnosti výpovědi policisty ve všech případech je, 

že policista při vnímání skutečností vystupoval jako orgán činný v trestním řízení, neboť 

v případě, že policista nevystupuje v roli vykonavatele veřejné moci a je svědkem nahodilé 

události, nelze činit mezi jeho postavením a postavením jakéhokoliv jiného svědka rozdíl, což 

pochopitelně neplatí v situacích zjevně účelového obcházení tohoto pravidla. 

Při pohledu do zahraničních úprav zjistíme, že použitelnost výpovědi policisty 

zasahujícího na místě činu je v právních řádech jednotlivých zemí koncipována různým 

způsobem. Tak například v německém právním řádu je plně použitelná výpověď policisty 

o skutečnostech sdělených mu obviněným v rámci informativního dotazování 

(„informatorische Befragung“), jejímž připuštěním jako důkazu dojde ke zprocesnění jinak 

nepoužitelných vyjádření obviněného v době před zahájením jeho trestního stíhání.631  

Zcela specifický režim se v českém trestním procesu podle § 102a tr. ř. uplatní 

v případech, kdy má být jako svědek vyslechnuta osoba, která je služebně činná v policejním 

orgánu nebo je policistou jiného státu, která je použitá v trestním řízení jako agent anebo jde o 

osobu provádějící předstíraný převod, anebo se na použití agenta nebo předstíraného převodu 

bezprostředně podílí. Tato osoba je vyslýchána jako svědek, jehož totožnost a podoba jsou 

utajeny.632 

                                                 

 
630 Blíže srov. MAŘÁČEK, David. Kritické poznámky k vybrané judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího 

soudu k výpovědi policisty jako svědka před trestním soudem. Právní rozhledy, 2016, č. 11,  s. 404 a násl. 
631 MUSIL, Jan. Nezákonné důkazy v trestním řízení. Československá kriminalistika. 1992, č. 4, roč. 25. s. 377. 

Srov. též kapitolu 5.2.1. této práce. 
632 Srov. kapitolu 7.1.2 této práce. 



 195 

7.4. Výslech svědka v hlavním líčení a právo na kontradiktorní výslech svědka 

Nad rámec obecných ustanovení § 97 – § 104 tr. ř. upravujících zákonný postup 

provádění výslechu svědka se uplatní při provádění tohoto úkonu v hlavním líčení určitá 

specifická pravidla (srov. § 209, 211, 212 a § 215 tr. ř.).  

Předně je předseda senátu povinen dbát o to, aby nevyslechnutý svědek nebyl 

přítomen výslechu obžalovaného a jiných svědků. Je-li obava, že svědek v přítomnosti 

obžalovaného nevypoví pravdu, případně jde-li o svědka, jemuž nebo osobě jemu blízké z 

podaného svědectví hrozí újma na zdraví, smrt nebo jiné vážné nebezpečí, může předseda 

senátu vykázat obžalovaného po dobu výslechu takového svědka z jednací síně. Princip 

kontradiktornosti trestního řízení a rovnosti zbraní při dokazování je zajišťován tím, že po 

návratu do jednací síně musí být obžalovaný seznámen s obsahem výpovědi svědka 

vyslýchaného v jeho nepřítomnosti, a dále tím, že obžalovaný má právo vyjádřit se k 

výpovědi svědka, přičemž vždy musí být obžalovanému dána možnost klást svědkovi otázky 

(§ 209 tr. ř.). Tento princip je projevem zásady, že všechny důkazy musí být v hlavním líčení 

provedeny v přítomnosti obviněného, tak, aby mohly být kontradiktorně projednány 

způsobem umožňujícím zpochybnit jejich věrohodnost. 

Samostatně je řešena důležitá problematika použitelnosti protokolu o výpovědi svědka 

učiněné v přípravném řízení, který je možné v hlavní líčení číst za podmínek § 211 odst. 1 – 4 

tr. ř.633 Jedná se o zákonem stanovenou výjimku ze zásady ústnosti, která spočívá v tom, 

že důkaz je proveden „nestandardním“ způsobem.  

                                                 

 
633 Srov. znění § 211 tr. ř. odst. 1 až 4: 

(1) Místo výslechu svědka lze v hlavním líčení číst protokol o jeho výpovědi, jestliže soud nepokládá osobní 

výslech za nutný a státní zástupce i obžalovaný s tím souhlasí. Jestliže se obžalovaný, který byl k hlavnímu 

líčení řádně předvolán, bez omluvy nedostaví, nebo se bez vážného důvodu z jednací síně vzdálí, souhlas 

obžalovaného s přečtením takového protokolu o výslechu svědka není třeba a postačí souhlas státního zástupce. 

Na tyto skutečnosti musí být obviněný v předvolání upozorněn. 

(2) Protokol o výpovědi spoluobžalovaného nebo svědka se přečte také tehdy, byl-li výslech proveden způsobem 

odpovídajícím ustanovení tohoto zákona a 

 a) taková osoba zemřela nebo se stala nezvěstnou, pro dlouhodobý pobyt v cizině nedosažitelnou, nebo 

onemocněla chorobou, která natrvalo nebo po dohlednou dobu znemožňuje její výslech, nebo 

 b) šlo o neodkladný nebo neopakovatelný úkon provedený podle § 158a. 

(3) Protokol o dřívější výpovědi svědka se přečte také tehdy, byl-li výslech proveden způsobem odpovídajícím 

ustanovením tohoto zákona a svědek v hlavním líčení bez oprávnění odepřel vypovídat nebo se v podstatných 

bodech odchyluje od své dřívější výpovědi a 

 a) obhájce nebo obviněný měl možnost se tohoto dřívějšího výslechu zúčastnit a klást vyslýchanému otázky, 

 b) bylo-li zjištěno, že taková osoba byla předmětem násilí, zastrašování, podplácení či příslibů jiných výhod a 

tak vedena k tomu, aby nevypovídala nebo vypovídala křivě, nebo 

 c) byl-li obsah výpovědi ovlivněn průběhem výslechu v hlavním líčení, zejména v důsledku chování 

obžalovaného nebo přítomné veřejnosti. 
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Inherentním předpokladem využitelnosti institutu přečtení protokolu o dřívější 

výpovědi svědka je skutečnost, že se takový výslech odehrál zákonným způsobem v souladu 

s příslušnými ustanoveními trestního řádu.634 Podle § 211 tr. ř. proto nelze přečíst výpověď 

svědka získanou před zahájením trestního stíhání obviněného, aniž by se jednalo o 

neodkladný nebo neopakovatelný úkon (§ 160 odst. 4 tr. ř.).635 Přečtení protokolu o předchozí 

výpovědi svědka bez splnění podmínek § 211 tr. ř. je podstatnou vadou řízení způsobující 

nepoužitelnost takového protokolu jako důkazu. 

Případy uvedené v § 211 odst. 3 tr. ř. se nadto týkají jen výpovědi svědka, nikoli 

výpovědi spoluobviněného. Proto protokol o dřívější výpovědi spoluobviněného z 

přípravného řízení, nebyla-li obhájci spoluobviněného, který je touto výpovědí usvědčován, 

poskytnuta možnost, aby byl přítomen tomuto výslechu, lze zásadně pouze předestřít podle § 

212 tr. ř. a jeho přečtení k důkazu je možné jen výjimečně podle § 211 odst. 2 písm. a) tr. ř. 636  

V nauce není jednoznačně řešena otázka, zda nedodržení zákonných směrnic pro čtení 

protokolu o výpovědi svědka podle § 211 tr. ř. je nutné považovat za vadu nezhojitelnou, 

nebo je možné uvedené pochybení dodatečně zhojit. Například Nett se domnívá, že 

důsledkem přečtení protokolu bez podmínek § 211 odst. 1 – 4 tr. ř. je relativní neúčinnost, což 

odůvodňuje zejména tím, že důkaz byl proveden v předchozím stadiu řízení bez vad.637 

Ačkoliv je nepochybné, že v některých případech bude možné vadu vzniklou nedodržením 

zákonných předkladů zhojit (například obžalovaný nebo státní zástupce udělí souhlas se 

čtením protokolu podle § 211 odst. 1 věta první tr. ř. dodatečně, nelze relativní neúčinnost 

konstatovat paušalizovaně ve všech případech porušení zákonných pravidel. Například 

v případě, kdy neměl obhájce možnost účastnit se dřívějšího výslechu a klást svědkovi otázky 

podle § 211 odst. 3 písm. a) tr. ř. nelze tuto vadu zhojit jinak než opakováním úkonu, nikoliv 

však přečtením protokolu. 

                                                                                                                                                         

 
(4) Protokol o výpovědi svědka, který v hlavním líčení využil svého práva odepřít výpověď podle § 100, je možno 

číst jen za předpokladu, že svědek byl před tímto výslechem o svém právu odepřít výpověď řádně poučen 

a výslovně prohlásil, že tohoto práva nevyužívá, byl-li výslech proveden způsobem odpovídajícím ustanovením 

tohoto zákona a obviněný nebo obhájce měl možnost se tohoto výslechu zúčastnit.“ 
634 Blíže k této problematice viz např. FÚRY, František. Přečtení a předestření protokolů o dřívějších 

výpovědích po tzv. velké novele trestního řádu. Bulletin advokacie. 2003, č. 1, s. 35 – 46. 
635 Usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 18. 10. 1989 sp. zn. 1 T 218/89 (č. 42/1990 Sb. rozh. 

tr.). 
636 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2006, sp. zn. II. ÚS 297/04 (N 84/41 SbNU 97). 
637 NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-

1524-1. s 97. 
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 Právo obhajoby na kontradiktorní výslech svědka si s ohledem na komplikovanost 

jeho realizace z hlediska použitelnosti předchozí výpovědi svědka zaslouží hlubšího rozboru. 

Na mezinárodní úrovni nachází toto právo obhajoby svůj normativní podklad například v čl. 6 

odst. 3 písm. d) Úmluvy, podle něhož „každý, kdo je obviněn z trestného činu má tato 

minimální práva: (…) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání 

a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě.“ Toto právo, 

které bývá v zahraničí někdy označováno jako „right to confrontation“ stanoví povinnost 

soudů obviněnému nebo jeho obhájci umožnit alespoň jedenkrát v průběhu trestního řízení 

být přítomen výslechu svědka a klást mu otázky. Podle § 211 odst. 3 písm. a) tr. ř. tak nelze 

v zásadě přečíst protokol o dřívější výpovědi svědka z přípravného řízení, pokud neměl 

obviněný nebo jeho obhájce možnost se takového úkonu zúčastnit. Nejčastějším důvodem 

nemožnosti obhájce se účastnit úkonu je kromě nemožnosti dostavit se v čase poskytnutém 

orgány činnými k výslechu obviněného dále skutečnost, že výslech svědka byl proveden 

v přípravném řízení jako neodkladný a neopakovatelný úkon (§ 158a tr. ř.).638 

Z tohoto obecného pravidla však existují judikaturou dovozené výjimky, za kterých 

lze k přečtení protokolu o výslechu svědka přistoupit i pokud nebyla dána obhajobě možnost 

se předchozího výslechu zúčastnit.  ESLP se k této interpretaci práva na kontradiktorní 

výslech svědka zaručeného v čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy vyjádřil ve věci Al-Khawaja a 

Tahery proti Spojenému království639 a Schatschaschwili proti Německu640 a pro posuzování 

použitelnosti výpovědi svědka, kterého neměla obhajoba možnost vyslechnout, formuloval 

tzv. třístupňový test. Při realizaci tohoto testu je nezbytné posuzovat následující kritéria: 

a) zda je dán závažný důvod pro nepřítomnost svědka;  

b) pokud ano, zda lze výpověď nepřítomného svědka v zásadě považovat za výlučný 

nebo rozhodující důkaz viny;  

c) pokud ano, zda v řízení existovaly dostatečné vyvažující faktory, včetně silných 

procesních záruk, které kompenzovaly ztížené podmínky, v nichž se ocitla 

obhajoba. 

Pokud jde o první kritérium, existenci závažného důvodu způsobujícího nemožnost 

výslechu svědka lze podle ESLP spatřovat například v úmrtí svědka, jeho nepříznivém 

                                                 

 
638 Znevýhodnění obviněného je v českém trestním procesu (částečně) vyvažováno obligatorní přítomností 

soudce při tomto úkonu. 
639 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 15. 12. 2011 ve věci Al-Khawaja a Tahery proti Spojenému 

království, č. 26766/05. 
640 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 15. 12. 2015 ve věci Schatschaschwili proti Německu, č. 9154/10. 
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zdravotním stavu nebo nedosažitelnosti svědka z důvodu jeho pobytu v zahraničí. Existenci 

závažných důvodů musí podle ESLP národní soudy zkoumat v době konání hlavního líčení 

a nemohou tak stroze odkázat na to, že výslech byl proveden jako neodkladný a 

neopakovatelný úkon (srov. § 158a tr. ř.). ELSP formuloval také pozitivní závazek států 

spočívající v povinnosti soudů v případě nepřítomnosti svědka z důvodu jeho nedosažitelnosti 

učinit vše nezbytné pro zajištění jeho přítomnosti. Absence samotného závažného důvodu pro 

nepřítomnost svědka nevede sama o sobě k tomu, že by řízení jako celek nebylo spravedlivé 

(čl. 6 Úmluvy). 

Druhé hledisko spočívá v posouzení významu důkazu pro odsouzení, přičemž platí, 

že čím větší význam má důkaz pro odsouzení, tím silnější musí být příslušné procesní záruky 

(viz krok třetí). ESLP zejména zohledňuje, zda výpověď svědka představuje výlučný důkaz, 

tj. jediný osamoceně stojící důkaz svědčící o vině obviněného, nebo zda je důkazem 

rozhodujícím pro posouzení viny, tj. důkaz takového významu, že bude pravděpodobně 

rozhodující pro výsledek řízení. Pokud nelze význam důkazu s jistotou určit, je třeba 

zohlednit rovněž skutečnost, zda jeho připuštění mohlo znevýhodnit obhajobu.641   

Třetí hledisko je představováno existencí dodatečných procesních záruk vyvažujících 

ztížené podmínky obhajoby. Podle ESLP je dostatečnou procesní zárukou obviněného 

zejména opatrný přístup soudů k otázce hodnocení sporné svědecké výpovědi, možnost 

obhajoby klást svědkovi otázky alespoň písemně, vědomí nižší důkazní síly výpovědi svědka. 

Dostatečnou zárukou je též existence jiných podpůrných důkazů potvrzujících spornou 

svědeckou výpověď a také skutečnost, že měl obviněný možnost přednést vlastní verzi 

události a zpochybnit věrohodnost svědka poukazem na případné nesrovnalosti a rozpory 

s tvrzeními jiných svědků. Za dostatečnou záruku ESLP v zásadě považuje též přehrání 

videozáznamu výslechu z přípravného řízení, aby bylo obhajobě umožněno pozorovat 

svědkovo chování během výslechu, které však nemusí být ve všech případech dostačující 

zárukou.642 

Realizaci třístupňového testu v českém právním prostředí potvrdil Ústavní soud, který 

převzal kritéria, tak jak byla formulovaná judikaturou ESLP, ve svém plenárním nálezu Pl. 

ÚS 25/13.643 Ústavní soud v konkrétní věci rozhodoval o obnově řízení na pana Tsebera 

                                                 

 
641 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 15. 12. 2015 ve věci Schatschaschwili proti Německu, č. 9154/10, 

§ 116. 
642 K tomu srov. rozsudek ESLP ze dne 19. 12. 2013 ve věci Rosin proti Estonsku, č. 26540/08. 
643 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 10. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/13 (N 175/71 SbNU 69). 
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na podkladě jeho stížnosti k ESLP, který Českou republiku odsoudil644 za porušení 

základního práva stěžovatele zaručeného článkem 6 odst. 1 ve spojení s článkem 6 odst. 3 

písm. d) Úmluvy. Ačkoliv aplikace třístupňového testu formulovaného ve věci byla následně 

potvrzena navazující judikaturou,645 Česká republika byla již několikrát za porušení práva 

obviněného vyslýchat svědky proti sobě podle čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy odsouzena.646  

Z hlediska použitelnosti výpovědi svědka učiněné v přípravném řízení je zákonný 

požadavek § 211 odst. 3 písm. a) tr. ř. naplněn i tehdy, byla-li obhájci obviněného alespoň 

dána možnost se výslechu svědka účastnit, přičemž se nevyžaduje, aby byl obhájce úkonu 

skutečně přítomen. Obhájce by však měl svou účast na vyšetřovacím úkon pečlivě zvážit 

z hlediska jeho možných implikací pro obhajobu svého klienta a úkonů, které jsou z hlediska 

jejího řádného vedení podstatné. V souladu s ustanovením § 165 odst. 3 tr. ř.  může obhájce 

policejnímu orgánu oznámit, že si přeje být vyrozumíván o všech úkonech přípravného řízení, 

přičemž policejní orgán je v takovém případě povinen obhájce od okamžiku doručení 

oznámení vyrozumívat o všech plánovaných úkonech, tj. též doby a místa výslechu svědků 

včetně uvedení konkrétního jména svědka, což plyne ze souvislosti odstavce druhého a třetího 

§ 165 tr. ř v další souvislosti s § 2 odst. 13 a § 33 odst. 3 tr. ř., § 14 zákona č. 85/1996 Sb., o 

advokacii, ve znění pozdějších předpisů („ ZoA“), čl. 38 odst. 2 Listiny a čl. 6 odst. 3 písm. d) 

Úmluvy.647 Porušení práva obhajoby záležící v tom, že obhájce obviněného, který ve smyslu 

§ 165 odst. 3  tr. ř. oznámil vyšetřovateli, že se chce účastnit vyšetřovacích úkonů, nebyl 

vyrozuměn o důležitých vyšetřovacích úkonech spočívajících ve výslechu obviněného, 

spoluobviněného nebo svědka, přičemž nešlo o úkony, jejichž provedení by nebylo možno 

odložit, je závažnou vadou dokazování způsobující nepoužitelnost svědecké výpovědi učiněné 

v přípravném řízení.648 

Jiná pravidla se uplatní v situaci, kdy sice obhájce ve smyslu § 165 odst. 3 tr. ř. 

policejnímu orgánu neoznámí, že se chce účastnit vyšetřovacích úkonů, ale úkon spočívá 

                                                 

 
644 Rozsudek ESLP ze dne 22. 11. 2012 ve věci Tseber proti České republice, č. 46203/08. 
645 Viz inter alia nález Ústavního soudu ČR ze dne 7. 11. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2867/16 nebo nález Ústavního 

soudu ČR ze dne 3. 11. 2016, sp. zn. I. ÚS 1860/16. 
646 Viz rozsudek ESLP ze dne 18. 7. 2006 ve věci Balšán proti České republice, č. 1993/02, rozsudek ESLP 

ze dne 24. 7. 2008 ve věci Melich a Beck proti České republice, č. 35450/04, rozsudek ESLP ze dne 21. 7. 2011 

ve věci Breukhoven proti České republice, č.  44438/06, či rozsudek ESLP ze dne 22. 12. 2012 ve věci Tseber 

proti České republice, č. 46203/08. 
647 Štěpán, JAN. Vyrozumívání obhájce o konání vyšetřovacích úkonů – výklad in fraudem legis? Trestní právo. 

1998, č. 7 – 8, s. 34. Srov. též ŠTĚPÁN, Jan. Ještě k účasti obhájce u vyšetřovacích úkonů. Bulletin advokacie. 

1995, č. 8. s. 61 – 65 nebo VANTUCH, Pavel. Znovu k právu, či povinnosti vyšetřovatele sdělit obhájci jména 

předvolaných svědků. Bulletin advokacie. 1995, č. 8, s. 56 – 60. 
648 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 3. 1994, sp. zn. 1 To 44/94 (č. 40/1994 Sb. rozh. tr.). 
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ve výslechu svědka, který má právo odepřít výpověď. V takové situaci je policejní orgán 

povinen obhájci sdělit všechny předepsané náležitosti a tím mu umožnit, aby se úkonu mohl 

zúčastnit. To neplatí v situaci, kdy provedení takového úkonu nelze odložit a vyrozumění 

obhájce o něm zajistit (§ 165 odst. 3 tr. ř.). Judikatura dále rozšířila dosah uvedeného pravidla 

o vyrozumívání obhájce na situace, kdy je zřejmé, že v době konání hlavního líčení bude 

osobní výslech svědka ohrožen, protože je zde obava, že taková osoba zemře, stane se 

nezvěstnou, pro dlouhodobý pobyt v cizině nebo ze zdravotních důvodů nedosažitelnou [§ 

211 odst. 2 písm. a) tr. ř .]. Tehdy je proto namístě, aby vyšetřovatel umožnil obhájci účast u 

výslechu svědka v přípravném řízení jeho vyrozuměním o konání úkonu, i když o to sám 

nepožádal. 

Specifický režim z hlediska zachování požadavku kontradiktornosti výslechu nastává 

v situaci, kdy jde o výslech svědka, jehož totožnost je utajena. Základní směrnice vztahující 

se k utajení totožnosti svědka nabízí trestní řád v ustanovení § 55 odst. 2 tr. ř., podle něhož 

nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědkovi nebo osobě jemu blízké v souvislosti 

s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí či porušení jejich 

základních práv, a nelze-li ochranu svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem, orgán činný 

v trestním řízení učiní opatření k utajení totožnosti i podoby svědka. Jméno a příjmení a jeho 

další osobní údaje se do protokolu nezapisují, ale vedou se odděleně od trestního spisu a 

mohou se s nimi seznamovat jen orgány činné v trestním řízení v dané věci.649  

Zákonnými předpoklady pro utajení totožnosti a podoby svědka jsou tedy: a) zřejmé 

ohrožení svědka nebo osoby jemu blízké vážným nebezpečím porušení jejich základních práv, 

b) souvislost ohrožení svědka nebo osoby jemu blízké s podáním svědectví, c) existence 

konkrétní zjištěné okolnosti dokládající toto ohrožení svědka nebo osoby jemu blízké, 

c) nemožnost spolehlivě zajistit ochranu svědka nebo osoby jemu blízké jiným způsobem,650 

přičemž jejich nedodržení bude mít vliv na použitelnost podané svědecké výpovědi.  

Omezení obhajoby spojená s přijetím opatření na ochranu svědka je třeba 

kompenzovat tak, aby bylo co nejvíce minimalizováno porušení rovnosti zbraní v trestním 

řízení v neprospěch obviněného. Jde-li o výslech svědka, jehož totožnost je utajena, je podle 

                                                 

 
649 Podle § 55 odst. 2 tr. ř se svědek poučí o právu žádat o utajení své podoby a podepsat protokol smyšleným 

jménem a příjmením, pod kterým je pak veden. Je-li třeba zajistit ochranu těchto osob, orgán činný v trestním 

řízení učiní bezodkladně všechna potřebná opatření. Zvláštní způsob ochrany svědků a osob jim blízkých stanoví 

zvláštní zákon. Pominou-li důvody pro utajení podoby svědka a oddělené vedení osobních údajů svědka, orgán, 

který v té době vede trestní řízení, připojí tyto údaje k trestnímu spisu a podoba svědka se nadále neutajuje. 
650 Viz SOTOLÁŘ, Alexander, PÚRY, František. K možnostem a limitům využití institutu utajených svědků. 

Trestněprávní revue. 2003, č. 2, s. 38 a 39. 



 201 

§ 209 odst. 2 tr. ř., předseda senátu povinen učinit potřebné úkony k ověření věrohodnosti 

výpovědi svědka. O tom, jaké konkrétní úkony jsou nezbytné k ověření věrohodnosti 

takového svědka, rozhodne soud podle okolností projednávaného případu, zejména podle 

skutečností charakterizujících osobu svědka a dále podle toho, zda obviněný zpochybnil jeho 

věrohodnost nebo zda o ní vznikla pochybnost z jiných důvodů, a to zejména podle 

charakteru a významu skutečností, o nichž svědek vypovídal.651 Vzhledem k znevýhodnění 

obhajoby utajením totožnosti svědka stanovila judikatura pravidlo, že k odsouzení 

obžalovaného nemůže dojít výlučně a ani v převážné míře na základě výpovědí utajených 

svědků.652 

7.5. Problematika úředních záznamů 

Zvláštní pozornost si z hlediska posuzování použitelnosti důkazů v trestním řízení 

zaslouží problematika úředních záznamů o podaném vysvětlení, které orgány činné v trestním 

řízení sepisují o obsahu vysvětlení, která nemají povahu neodkladného nebo 

neopakovatelného úkonu (§ 158 odst. 6 věta první tr. ř.). Institut úředních záznamů slouží 

státnímu zástupci a obviněnému ke zvážení návrhu, zda osoba, která takové vysvětlení 

podala, má být vyslechnuta jako svědek, a soudu k úvaze, zda takový důkaz provede (§ 158 

odst. 6 věta druhá tr. ř.). Význam úředních záznamů tak spočívá v určitém mezistupni 

získávání procesně použitelných poznatků procesním dokazováním a zachycením informací, 

které mají sloužit pro zvážení, zda k procesnímu dokazování vůbec přistupovat. 

Základní směrnice upravující použitelnost úředního záznamu jako důkazu obsahuje 

trestní řád v ustanovení § 158 odst. 6 tr. ř., podle něhož za splnění zákonných podmínek 

v zákoně uvedených může úřední záznam o podaném vysvětlení sloužit v trestním řízení jako 

důkaz. Úřední záznam může být sepsán o podaném vysvětlení osoby v pozdějším postavení 

svědka, ale i podezřelého, později obviněného. Zákon v tomto směru okruh osob, jejichž 

vysvětlení může být zachyceno na úředním záznamu, nijak neomezuje. Vysvětlení však nesmí 

být obdobně jako svědectví požadováno od toho, kdo by jím porušil státem výslovně 

uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti. Právo odepřít vysvětlení má osoba tehdy, 

pokud by jím způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě nebo svému příbuznému v pokolení 

                                                 

 
651 Viz SOTOLÁŘ, Alexander, PÚRY, František. K možnostem a limitům využití institutu utajených svědků. 

Trestněprávní revue. 2003, č. 2, s. 43 – 45. 
652 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 2. 2006, sp. zn.  III. ÚS 499/04 (N 36/40 SbNU 303). 
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přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v 

poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako újmu vlastní. 653  

Podmínky použitelnosti úředního záznamu o podaném vysvětlení jako důkazu v řízení 

před soudem blíže specifikuje § 211 odst. 6 tr. ř., podle něhož lze v hlavním líčení číst i 

úřední záznamy vysvětlení osob a o provedení dalších úkonů, dá-li k jeho užití souhlas státní 

zástupce a obviněný (obžalovaný). Byl-li úřední záznam o podaném vysvětlení přečten 

v řízení před soudem, aniž by pro tento postup byly splněny zákonné požadavky, jedná se o 

důkaz procesně nepoužitelný.654 Bez ohledu na souhlas oprávněné osoby, nemůže být osobě, 

která podala vysvětlení, později vyslýchané jako svědek nebo jako obviněný, úřední záznam o 

jí podaném vysvětlení přečten, nebo jinak konstatován jeho obsah. Úřední záznam o podaném 

vysvětlení nelze v svědkovi ani obviněného v hlavním líčení předestřít podle § 212 tr. ř. Ke 

skutečnostem, které vyšly najevo postupem orgánů činných v trestním řízení v rozporu s tímto 

ustanovením, nelze přihlížet jako k důkazu a jejich obsah jakkoliv hodnotit v rámci 

posuzování viny obviněného. Jestliže se i přesto tak stane, pak není možné použít k důkazu ty 

části výpovědi svědka nebo spoluobviněného u hlavního líčení, v nichž reaguje na údaje z 

takto nezákonně předestřeného úředního záznamu.655   

Přestože bylo podání vysvětlení původně zamýšleno především jako institut ryze 

neformální,656 v praxi se na úřední záznam o podaném vysvětlení zachycují informace 

v rozsahu obdobném obsahu protokolu o výpovědi obviněného nebo svědka. Široký rozsah 

informací zachycených na úřední záznamy je kritizován také například ve zprávě o analýze 

novely trestního řádu č. 165/2001 Sb., sp. zn. TS 42/2003,657 kde se uvádí, že orgány činné 

v trestním řízení smyslu a účelu provedené novely ne zcela porozuměly. Tomuto odpovídá i 

poměrně nešťastný způsob využívání institutu podání vysvětlení v současné praxi.  

                                                 

 
653 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. II.ÚS 642/04 (N 51/40 SbNU 497). K právu svědka 

odepřít výpověď srov. kapitolu 7.1.2 této práce. 
654 Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 25. 9. 1978, sp. zn. 11 Tz 65/78 (č. 55/1979 Sb. rozh. tr.). 
655 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 10. 2002, sp. zn. 3 To 666/2002 (č. 45/2003 

Sb. rozh. tr.). 
656 S použitelností úředního záznamu jako důkazu trestní řád historicky nepočítal. Úřední záznam o podaném 

vysvětlení byl do českého právního řádu vtělen jako prostředek ke zjištění a zachycením informací, které mají 

pro zvážení, zda k procesnímu dokazování vůbec přistupovat. Praxe přistupovala k sepisování úředních záznamů 

o podaných vysvětlení v rozsahu, který fakticky nahrazoval procesní výpověď svědků na protokol. Důkazní 

význam úředního záznamu byl proto později novelou povýšen nad původní zamýšlený smysl novelou č. 

265/2001 Sb. uvedený v § 158 odst. 6 tr. ř., tak, že za určitých výjimečných okolností je k němu možno 

přihlédnout jako k důkazu. 
657 Zpráva o analýze novely trestního řádu č. 165/2001 Sb. sp. zn. TS 42/2003 (č. 36/2004 Sb. rozh. tr.). 
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Situace je o to závažnější, že přestože úřední záznam může za výše uvedených 

podmínek sloužit jako důkaz v soudním stadiu řízení, zákon pro jeho použitelnost nevyžaduje, 

aby při sepisování úředního záznamu byla osoba podávající vysvětlení zastoupena 

advokátem, i když je tato osoba podezřelou z trestné činnosti. Podle ustanovení § 158 odst. 5 

věta poslední tr. ř. má každý při podání vysvětlení právo na právní pomoc, čímž se 

samozřejmě při podání vysvětlení podezřelého umožňuje přítomnost advokáta, který bude 

obviněného později, po zahájení trestního stíhání, obhajovat. Advokát však při podávání 

vysvětlení svým klientem není v postavení obhájce a nemůže postupovat analogicky podle § 

41 a § 165 odst. 2 tr. ř. a do průběhu úkonu zasahovat. Zejména není oprávněn klást osobě 

podávající vysvětlení otázky a vznášet námitky proti způsobu vedení úkonu. Jiná situace 

nastává, je-li úřední záznam o podaném vysvětlení sepisován s obviněným po zahájení 

trestního stíhání. V takovém případě musí být obhájci umožněno se takového úkonu zúčastnit, 

pokud ve smyslu § 165 odst. 2 tr. ř. požádal o vyrozumívání o vyšetřovacích úkonech, ledaže 

nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění o něm zajistit. 

Dalším neduhem současné praxe je skutečnost, že je podání vysvětlení od osob v praxi 

vyžadováno často bezprostředně poté, co došlo k trestnému činu a není proto vyloučeno, že se 

v při jeho podávání skuteční pachatelé trestného činu pod tlakem nastalé situace spontánně 

doznají. Jejich doznání bude vždy, ať již u hlavního líčení bude úřední záznam o podaném 

vysvětlené podle § 211 odst. 6 tr. ř. přečten či nikoli, zařazeno ve spisovém materiálu, s jehož 

obsahem se soudce rozhodující o vině vyslechnuté osoby seznámí.  Nadto, je-li osobou 

podávající vysvětlení budoucí svědek, obsah jím podaného vysvětlení nemusí vůbec 

odpovídat reálnému skutkovému stavu, neboť sankcí za případnou úmyslnou nepravdivou 

výpověď při podávání vysvětlení není odpovědnost za trestný čin křivé výpovědi (§ 347 tr. 

z.), ale pouze odpovědnost za přestupek podle § 47a zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.658 

Na procesní použitelnost úředního záznamu jako důkazu nemají výše nastíněné 

skutečnosti žádný vliv. Z hlediska procesní použitelnosti není dokonce podstatné, zda byl 

obsah podaného vysvětlení zachyceného na úřední záznam později „překopírován“ do obsahu 

protokolu o výslechu svědka, neboť je rozhodující, zda se výslech obviněného odehrál 

za respektování jeho práv s výsledkem, který je v protokolu zachycen.659 Důvod pro 

                                                 

 
658 Tím však není vyloučena odpovědnost osoby podávající vysvětlení za jiná trestný čin jako je např. pomluva 

(§ 184 tr. z.) , křivé obvinění (§ 345 tr. z.). 
659 Postup, kdy pokud policisté použili (překopírovali) část textu výpovědi, který byl již sepsán v rámci podání 

vysvětlení dle § 158 odst. 5 tr. ř. Ústavní soud nepovažuje za porušení základních práv. Tento postup lze sice 

posoudit jako „ledabylost policejní práce a pochybení při protokolaci dle § 55 a násl. tr. ř. (ač protokol o 
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nepoužitelnost úředního záznamu jako důkazu v pozdějším stadiu řízení by mohl být dán 

toliko v situaci, kdyby policejní orgán provedení výslechu toliko předstíral, tzn. jednalo 

by se o úkon fiktivní. Samotná skutečnost, že výpověď obviněného odpovídá svým obsahem 

podanému vysvětlení zachyceném na úředním záznamu, kdy svědek „podrobně a spontánně 

vypověděl totéž, co již policistům uvedl o několik dní dříve do úředního záznamu“, 

nepředstavuje porušení ustanovení trestního řádu, které by mělo za následek nepoužitelnost 

takového důkazu. 660  

Pokud jde o souhlas oprávněných osob se čtením úředního záznamu o podaném 

vysvětlení v řízení před soudem jako důkazu, judikatura blíže interpretuje doslovné znění 

ustanovení § 211 odst. 6 tr. ř. tak, že souhlas se čtením úředního záznamu může učinit i sám 

obviněný bez obhájce. Spornou otázkou se může jevit, zda je možné přistoupit ke čtení 

úředního záznamu pouze na základě souhlasu obhájce, aniž by se k této otázce vyjádřil sám 

obviněný, a tudíž, zda absence souhlasu obviněného má vliv na procesní použitelnost 

úředního záznamu jako důkazu v řízení před soudem. Nejvyšší soud ve svém usnesení sp. zn. 

4 Tdo 1725/2016 konstatoval, že procesní postup soudu, kdy je úřední záznam přečten na 

základě souhlasu obhájce bez vyjádření obviněného, plně neodpovídá trestnímu řádu, neboť 

ve smyslu § 211 odst. 6 tr. ř. souhlas se čtením úředního záznamu o podaném vysvětlení 

pořízeném v souladu s § 158 odst. 6 tr. ř. může udělit státní zástupce a obžalovaný. Nejvyšší 

soud prvně zdůraznil, že „souhlas s přečtením úředního záznamu o podaném vysvětlení podle 

zmíněného ustanovení trestního řádu je osobním úkonem obviněného, který za něj nemůže 

samostatně učinit obhájce.“ Dále nicméně v konkrétním případě dospěl k závěru, že absence 

souhlasu obviněného nezpůsobuje procesní nepoužitelnost úředního záznamu jako důkazu. 

Pro posouzení procesních důsledků absence souhlasu obviněného je totiž podstatné, zda byl 

obviněný při vyslovení souhlasu svého obhájce se čtením předmětných úředních záznamů 

o podaném vysvětlení přítomen a zda vznesl vůči takovému postupu žádné námitky. Jestliže 

obviněný neprojevil s takovým postupem svůj nesouhlas, lze předpokládat, že i on s jejich 

přečtením souhlasí, a to zejména tehdy, je-li následně v souladu se zákonem vyzván, aby se k 

obsahu přečtených úředních záznamů o podaném vysvětlení vyjádřil, přičemž ani v jediném 

případě nedal najevo, že s tímto postupem soudu nesouhlasí. 661 

                                                                                                                                                         

 
výpovědi v trestním řízení nemusí být doslovný), avšak takové pochybení se nachází pouze v rovině 

jednoduchého práva a nemá na spravedlnost řízení jako celku vliv.“-  viz usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 

23. 2. 2012, sp. zn. III. ÚS 3432/11. 
660 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 23. 2. 2012, sp. zn. III. ÚS 3432/11. 
661 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 2. 2017, sp. zn. 4 Tdo 1725/2016. 
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Stejně tak lze za pomocí výkladu ustanovení § 211 odst. 6 tr. ř. dospět k závěru, 

že k procesní nepoužitelnosti úředního záznamu jako důkazu v řízení před soudem vede 

absence souhlasu státního zástupce. V této souvislosti lze poukázat na usnesení Ústavního 

soudu sp. zn. III. ÚS 2884/16, v němž Ústavní soud vyslovil právní názor stanovící povinnost 

státního zástupce za určitých okolností souhlas se čtením předního záznamu vyslovit: „Státní 

zástupce má zákonem stanovenou povinnost v přípravném řízení prověřovat okolnosti svědčící 

ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. V řízení před soudem je však jeho 

postavení modifikováno a státní zástupce, který je dominus litis přípravného řízení, se v řízení 

před soudem, kde je dominus litis soud, stává stranou řízení. To ovšem neznamená, že státní 

zástupce může v řízení před soudem neomezeně využívat či dokonce zneužívat svá procesní 

práva. Jakožto státní orgán uplatňující státní donucení je i státní zástupce v řízení před 

soudem vázán ústavně zakotveným omezením vyplývajícím z čl. 4 odst. 4 Listiny, podle 

kterého při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich 

podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla 

stanovena. Úřední záznamy mohou být dle § 211 odst. 6 trestního řádu v řízení před soudem 

čteny jen za souhlasu obviněného i státního zástupce. Citované ustanovení, které je v podstatě 

rezignací na kontradiktornost řízení, však poskytuje ochranu především obviněnému, nikoliv 

obžalobě. Situacím, kdy obviněný se čtením úředních záznamů souhlasí a státní zástupce 

nikoliv, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Zejména tehdy, pokud by takto úřední záznam 

pro nesouhlas pouze státního zástupce nebyl čten a dotyčná osoba by ani nebyla v řízení před 

soudem vyslechnuta, by bylo povinností soudu zohlednit tuto procesní taktiku státního 

zástupce při úvaze o vině obviněného. Jakkoliv totiž takto nečtený úřední záznam nemůže 

vůbec sloužit jako podklad pro rozhodnutí soudu o vině, může být jeho existence spolu s 

nesouhlasem státního zástupce s jeho přečtením podkladem při úvaze, zda je za takových 

okolností vina obviněného skutečně prokázána bez důvodných pochybností.“662  

Z hlediska významu souhlasu obviněného se čtením úředního záznamu o podaném 

vysvětlení podle § 211 odst. 6 tr. ř. lze dále pro ilustraci uvést praktikou situaci, kterou se 

české soudy v rámci své rozhodovací činnosti zabývaly. Městský soud v Praze v jednom ze 

svých rozhodnutí správně konstatoval, že souhlas obžalovaného se čtením úředního záznamu 

o podaném vysvětlení podle § 211 odst. 6 tr. ř. není nevýznamnou formalitou, ale jde o otázku 

vysokého procesního významu. Procesní konsekvence takového souhlasu podle názoru 

                                                 

 
662 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. III. ÚS 2884/16. 
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Městského soudu v Praze musí být obžalovanému vhodným způsobem a srozumitelně sděleny 

(soud však nemá suplovat roli obhájce, ale ani se stát pomocníkem strany obžaloby). 

V posuzovaném případu dospěl Městský soud v Praze s odkazem na ustanovení 

§ 2 odst. 13 tr. ř., k závěru, že procesní postup soudu, kterým byl obviněný vyzván k udělení 

souhlasu se čtením úředního záznamu bezprostředně poté, co družka obviněného odmítla 

vypovídat, se zakládá na vadách, které způsobují nepoužitelnost úředního záznamu jako 

důkazu před soudem. Z tohoto důvodu Městský soud v Praze v celém rozsahu zrušil rozsudek 

Obvodního soudu pro Prahu 10 a obviněného podle § 226 písm. b) tr. ř. zprostil obžaloby.663 

Nejvyšší soud, který se věcí zabýval na podkladě dovolání podaného Nejvyšším 

státním zástupcem, dospěl však k opačnému závěru a dovodil, že Městský soud v Praze 

nesprávně vyloučil důkaz čtením úředních záznamů o podání vysvětlení z hodnocení 

skutkového stavu. Předmětný důkaz byl totiž podle názoru Nejvyššího soudu proveden v 

souladu se zákonem, když byly splněny zákonné podmínky pro takový postup. Skutečnost, že 

soud prvého stupně před samotným čtením úředních záznamů nepoučil obviněného, a to i 

když tento nevyužíval služeb obhájce, o možných důsledcích takového postupu pro posouzení 

jeho viny, ale toliko se ho dotázal, zda souhlasí s jeho čtením, není pochybením. Poučovací 

povinnost soudu nelze vykládat tak, že by soud měl obviněného zasvětit do všech nuancí 

trestního řízení, tedy v daném případě jej poučovat o použitelnosti důkazů z předprocesní fáze 

přípravného řízení. Tím by již zasahoval do úlohy obhájce, což není jeho úkolem a posláním. 

Nejvyšší soud v tomto ohledu dále připomenul, že soud není stranou trestního řízení, nýbrž 

nestranným a nezávislým arbitrem, přičemž v průběhu důkazního řízení má rozhodující úlohu 

při posuzování důkazních návrhů, jejich provádění, jakož i při úvaze o tom, zda je skutkový 

stav zjištěn bez důvodných pochybností. S ohledem na tyto právní závěry Nejvyšší soud 

rozhodnutí Městského soudu v Praze zrušil a konstatoval, že dotčené úřední záznamy o 

podání vysvětlení mohou být v hlavním líčení provedeny k důkazu v souladu s § 211 odst. 6 

tr. ř. a je třeba z nich vycházet při přezkoumávání zákonnosti a správnosti zjištěného 

skutkového stavu.664 

                                                 

 
663 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2015 sp. zn. 5 To 457/2015 (Sb. komentované judikatury, 

ročník 2016).  
664 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 6. 2016, sp. zn. 4 Tdo 579/2016. 
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7.6. Shrnutí kapitoly a náměty de lege ferenda 

Z podaného výkladu je zřejmé, že důsledky porušení procesních předpisů upravujících 

zákonný průběh výslechu svědka jsou v mnoha ohledech velmi podobné s těmi plynoucími 

z nedovoleného způsobu vedení výslechu obviněného, neboť z hlediska průběhu jsou tyto dva 

základní důkazní prostředky v trestním řádu velmi obdobné.  Na rozdíl od výslechu 

obviněného chybí v ustanoveních trestního řádu upravujících průběh výslechu svědka 

výslovný zákaz zjišťování skutečností důležitých pro trestní řízení za pomocí kapciózních 

otázek, což je jevem zjevně nežádoucím. De lege ferenda by bylo proto vhodné tento 

legislativní nedostatek napravit a zároveň výslovně stanovit, že výpověď svědka získaná 

formou kapciozních a sugestivních dotazů je v rozsahu odpovědí na ně nepoužitelná. 

Lze konstatovat, že nejčastějšími případy porušení procesních předpisů v praxi jsou 

zejména: 

• nedodržení oddělených fází výslechu svědka (§ 101 odst. 2, odst. 3 tr .ř.); 

• nedostatečný rozsah poučení, popř. nedostatečně srozumitelné poučení svědka 

o jeho právech (§ 33 odst. 1 tr. ř., § 101 tr. ř.); 

• nerespektování práva svědka odepřít výpověď (§ 100 odst. 1 a 2 tr. ř.) 

a přezkoumávání důvodnosti jejího využití v rozporu se zákonem; 

• absence poučení svědka o jeho právu na právní pomoc (čl. 37 Listiny); 

• kladení sugestivních a kapciózních otázek (§ 101 odst. 3 tr. ř.); 

• porušení zákazu výslechu svědka podle § 99 tr. ř., popř. jeho nerespektování 

z důvodu nejasnosti právní úpravy; 

• obcházení důkazní nouze výslechem policistů, kteří zasahovali na místě činu, 

o skutečnostech, které jsou rozhodné z hlediska skutkového průběhu činu a které 

jsou předmětem obsahu úředního záznamu o podaném vysvětlení; 

• zkreslování výpovědi při protokolaci, popř. překopírování výpovědi učiněné 

v dřívějším stadiu řízení v rámci podaného vysvětlení zachyceného na úřední 

záznam podle § 158 odst. 6 tr. ř. bez toho, aby svědek obsah podaného vysvětlení 

doslovně zopakoval. 

Praxe postupně vyjasnila, za jakých okolností lze použít jako důkaz výpověď policistů 

zasahujících na místě činu a zároveň vymezila, že znalec a ani současný obhájce obviněného 

nemůže podat svědeckou výpověď z důvodu neslučitelnosti svého postavení s postavením 

svědka. Nevyřešena však zůstává otázka, zda lze jako svědka vyslechnout osobu podávající 
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odborné vyjádření. Souhlasím s názorem Jelínka, že nedostatku zákonné úpravy a z toho 

vyplývajícím sporům by bylo vhodné de lege ferenda zabránit novelizací ustanovení § 105 

odst. 1 tr. ř. a jeho doplněním o ustanovení upravující podmínky, za nichž je možné vady, 

nejasnosti či neúplnosti odborného vyjádření jako listinného důkazu odstranit.665 De lege 

ferenda je také žádoucí výslovně v trestním řádu zakotvit právo svědka na právní pomoc, kdy 

toto právo je v současnosti dovozováno pouze z dikce čl. 37 Listiny. 

Z hlediska naplnění požadavku kontradiktornosti řízení judikatura přejímá pro čtení 

předchozí výpovědi svědka učiněné bez možnosti účasti obhájce obviněného v hlavním líčení 

třístupňový test tak, jak byl formulován judikaturou ESLP. V tomto směru lze souhlasit 

s návrhy, které se objevují de lege ferenda v rekodifikačních pracích smečujících k přijetí 

nového trestního řádu, které navrhují výslovné normativní zakotvení tohoto testu 

do ustanovení trestního řádu.666 

Po pravomocném skončení věci nebo po vyloučení věci jednoho ze spoluobviněných 

ze společného řízení nic nebrání tomu, aby tento byl vyslechnut jako svědek v řízení vedeném 

proti spoluobviněným, a to se všemi důsledky s tím spojenými. V souladu s tímto závěrem 

se postupuje i v praxi. Nelze přehlédnout, že současný právní stav je problematický v tom 

směru, že již odsouzený spoluobviněný, ale též spoluobviněný, jehož věc byla pouze na 

základě vlastního rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení vyloučena ze společného 

řízení, je pod hrozbou sankce (srov. § 66 tr. ř., § 347 tr. z.) prakticky donucován k podání 

výpovědi a uvedení skutečností, které by v procesním postavení obviněného uvádět nemusel. 

V současné praxi tak de facto dochází k obcházení práva obviněného nevypovídat 

a neusvědčovat sám sebe, které lze považovat za nepřípustný zásah do práva na obhajobu. 

Na druhou stranu, výkladem ustanovení § 100 odst. 2 tr. ř. lze patrně dospět k závěru, že 

obviněnému, jehož věc byla vyloučena do samostatného řízení nebo se dokonce vede 

samostatně od počátku, nebo jehož trestní stíhání bylo pravomocně skončeno, náleží jako 

svědkovi právo odepřít výpověď 100 odst. 2 tr. ř. za předpokladu, že by se v důsledku jím 

                                                 

 
665 Srov. JELÍNEK, Jiří. Nad jednou aktuální otázkou dokazování v trestním řízení, Socialistická zákonnost, 

1982, č. 9. s. 547 – 552. 
666 Návrh paragrafového znění některých kapitol nového trestního řádu. [online]. Ministerstvo spravedlnosti, 

18. ledna 2018 [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné na https://tpp.justice.cz. Navrhované znění § y57 obsažené v návrhu 

paragrafovaného znění nového trestního řádu vycházeje z koncepce současného § 211 tr. ř. totiž přejímá 

třístupňový test tak jak byl formulován judikaturou ESLP a v navrhovaném znění zní: „Má-li být rozhodnutí o 

vině obžalovaného založeno výlučně nebo v převážné míře na výslechu osoby v případech uvedených v § y43 a § 

y44 odst. 1, jehož se obviněný nebo jeho obhájce neměli možnost zúčastnit a klást vyslýchané osobě otázky, soud 

si zhodnotí, zda výslechu takové osoby v řízení před soudem za účasti obviněného nebo jeho obhájce bránil 

vážný důvod a zda řízení ve svém celku poskytlo obviněnému nebo jeho obhájci dostatečné vyvažující záruky z 

hlediska uplatnění práva na obhajobu, které zajistily, aby řízení jako celek bylo spravedlivé. 

https://tpp.justice.cz/
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podaného výpovědi mohlo zhoršit jeho procesní postavení. Domnívám se, že de lege ferenda 

by bylo vhodné uvedené pravidlo koncipovat odlišně a výslovně do ustanovení trestního řádu 

promítnout pravidlo, že taková osoba má právo odepřít výpověď bez ohledu na dikci 

ustanovení § 100 tr. ř.  

Obecně uznávaným pravidlem je, že je nepřípustné vyslýchat osobu, která je 

podezřelá ze spáchání trestného činu a existují u ní důvody zahájení jejího trestního stíhání, 

jako svědka. Opačný postup je třeba považovat za ryze účelové obcházení zákona, a proto by 

výpověď jím získaná neměla být v trestním řízení použitelná jako důkaz. De lege ferenda by 

se s ohledem na nevymahatelnost tohoto pravidla a jeho porušování v praxi jevilo žádoucí 

jeho promítnutí do textu zákona. 

Obtíže při posuzování použitelnosti výpovědi svědka vnáší platná právní úprava 

průlomu povinnosti mlčenlivosti, která je roztříštěná do mnoha speciálních zákonů 

a neodpovídá potřebám současného českého trestního procesu. Ačkoliv se nejedná primárně 

o otázku trestního práva procesního, de lege ferenda by bylo nepochybně žádoucí úpravu 

obsahu a možného pasivního průlomu do povinnosti mlčenlivosti orgány činnými v trestním 

řízení ve zvláštních zákonech sjednotit tak, aby byly poskytnuty dostatečné záruky z hlediska 

právní jistoty obviněných při sdělování důvěrných informací jednotlivým osobám (daňovým 

poradcům, auditorům, apod.). Aktuální legislativní snahy však spíše naznačují, že výjimek 

z povinnosti mlčenlivosti pro účely řízení před (nejen trestními) soudy bude obecně 

přibývat.667 

Hlubší pozornost si poté zaslouží problematika použitelnosti úředních záznamů 

o podaném vysvětlení. U takového úkonu není mnohdy přítomen právní zástupce podezřelé 

osoby, ačkoliv toto právo zaručuje § 158 odst. 5 tr. ř. Přítomnost obhájce je přitom vyloučena, 

neboť proti takové osobě nebylo dosud vzneseno obvinění. Pachatel trestného činu podávající 

vysvětlení si tak nemusí být plně vědom možných procesních a faktických důsledků svého 

doznání nebo pro obhajobu nepříznivého obsahu podaného vysvětlení. Pro obhájce může být 

v pozdějších stadiích řízení následně velmi těžké změnit strategii obhajoby, když informace 

o trestné činnosti obviněného jsou již nenávratně zařazeny ve spisovém materiálu. Přestože je 

úřední záznam o podaném vysvětlení prima facie důkaz nepoužitelný, možnosti jeho reálného 

                                                 

 
667 Srov. např. sněmovní tisk č. 47/0 vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový 

řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (mezi těmito je například zákon č. 358/1992 Sb., 

o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, či zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění 

pozdějších předpisů). 
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„zproscesnění“ jsou široké, a to nejen prostřednictvím souhlasu s jeho čtením ve smyslu § 211 

tr. ř., ale v praxi tyto velmi často slouží jako podklad pro vypravování znaleckého posudku, 

který je specifickým druhem důkazu se značnou důkazní silou. Jediná zákonná pojistka 

v podobě souhlasu obviněného tak nemusí být v mnoha případech dostačující garancí 

dodržení práv obviněného zvláště v situacích, kdy obviněný nemá v hlavním líčení obhájce a 

udělí souhlas se čtením úředních záznamů v hlavním líčení sám.  

Z výše uvedených důvodů lze považovat za vhodné řešení zavedení povinnosti 

vyhotovení zvukového záznamu o průběhu podání vysvětlení. Tím by se účinně zamezilo také 

tomu, že orgány činné v trestním řízení nezřídka kdy obchází ustanovení o výslechu 

obviněného tím, že ačkoliv je jim již známo, že je dáno vůči osobě důvodné podezření 

odůvodňující zahájení trestního stíhání, pokusí se prvně v rámci procesní taktiky získat 

od osoby vysvětlení ve smyslu § 158 odst. 6 tr. ř., kdy obviněnému dostatečně nevysvětlí, 

že právě on jej osobou podezřelou a že cokoliv uvede bude nevratně zaznamenáno 

ve vyšetřovacím spise, i když procesně nepoužitelným důkazem.  
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8. Limity použitelnosti záznamů získaných odposlechem 

a záznamem telekomunikačního provozu, sledováním emailové 

komunikace a jiných forem elektronických důkazů 

Žijeme v době, v níž je téměř veškerý prostor objektivní reality v moderních státech 

protkán sítěmi komunikačních a informačních technologií. Prostřednictvím internetu 

a mobilní komunikace je každým okamžikem zaznamenáváno, shromažďováno a fakticky 

veřejně zpřístupněno obrovské množství dat a informací, které mohou v případě, že budou 

zachyceny, představovat klíčový důkaz, neboť jejich uchovatelnost v čase je oproti pramenům 

tradičním velmi dobrá. Tyto informace a data jsou pak zásadními k objasňování nových 

(fundovanějších) forem trestné činnosti a deliktů s transnacionálním charakterem.  

Z hlediska použitelnosti obrazových a zvukových záznamů, ale zejména jiných forem 

elektronických důkazů,668 jako je například emailová a jiná forma elektronické komunikace, 

je zákonná úprava obsažená v trestním řádu poněkud zastaralá a nedostatečná. Vzhledem 

k novátorskému charakteru těchto druhů důkazu nejsou podmínky použitelnosti některých 

pramenů ještě vůbec normativně regulovány a je třeba spoléhat na výkladová stanoviska 

autorů669 nebo samotného Nejvyššího státního zastupitelství. V tomto ohledu jsou orgány 

činné v trestním řízení postaveny do nelehké pozice, neboť jsou nuceny využívat starých 

procesních nástrojů a tyto kreativně vykládat a flexibilně aplikovat na vznikající praktické 

situace tak, aby byly pokryty postupy při obstarávání elektronických důkazů zákonem 

nepředpokládaných.670 Volba správného interpretačního prostředku při obstarávání právem 

neregulovaných elektronických důkazů je z hlediska jejich následné použitelnosti v trestním 

řízení kriticky důležitá. Stejně komplikované mohou být některé situace, v nichž je nutné 

                                                 

 
668 Nejobecněji lze v tomto smyslu elektronické důkazní prostředky definovat jako takové důkazní prostředky, 

k jejichž převodu do podoby srozumitelné pro člověka je třeba použít nějaké elektronické zařízení. Elektronické 

důkazy lze členit na dva základní druhy, a to na elektronické dokumenty, které obsahují informace, které v nich 

člověk aktivně zachytil (dokumenty, fotografie, videozáznamy, audiozáznamy apod.) a metadata  (logy, síťové 

prvky) těchto dokumentů nebo provozní data vytvořená aplikacemi. Pojem elektronický důkaz se nicméně 

v současné praxi používá spíše výjimečně – srov. POLČÁK, Radim, PÚRY, František, HARAŠTA, Jakub a kol. 

Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. Spisy 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia č. 542. ISBN 978-80-210-8073-7 s. 95 

– 96. 
669 Srov. např. ČENTÉŠ, Jozef. Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: C.H. Beck, 

2013. Beckova edícia právne inštitúty. ISBN 978-80-89603-09-1; DESET, Miloš. Prostriedky zabezpečovania 

informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. 

ISBN 978-80-8082-995-7, ALÁČ, Michal. Získavanie informácií na spravodajské účely a na účely trestného 

konania. Bratislava: C.H. Beck, 2015. Beckova edícia právne inštitúty. ISBN 978-80-89603-32-9. 
670 POLČÁK, Radim, PÚRY, František, HARAŠTA, Jakub a kol. Elektronické důkazy v trestním řízení. 

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 

řada teoretická, Edice Scientia č. 542. ISBN 978-80-210-8073-7 s. 100. 
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posoudit použitelnost důkazu pro praktikující obhájce, kteří musí na měnící se praxi neustále 

erudovaně reagovat.   

Zákonná úprava opatření a provedení obrazových a zvukových záznamů si vede 

o něco lépe a nachází svá východiska v příslušných normách trestního řádu. Procesním 

postupem, při kterém dochází k pořizování audio a videozáznamů je předně odposlech 

a záznam telekomunikačního provozu (§ 88 tr. ř.),671 který v praxi představuje poměrně 

frekventovaný prostředek k odhalování a objasňování trestné činnosti.672 Druhým, neméně 

významným institutem umožňujícím pořizování obrazových, zvukových a jiných záznamů je 

institut sledování osob a věcí upravený v ustanovení § 158d tr. ř., který je řazen do systému 

operativně pátracích prostředků. Za pomocí tohoto institutu se v současné praxi, jak bude 

uvedeno dále, realizuje i sledování emailové komunikace či provádění prostorových 

odposlechů. Z hlediska zjišťování dat s podstatnou důkazní hodnotou je neméně významným 

institut upravený v § 88a tr. ř., který umožňuje orgánům činným v trestním řízení zjišťovat 

údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu od poskytovatelů služeb elektronické 

komunikace. Tyto elektronické důkazy zachycené v podobě dat jsou, na rozdíl od pořízených 

obrazových a zvukových záznamů, obvykle provedeny jako listinné či věcné důkazy 

podle § 112 tr. ř. U náročnějších typů elektronických důkazů jako jsou například informace 

získané prostřednictvím odňatého mobilního telefonu je v praxi často vyžadováno postupem 

podle § 105 tr. ř. odborné vyjádření, které může poskytnout kdokoliv s potřebnými odbornými 

předpoklad, přičemž v náročnějších případech může být využito vypracování znaleckého 

posudku.673 

Za účelem komplexního a uceleného pohledu na otázku použitelnosti obrazových, 

zvukových a jiných záznamů pořízených orgány činnými v trestním řízení jako důkazu je 

třeba připomenout, že citovaná ustanovení trestního řádu nepředstavují jediné normativní 

                                                 

 
671 Institut řadí platná právní úprava k zajišťovacím institutům upraveným v hlavě IV. tr. ř. a není tedy 

systematicky zařazen do ustanovení hlavy V. tr. ř. upravující dokazování v trestním řízení a jednotlivé důkazní 

prostředky. 
672 V roce 2016 byl odposlech a záznam telekomunikačního provozu dle § 88 tr č. proveden v 1 064 případech 

z celkového počtu tzv. živých spisů 124 029, kdy v 57 514 případů bylo odposlechy s ohledem na naplnění 

zákonných podmínek možné nařídit. K provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu tak došlo 

v roce 2016 v 0,9% případech z celkových živých spisů, čemuž odpovídá celkový využitelnost institutu v  1,8% 

všech případů, kde zákona využití tohoto institutu aprobuje – viz Analýza odposlechů a záznamů 

telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí dle trestního řádu a rušení provozu elektronických 

komunikací Policií ČR za rok 2016. [online]. mvcr.cz, 13. 5. 2004 [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné 

na http://www.mvcr.cz/clanek/odposlechy-zaznamy-telekomunikacniho-provozu-a-sledovani-osob.aspx.  
673 K tomu blíže srov. POLČÁK, Radim, PÚRY, František, HARAŠTA, Jakub a kol. Elektronické důkazy 

v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. Spisy Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia č. 542. ISBN 978-80-210-8073-7. s. 109. 

http://www.mvcr.cz/clanek/odposlechy-zaznamy-telekomunikacniho-provozu-a-sledovani-osob.aspx
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zakotvení oprávnění orgánů činných v trestním řízení umožňující jejich pořizování.674 

V minulosti se praxe neshodovala v otázce, zda může být odposlechu užito jako důkazu 

v trestním řízení, i pokud jej provedl orgán veřejné moci v souladu s jiným právním 

předpisem, než byl trestní řád.675 Judikatura tento spor vyřešila v roce 2001 a jasně stanovila, 

že takové záznamy lze použít pouze k účelu, který tyto zvláštní zákony vymezují. Záznamy 

získané v souladu s některým z výše uvedených zvláštních zákonů, tedy mohou sloužit pouze 

jako podklad pro zahájení úkonů trestního řízení, nikoliv však jako důkaz v trestním řízení 

doposud nezahájeném. Na tomto procesním stavu nic nemění ani skutečnost, že byly 

provedeny za okolností, které by jinak byly důvodem pro jejich provedení v trestním řízení 

jako úkonů neodkladných nebo neopakovatelných (§ 160 odst. 4 tr. ř.). Záznamy o takovém 

odposlechu či sledování, stejně jako jakékoliv jiné operativní materiály, nemohou být 

zařazovány do vyšetřovacího spisu.676 Odlišným způsobem je použitelnost těchto záznamů 

koncipována v sousední Slovenské republice, jejíž právní úprava umožňuje trestněprávně 

relevantní informace získané subjekty podle speciálních zákonů (např. ustanovení § 7 odst. 2 

speciálního zákona č. 266/2003 Z. z. o ochrane pred neoprávneným použitím informačno-

technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) použít jako důkaz 

v trestním řízení.677 

Vrátíme-li se k platné právní úpravě, lze v obecné rovině konstatovat, že použitelnost 

obrazových, zvukových a jiných záznamů získaných postupy předvídanými trestním řádem 

v ustanovení § 88 tr. ř. a § 158d tr. ř. je podmíněna dvěma faktory, a to a) dodržením 

jednotlivých ustanovení trestního při jejich opatřování a provádění, b) respektováním 

principu subsidiarity zásahu do základních práv a svobod.  

Prvním důvodem nepoužitelnosti záznamu opatřeného orgány činnými v trestním 

řízení tak může být skutečnost, že nebyl opatřen v souladu se zákonem postupem, který pro 

jejich opatření trestní řád stanoví ve svých jednotlivých ustanoveních (srov. § 88, § 158d odst. 

                                                 

 
674 Srov. například § 55a a § 55b tr. ř. 
675 Tímto jiným předpisem je v současnosti zejména zákon č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, zákon 

č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, zákon 

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 293/1993 Sb., o 

výkonu vazby, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících 

zákonů. 
676 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 6. 2000 sp. zn. 2 To 73/2001 (č. 55/2001 Sb. rozh. tr.) 
677 K tomu blíže např. IVOR, Jaroslav. Obrazovo-zvukový́ záznam ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní. 

In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy dokazovania. Bratislava: Bratislavská vysoká škola 

práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. s. 69 – 80 nebo ČENTÉŠ, Jozef. Odpočúvanie – procesnoprávne 

a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: C.H. Beck, 2013. Beckova edícia právne inštitúty. ISBN 978-80-89603-09-

1. 
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3 tr. ř.). Za situace, kdy bude záznam získán v důsledku chybného postupu orgánů činných 

v trestním řízení se může stát důkazně nepoužitelným a nebude z něj možné činit závěry 

o skutkovém stavu věci. Při nedodržení výše uvedených limitací zákonnosti opatřování 

obrazových, zvukových a jiných záznamů je procesní nepoužitelnost důsledkem možným, 

nikoliv však nutným. V některých případech tak bude možné, stejně jako u jiných druhů 

důkazů, vzniklou vadu zhojit. Trestní řád však bohužel až na výjimky nestanoví důsledek, 

jaký bude pro další řízení mít případné nedodržení některé zákonné podmínky. Posouzení 

procesní použitelnosti obrazových, zvukových a jiných záznamů je tak do značné míry 

založena na výkladu jednotlivých náležitostí jejich pořizování upravených v zákoně, přičemž, 

jak plyne z rozhodovací činnosti soudů, jejich nedodržení nemusí vždy mít za následek 

absolutní neúčinnost vadně opatřeného záznamu. 

Nepoužitelnost pořízeného záznamu může nicméně dále vyplývat z nepřiměřenosti 

zásahu do základního práva na soukromí. Pořizováním zvukových či obrazových záznamů 

totiž dochází k zásahům do základních práv jednotlivce garantovaných ústavním pořádkem 

České republiky v čl. 7 odst. 1 a čl. 10 a čl. 13 Listiny a čl. 8 Úmluvy jako je právo na 

soukromí, rodinný život, dobrou pověst, osobní čest či právo na ochranu listovního tajemství 

a jiných písemností a záznamů, která Ústavní soud ČR shrnuje pod pojem „právo na 

informační sebeurčení.“678 Vzhledem k intenzitě zásahů do základních práv jednotlivců 

nesmí být sledování komunikace a pohybu osob považováno za obvyklý a rutinní prostředek 

prevence a odhalování trestné činnosti. Pokud ústavní pořádek České republiky připouští 

průlom této ochrany, může se tak dít pouze a   výlučně v zájmu ochrany demokratické 

společnosti jako takové, případně v zájmu ústavně zaručených základních práv a svobod 

jiných, zejména tedy k naplnění obecného zájmu na ochraně společnosti před trestnými činy. 

Přípustný je tedy pouze zásah do základního práva nebo svobody jednotlivce ze strany státní 

moci, jestliže jde o zásah nezbytný ve výše uvedeném smyslu. Jak potvrdil Ústavní soud, test 

proporcionality se vztahuje i na zásahy státu do práva na soukromí, kdy k omezení osobní 

integrity a soukromí osob může ze strany veřejné moci dojít jen zcela výjimečně, a to jen 

tehdy, je-li to akceptovatelné z pohledu zákonné existence a dodržení účinných a konkrétních 

                                                 

 
678 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10 (N 52/60, SbNU 625). 
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záruk proti libovůli. 679 Jak upozorňuje Kallab, výkon veřejné moci se nesmí stát nástrojem 

libovůle jejich dočasných držitelů proti jednotlivci.680 

Vyjdeme-li z širšího kontextu a podíváme-li se na procesní použitelnost důkazů 

získaných zásahem do soukromé sféry jednotlivců z pohledu ESLP,681 dozvíme se, že k této 

otázce zaujímá ESLP ve svých rozhodnutích spíše zdrženlivý postoj. Právo každého 

na ochranu soukromí a rodinného života zaručuje čl. 8 Úmluvy. Ochrana soukromí zaručená 

tímto článkem je pojímána široce a dopadá i na „obydlí“ a „korespondenci“ a jiné formy 

soukromého a rodinného života. Ze samotné dikce čl. 8 Úmluvy, která obsahuje výčet 

výjimek, za kterých může být do práva zasaženo, vyplývá, že právo na ochranu soukromí 

a rodinného života není absolutní.  

Z dosavadní judikatury ESLP plyne, že pokud při vyhledání nebo získávání důkazů 

dojde k porušení čl. 8 Úmluvy, nebudou tyto důkazy a priori stiženy vadou a nebude je nutné 

pro jejich nezákonnost vyloučit ze spisu. Judikatura ESLP důkazy získané porušením práva 

na soukromí dle čl. 8 Úmluvy v rámci trestního řízení nijak nezakazuje a dovoluje 

vnitrostátním soudům k takovým k nim přihlížet. Obecně nicméně může nepoužitelnost 

důkazu získaného porušením čl. 8 Úmluvy vyplývat z nedodržení několika předpokladů: 

a) podmínka legality – podmínka legality znamená, že zásah do práva na soukromí 

musí mít normativní oporu ve vnitrostátním právu, přičemž zákonný podklad musí 

být přístupný a předvídatelný; 

b) podmínka proporcionality – obdobně jako v českém trestním procesu je dovolenost 

zásahu do základního práva podmíněna přiměřeností takového zásahu s ohledem 

na zájem státu; 

c) podmínky legitimního cíle –  legitimní zásah do práva zaručeného čl. 8 Úmluvy může 

představovat jen zásah, který lze odůvodnit některým z předpokladů stanovených 

                                                 

 
679 Viz např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/11 (N 217/63 SbNU 483), nález 

Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2006 sp. zn. I. ÚS 631/05 (N 205/43 SbNU 289). 
680 KALLAB, Jaroslav. Zločin a trest. Úvahy o základech trestního práva. Praha: J. R. Vilímek, 1916. str. 8. 

In: Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2010, sp. zn.  II.ÚS 2806/08 (N 15/56 SbNU 143). 
681 K tomu blíže HARRIS, D. J., Edward BATES, Michael O'BOYLE a Carla BUCKLEY. Harris, O'Boyle 

& Warbrick: law of the European Convention on Human Rights. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. 

ISBN 978-0-40-690594-9; REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 

2002. Výběrové texty. ISBN 80-86199-57-6; KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal 

BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-365-3; 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. 

Prameny a nové proudy právní vědy. ISBN 978-80-87146-71-2. 
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v čl. 8 odst. 2 Úmluvy, kterými jsou nezbytnost v demokratické společnosti v zájmu 

národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany 

pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv 

a svobod jiných. 

ESLP jako první zkoumá podmínku legality. Pokud tato není naplněna, podmínku 

proporcionality a nezbytnosti dále, až na výjimky, zásadně nezkoumá. V konkrétní rovině 

se pak ESLP měl možnost vyjádřit k otázce procesní použitelnosti obrazových, zvukových 

a jiných záznamů ve svých jednotlivých rozhodnutích.  

Je však třeba uvést, že pravidla pro posuzování zákonnosti důkazů ve světle 

čl.  8 Úmluvy se zdají být aplikovatelná pouze na důkazy získané porušením práva na 

soukromí ze strany orgánů státu.682 Porušení čl. 8 Úmluvy přitom přichází v úvahu jen tehdy, 

pokud by národní orgány činné v trestním řízení podstatným způsobem přispěly k realizaci 

soukromého odposlechu s vidinou jeho využitelnosti v trestním řízení.683 

Konečně je třeba připomenout, že na použitelnost záznamů získaných zásahem 

do práva na soukromí je dále možné z pohledu ESLP nazírat prizmatem dodržení práva 

na spravedlivý proces zaručeného v čl. 6 Úmluvy, přičemž pozornost ESLP se v této otázce 

soustřeďuje na to, zda řízení bylo spravedlivé jako celek.684 

Je také třeba připomenout, jakým procesním režimem se mohou záznamy a jiné 

elektronické důkazy dostat do dispozice orgánů činných v trestním řízení, neboť samotný 

zákonný způsob vyhledání a obstarání důkazu je determinantem jeho případné použitelnosti 

v trestním řízení. Záznamy a jiná data, které mohou být neocenitelným zdrojem poznatků 

důležitých pro trestní řízení, mohou být orgány činnými v trestním řízení získány několika 

způsoby. K záznamům a jiným elektronickým údajům se mohou orgány činné v trestní řízení 

nejefektivněji dostat zajištěním datového nosiče (zařízení), na kterém jsou data uchována. 

Vydání a odnětí věci je nicméně částečně omezeno ustanovením § 78 odst. 2 tr. ř. podle něhož 

nemůže být vyžadován dokument, jehož obsah se týká okolnosti, o níž platí zákaz 

                                                 

 
682 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. Prameny a nové proudy 

právní vědy. ISBN 978-80-87146-71-2. s. 78 
683 K tomu blíže viz kapitolu 8.4 této práce. Srov. např. také rozsudek ESLP ze dne 8. 4. 2003 ve věci M. M. 

proti Nizozemí, č. 39339/98 a rozsudek ESLP ze dne 25. 10. 2007 ve věci Van Vondel proti Nizozemí, č. 

38258/03.  
684 Srov. např. Rozsudek ESLP ze dne 12. 7. 1998 ve věci Schenk proti Švýcarsku, č. 10862/ 84. 
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výslechu.685 To však neznamená, že by orgán činný v trestím řízení nemohl zajistit příslušné 

zařízení, které má takové dokumenty chráněné povinností mlčenlivosti obsahovat. Ústavní 

soud v tomto směru konstatoval, že k posouzení existence legální ochrany takového 

dokumentu je oprávněn orgán činný v trestním řízení sám.686 Jednou z nejjednodušších metod 

k získání přímého přístupu k datům je jeho od oprávněných osob například prostřednictvím 

předložení záznamu při výslechu nebo udělením zákonem předvídaného souhlasu 

s poskytnutím dat (§ 88 odst. 5, 158d odst. 6 tr. ř.). 

Není-li takový souhlas oprávněné osoby udělen, mohou být získávána také přímo 

od poskytovatelů informačních služeb, které lze rozdělit dle režimu právní ochrany záznamů a 

dat na poskytovatele telekomunikačních služeb dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích („ZEK“) a na poskytovatele služeb informační společnosti687 dle zákona č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti („ZIS“).  Z hlediska navazujícího 

výkladu, který bude odrážet příslušné procesní instituty, které dává trestní řád orgánům 

činným v trestním řízení za účelem obstarání záznamů a dat k dispozici, je podstatné se blíže 

věnovat možnostem získání záznamů a jiných elektronických důkazů od poskytovatelů 

informačních služeb.  

8.1. Záznamy a data získané od poskytovatelů informačních služeb  

Poskytovatelem telekomunikačních služeb se rozumí podnikatel zajišťující veřejnou 

komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací 

ve smyslu ZEK. Podle § 89 odst. 1 ZEK jsou poskytovatelé telekomunikačních služeb 

povinni zajistit technicky a organizačně důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních 

a lokalizačních údajů, které se přenášejí prostřednictvím jejich veřejné komunikační sítě 

a veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Zejména nepřipustí odposlech, 

ukládání zpráv nebo jiné druhy zachycení nebo sledování zpráv a s nimi spojených údajů 

osobami jinými, než jsou uživatelé, bez souhlasu dotčených uživatelů, pokud zákon nestanoví 

jinak (v tomto směru ZEK odkazuje na ust. § 88 tr. ř.). To nebrání technickému ukládání 

                                                 

 
685 Srov. kapitolu 7.1.2 této práce. 
686 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. IV. ÚS 2/02 (U 11/25 SbNU 385). 
687 Poskytovatelem služeb informačních společností rozumíme subjekt, který zpravidla za úplatu poskytuje 

elektronickými prostředky jakoukoliv službu na individuální žádost uživatele. Pod toto značně obsáhlé vymezení 

spadají v podstatě všechny služby poskytované na internetu, které pracují s uživatelskými daty včetně 

emailových schránek, sociálních sítí, cloudových úložišť apod. – blíže srov. POLČÁK, Radim, PÚRY, 

František, HARAŠTA, Jakub a kol. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

Právnická fakulta, 2015. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia č. 542. 

ISBN 978-80-210-8073-7. s. 106. 
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údajů, které je nezbytné pro přenos zpráv, aniž by byla dotčena zásada důvěrnosti. Legální 

definici pojmu telekomunikačního provozu, se kterým pracuje trestní řád při stanovení 

přípustných limitů zásahu do telekomunikačního tajemství, nicméně ZEK neupravuje 

a nenalezneme ji ani v jiném právním předpise.  

 V obecné rovině tento pojem zahrnuje poměrně rozsáhlé spektrum druhů přenosu dat, 

která se nemusí realizovat jen prostřednictvím mobilních telefonů a pevných linek, 

ale zahrnuje i jiné formy elektronické komunikace jako jsou fax, vysílačka, emailové zprávy, 

ale i komunikátory moderní doby jako je Facebook, Skype, Viber, Messenger, WhatsApp 

či Telegram.688  

8.1.1.  Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

Prvním procesním nástrojem, které mají orgány činné v trestním řízení k dispozici 

za účelem zjišťování dat tvořící obsah telekomunikačního tajemství, je odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu upravený v ustanovení § 88 tr. ř.689 Tímto institutem se rozumí 

odposlech telefonních hovorů uskutečněných prostřednictvím mobilních telefonů a pevných 

linek, ale také získávání informací, které jsou předmětem ústavněprávní ochrany, z jiných 

obdobných zařízení. Poznatky získané odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu 

mohou za splnění zákonných podmínek sloužit jako důkaz v trestním řízení (§ 88 odst. 6 tr. 

ř.). Pod ochranu telekomunikačního tajemství přenosů informací prostřednictvím telefonních 

linek přitom spadá obsah uskutečněného hovoru, ale i údaje o datu a čase počátku hovoru, 

době jeho trvání, čísle volané stanice, označení základové stanice, která zajišťovala hovor 

v okamžiku spojení, a označení základové stanice, která hovor zajišťovala v momentu 

ukončení, jakož i poskytování či pořizování registrace telekomunikačního provozu.690 

Dle ustanovení § 88 odst. 6 tr. ř. je k záznamu o uskutečněném telekomunikačním 

provozu pro důkazní účely vždy třeba připojit protokol s uvedením údajů o místě, času, 

                                                 

 
688 Viz § 2 ZEK; srov. též. Stanovisko NSZ poř. č. 1/2015 ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních 

předpisů k problematice zjišťování obsahu mobilních telefonů a jiných datových nosičů, včetně obsahu 

emailových schránek [online]. nsz.cz, 26. 1. 2015. Dostupné 

na http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2015/1_SL_760-2014.pdf.  
689 Platná právní úprava toho institutu prošla výraznými legislativními změnami, k tomu blíže např. VANTUCH, 

Pavel. K možnosti využití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu jako důkazu ve věci. Bulletin 

advokacie. 2005, č. 11 – 12, s. 24 – 2; JELÍNEK, Jiří. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu – nová 

právní úprava v České republice. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy dokazovania. 

Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. s. 81 – 87 nebo NOVOTNÁ, 

Jaroslava. K některým otázkám dokazování odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu. 

Trestněprávní revue. 2003, č. 10, s. 290 – 299. 
690 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 78/01 (N 123/23 SbNU 197). 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2015/1_SL_760-2014.pdf
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způsobu, o obsahu provedeného záznamu, jakož i o orgánu, který záznam pořídil.  Právě 

proto, že důkazní hodnota záznamu je podmíněna připojením protokolu s potřebnými údaji, je 

záznam považován za specifický druh důkazu, který nelze podle převažujícího názoru 

považovat za důkaz listinný nebo věcný. 691 Podmínky použitelnosti záznamů pořízených 

orgány činnými v trestním řízení jako důkazu v trestním řízení plynou z jednotlivých trestního 

řádu, která jsou blíže interpretována a vykládána judikaturou.  

Za základní podmínky procesní použitelnosti záznamu získaného postupem podle 

§ 88 tr. ř. lze spatřovat, kromě výše uvedeného obligatorního připojení protokolu, dále v: 

a) dodržení zákonných pravidel pro nařízení a provedení odposlechu, tj. 

i) respektování limitace okruhu trestných činů, při jejichž prověřování a 

objasňování může být odposlech nařízen (§ 88 odst. 1 tr. ř.), ii) dodržení 

zákonných náležitostí a podmínek vydání příkazu k odposlechu, včetně maximální 

doby trvání odposlechu (§ 88 odst. 1 až 4 tr. ř.), iii) připojení příslušného 

protokolu k pořízenému záznamu (§ 88 odst. 6 tr. ř.); 

b) limitace použitelnosti odposlechu v jiné věci (§ 88 odst. 6 tr. ř.); 

c) nepřípustnosti odposlechu komunikace mezi obviněným a jeho obhájcem (§ 88 

odst. 1 tr. ř.).692 

Než se budeme blíže věnovat podrobné analýze výše uvedeným předpokladům 

použitelnosti záznamů získaných odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu je 

třeba stanovit, jaké procesní důsledky jejich nedodržení pro účely dokazování přináší.  

K procesnímu důsledku vadného postupu orgánů činných v trestním řízení při získání 

obrazových a zvukových záznamů postupem podle § 88 tr. ř. se Ústavní soud vyjádřil 

ve svém nálezu ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06.693 V citovaném nálezu Ústavní soud 

konstatoval, že absence dodržení zákonných podmínek při pořizování záznamů získaných 

                                                 

 
691 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
692 Blíže k tomu viz kapitola 8.3 této práce. 
693 V tomto nálezu se Ústavní soud vyjadřuje, že „ústavněprávní licence k zásahu do osobní integrity, 

resp. v posuzovaném případě k "produktům" osobní integrity, je oprávněná jen v kvalifikovaném trestním řízení 

a za splnění stanovených podmínek, jak bylo uvedeno výše. V nyní posuzovaném případě však k řádnému 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (...) nedošlo. Orgány veřejné moci tudíž nedisponují 

oprávněním nakládat s takto vzniklými záznamy, a tudíž je nelze použít jako důkaz v trestním řízení. Nejde tedy 

o odposlechy a záznamy, kterými byly zjištěny skutečnosti významné pro trestní řízení. Dopadá proto na ně v 

plné míře ustanovení § 88 odst. 5 trestního řádu (nyní § 88 odst. 7 trestního řádu), ze kterého vyplývá, že je 

nutno je předepsaným způsobem zničit.“ – viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 

615/06 (N 88/45 SbNU 291). 
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odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu má za následek, že se na takové 

záznamy hledí jako na záznamy, kterými nebyly zjištěny skutečnosti významné pro trestní 

řízení a je třeba je předepsaným způsobem zničit.694 Tento závěr Ústavního soudu je projevem 

pravidla, že jako důkaz v trestním řízení mohou záznamy sloužit pouze za předpokladu, že při 

provádění odposlechu nebo sledování byly získány skutečnosti významné pro trestní řízení. 

Ostatní záznamy, u nichž se nepředpokládá, že budou použity jako důkaz v trestním řízení, 

je povinen policejní orgán označit, spolehlivě uschovat tak, aby byla zajištěna ochrana před 

neoprávněným zneužitím záznamů, a v protokolu založeném do spisu poznamenat, kde jsou 

uloženy (§ 88 odst.  6 tr. ř.) 

Nakládání se záznamy, ze kterých neplynou skutečnosti důležité pro trestní řízení, 

a odpovídající povinnost orgánů činných v trestním řízení takové záznamy zničit, upravuje 

blíže pro účely postupu podle § 158d tr. ř. odstavec 8 tohoto ustanovení. Podrobnější úpravu 

poté nabízí ustanovení 88 odst. 7 tr. ř., které stanoví, že jestliže nebyly při odposlechu 

a záznamu telekomunikačního provozu zjištěny skutečnosti významné pro trestní řízení, je 

policejní orgán po souhlasu soudu a v přípravném řízení státního zástupce povinen záznamy 

bezodkladně zničit po 3 letech od pravomocného skončení věci.695 Orgány činné v trestním 

řízení mají povinnost zničit obsah záznamu ve všech jeho formách, v nichž se nacházejí 

ve  spise. Proto tato povinnost není vyčerpána zničením CD nosičů s uvedenými záznamy, 

jestliže současně ve spise zůstanou založeny tyto záznamy v listinné podobě.696 Ke zničení 

záznamů dochází ex officio, tedy nikoliv na základě na jejich vyřazení z trestního spisu. O 

zničení záznamu policejní orgán sepíše protokol, v němž se mj. uvede i způsob zničení.697 

Ke škodě věci však ustanovení 88a tr. ř. obdobnou právní úpravu neobsahuje. Ústavní soud 

však legislativní nedostatek částečně vyřešil a vztáhl povinnost zničit záznamy též na ty, které 

byly získány na základě vydaného příkazu k zjištění údajů o uskutečněném telekomunikačním 

provozu dle ustanovení § 88a tr. ř. 698  

                                                 

 
694 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06 (N 88/45 SbNU 291), který odkazuje na ust. 

§ 88 odst. 5 tr. ř. platné v době vydání nálezu, které je nyní obsahem  ust. § 88 odst. 7 tr. ř. 
695 Výjimkou je situace, kdy oprávněná osoba podá mimořádný opravný prostředek a policejní orgán o něm bude 

v zákonné lhůtě vyrozuměn, záznamy provedeného odposlechu zničí až po rozhodnutí o tomto mimořádném 

opravném prostředku, popřípadě po novém pravomocném skončení věci. 
696 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. II. ÚS 789/2006 (N 150/46 SbNU 489). 
697 Viz nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06 (N 88/45 SbNU 291); nález Ústavního 

soudu ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. II. ÚS 789/2006 (N 150/46 SbNU 489). 
698 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. II. ÚS 789/2006 (N 150/46 SbNU 489). 
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(i) limitace okruhu trestných činů, při jejichž prověřování a objasňování může být 

odposlech nařízen 

Základní formální podmínkou zákonného průběhu realizace odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu je možnost jeho využitelnosti za účelem objasnění skutečností 

v trestním řízení vedeném pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní 

hranicí trestní sazby nejméně osm let, nebo pro některý z trestných činů taxativně uvedených 

v § 88 odst. 1 tr. ř.699 nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená 

mezinárodní smlouva. 

Jakkoliv trestní řád alternativně podmiňuje použitelnost záznamu o uskutečněném 

telekomunikačním provozu vedením trestního řízení (srov. § 12 odst. 10 tr. ř.) pro úmyslný 

trestný čin obecnou horní hranicí trestní sazby osmi let stanovou v zákoně u příslušné 

skutkové podstaty trestného činu, nelze podmínku právní kvalifikace skutku vykládat stroze 

formalisticky. Vázanost možností nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

na obecnou horní hranici trestní sazby stanovou zákonem není možné obcházet např. 

účelovým zpřísněním právní kvalifikace skutku, pro který se trestní řízení vede, tak, aby 

splňoval předpoklady trestní sazby nejméně osmi let, aniž by pro takový postup byl reálný 

podklad v dosud zjištěném skutkovém stavu.700 Obdobně, je-li v konkrétním případě naplnění 

skutkové podstaty trestného činu s horní hranicí trestní sazby alespoň osm let závislé na 

právní kvalifikaci skutku, kde kvalifikačním momentem je výše způsobené škody, je soudce 

povinen tuto okolnost náležitě objasnit před vydáním příkazu k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu, neboť se jedná o podmínku sine qua non. Pokud by soudce 

rozhodoval bez znalosti věci a pečlivého zvážení právní kvalifikace s ohledem na výši škody 

trestným činem způsobené, je provedení odposlechu stiženou vadou, pro kterou není možné 

získaný záznam v dalším řízení užít jako důkazu.701  

Pojem úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva 

nelze vykládat tak, že jde jen o trestné činy, u kterých ke stíhání takových činů přímo 

zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva. Uvedený pojem se vztahuje na všechny trestné 

                                                 

 
699 Jedná se o trestný čin pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 tr. z., porušení předpisů o pravidlech 

hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e) a odst. 2 až 4 tr. z., zjednání výhody při zadání veřejné 

zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 tr. z., pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné 

soutěži podle § 257 tr. z., pletichy při veřejné dražbě podle § 258 tr. z., zneužití pravomoci úřední osoby podle § 

329 tr. z.. 
700 Srov. VANTUCH, Pavel. Trestní řízení z pohledu obhajoby: [detailní výklad, praktické pokyny, vzory 

podání]. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN: 978-80-7400-457-5. s. 659. 
701 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 4 Tz 10/2007. 
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činy, které mají podklad nebo navazují na mezinárodní smlouvy, jež obsahují závazek 

pro státy, jako jejich smluvní strany, stíhat nebo postihovat některá jednání ve skutkových 

podstatách těchto trestných činů popsaných, i když konkrétní vnitrostátní postih se zásadně 

provádí podle skutkových podstat trestných činů, které jsou součástí právního řádu České 

republiky702 [např. § 146 tr. z., k jehož stíhání v konkrétní podobě zavazuje Evropská úmluva 

o potlačování terorismu publikovaná pod č. 552/1992 v čl. 1 pod písm. c), d) e), f)].703 

Z hlediska použitelnosti záznamu pořízeného na základě odposlechu je podstatné, že odkaz 

na příslušnou mezinárodní smlouvu je nezbytnou náležitostí příkazu k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu.704 Chybí-li takový odkaz, nelze poznatky získané na základě 

provedeného odposlechu a záznamu telekomunikačního v trestním řízení použít jako důkaz. 

Český zákonodárce tak umožnil nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu u poměrně širokého spektra trestných činů. Obdobné principy limitace realizace 

odposlechů nalezneme v právním řádu sousední Slovenské republiky, který je z hlediska 

normativních předpokladů odposlechů České republice velmi blízký, a to s několika 

minoritními rozdíly. K nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

(odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky) může dle současné dikce § 115 odst. 1 

STP dojít tehdy, je-li vedeno trestní řízení pro zločin, pro některý z trestných činů korupce 

(§ 328-336 STZ), trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele (§ 326 STZ), trestný čin 

legalizace příjmu z trestné činnosti (§ 233 STZ), anebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož 

stíhání zavazuje Slovenskou republiku mezinárodní smlouva. V tomto směru je tedy limitace 

okruhu trestných činů, k jejichž objasnění je možné odposlechy realizovat ve srovnání 

s Českou republikou užší. Současně slovenský trestní řád umožňuje provedení odposlechu 

a záznamu telekomunikačního provozu pro jiný trestný čin, než který je uvedený v ustanovení 

§ 115 odst. 1 STP tehdy, jsou-li splněny všechny podmínky vymezené ustanovením 

§ 115 odst. 5 STP, tj. jedná-li se o trestní řízení vedené pro jiný úmyslný trestný čin, příkaz 

k takovému odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydá v řízení před soudem 

                                                 

 
702  Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 4. 2013, sp. zn. 5 Tdo 179/2013, nález pléna Ústavního 

soudu ČR ze dne 7. 5. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 47/13.  
703 Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 15 Tdo 510/2013 

(č. 13/2014 Sb. rozh. tr.) 
704 VANTUCH, Pavel. Trestní řízení z pohledu obhajoby: [detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání]. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 660. 
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předseda senátu (anebo v přípravném řízení soudce), a zároveň k němu udělí uživatel 

odposlouchávaného zařízení svůj souhlas.705 

(ii) příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a jeho obsahové 

náležitosti 

Náležitosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a podmínky 

jeho vydání reguluje zákon v ustanovení § 88 odst. 2 tr. ř. Z procesního hlediska je oprávněn 

nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu předseda senátu a v přípravném 

řízení na návrh státního zástupce soudce. Příkaz musí být vydán písemně. V příkazu 

k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být stanovena uživatelská adresa 

či adresa zařízení a specifikována osoba uživatele, pokud je její totožnost známa, jakož 

i doba, po kterou bude odposlech prováděn,706 přičemž tato doba nesmí být delší než čtyři 

měsíce. Judikatura dále jednotlivé formální náležitosti rozvádí tak, že v příkazu k odposlechu 

musí být uvedeno telefonní číslo a místo odposlechu, nebo jinak specifikován druh a místo 

odposlechu, majitel a uživatel telefonní či jiné stanice uvedením jména a příjmení, adresy, 

příp. i zaměstnání, a dalších potřebných identifikačních údajů, jakož i trestný čin naznačený 

v § 88 odst. 1 tr. ř., pro nějž se vede trestní řízení.707 

Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je rozhodnutím sui 

generis a není proti němu přípustný opravný prostředek. Absence možnosti přímého 

přezkumu vydaného příkazu pochopitelně klade zvýšené požadavky na jeho opodstatněnost 

a důvodnost, které jsou zdůrazňovány aktuální judikaturou českých vyšších soudů. Nad rámec 

poměrně stručných požadavků zákona stanovících, že v odůvodnění příkazu k odposlechu 

a záznamu telekomunikačního provozu musí být uvedeny konkrétní skutkové okolnosti, které 

vydání tohoto příkazu, včetně doby trvání odposlechu a včetně konkrétního odkazu 

na vyhlášenou mezinárodní smlouvu, odůvodňují (§ 88 odst. 2 tr. ř.), je regulace náležitostí 

odůvodnění příkazu rozvíjena početnou judikaturou. 

Lze tak shrnout, že příkaz k odposlechu musí obsahovat: 

                                                 

 
705 K  podmínkám realizace odposlechů ve slovenském právním řádu viz například ČENTÉŠ, Jozef. 

Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: C.H. Beck, 2013. Beckova edícia právne 

inštitúty. ISBN 978-80-89603-09-1; IVOR, Jaroslav. Obrazovo-zvukový́ záznam ako dôkazný prostriedok v 

trestnom konaní. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy dokazovania. Bratislava: 

Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. s. 69 – 80; DESET, Miloš. Prostriedky 

zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie. Trnava: Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, 2016. ISBN 978-80-8082-995-7 a jiné. 
706 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. 4 Pzo 10/2015. 
707 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06 (N 88/45 SbNU 291). 
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a) vymezení účelu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu;708 

b) konkrétní skutkové okolnosti odůvodňující nezbytnost vydání příkazu;709 

c) důvody, proč nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo proč by bylo jinak 

jeho dosažení podstatně ztížené;710 

d) odůvodnění délky doby trvání odposlechu a záznamu příslušného druhu 

telekomunikačního provozu;711 

e) odůvodnění místní příslušnosti soudu, není-li zřejmá.712 

Pokud jde o účel odposlechu, orgány činné v trestním řízení jsou povinny alespoň 

v minimální míře uvést, z jakých skutečností je zřejmé, že účelu sledovaného nelze dosáhnout 

jiným způsobem, a jaké skutečnosti mají být odposlechem zjištěny. Proto návrh státního 

zástupce na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu obsahující 

tvrzení (totožné s obsahem podnětu policejního orgánu k podání takového návrhu) „na 

základě provedeného šetření orgánů kriminální policie je odůvodněn závěr, že obviněný 

v trestné činnosti pokračuje a používá při ní mobilní telefony shora uvedených čísel“, aniž 

by tvrzení bylo jakkoliv rozvedeno či doloženo, je návrhem zcela rezignujícím na zákonné 

mantinely, a tudíž nezákonným. Jestliže na podkladě takového návrhu státního zástupce soud 

dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky § 88 tr. ř. pro odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu na obou uvedených mobilních telefonních číslech a vydal příkaz 

k odposlechu s tím, že „na základě předloženého spisového materiálu lze důvodně 

předpokládat, že budou sděleny významné skutečnosti pro trestní řízení, jak jsou uvedeny 

v návrhu státního zástupce“, je získaný materiál procesně nepoužitelným a musí být 

odstraněn z trestního spisu.713 V obdobném duchu se k interpretaci zákonných požadavků 

na odůvodnění příkazu staví Nejvyšší soud ve svém jiném rozhodnutí, sp. zn. 4 Pzo 10/2015, 

v němž zkritizoval postup obecného soudu, který se „omezil toliko na zcela nekritické 

převzetí názoru státního zástupce v podaném návrhu, kdy již toto představovalo obecné 

konstatování, že prostřednictvím odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu lze zjistit 

skutečnosti významné pro trestní řízení“ a „s ohledem na specifika případu neobjasnil, proč 

vydává příkaz na maximálně možnou dobu, a současně opomenul uvést skutečnosti, z nichž 

                                                 

 
708 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06 (N 88/45 SbNU 291). 
709 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. 4 Pzo 10/2015. 
710 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. 4 Pzo 10/2015. 
711 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. 4 Pzo 10/2015. 
712 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. II ÚS 4051/16. 
713 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06 (N 88/45 SbNU 291). 
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lze dovodit konkrétní úvahu či zjištění rozhodujícího soudce o důvodech nezbytnosti zásahu 

do soukromí dotčených jedinců, které je chráněno čl. 13 Listiny základních práv a svobod.“714 

Skutkové okolnosti odůvodňující nezbytnost vydání příkazu k odposlechu musí 

dosahovat alespoň určitého stupně pravděpodobnosti, že není možné takové informace získat 

jiným, méně intruzivním způsobem.715  Není proto přípustné, aby teprve prostřednictvím 

povoleného odposlechu orgány činné v trestním řízení získávaly informace o tom, 

zda se odposlouchávaná osoba dopustila protiprávního jednání. „Takový poznatek musí 

vydání příkazu k odposlechu předcházet, přičemž je třeba, aby byl validní, což znamená, že 

musí pocházet ze spolehlivého zdroje a musí být dostatečně přesvědčivý. Tuto spolehlivost 

a přesvědčivost žádající orgány musí dostatečně osvědčit i soudci, který o podaném návrhu 

rozhoduje. V žádném případě se nemůže jednat o pouhou spekulativní konstrukci, byť vedenou 

tzv. užitečným záměrem.“716 Z toho vyplývá, že postup, kdy orgány činné v trestním řízení 

využívají operativně pátrací techniky k náhodnému plošnému odhalovaní trestné činnosti, 

nelze akceptovat. Tento právní názor potvrzuje i Ústavní soud, který ve svém nálezu 

sp. zn. II. ÚS 789/06 konstatoval, že „z hlediska ústavně chráněných základních práv je 

nepřípustné, aby zahájení úkonů k objasňování a prověřování skutečností důvodně 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin podle § 158 odst. 3 trestního řádu, 

např. ve formě odposlechů bylo zneužíváno jako prostředku k teprve dodatečnému opatřování 

podkladů pro tento postup, tj. samotné důvodnosti podezření.“717 

Výše uvedené požadavky na odůvodnění příkazu byly recentní judikaturou Ústavního 

soudu zrelativizovány. V zásadě však stále platí princip, že zákonné požadavky není možné 

obejít za pomocí formálního konstatování omezujícího se na citaci příslušných ustanovení 

zákona, nýbrž je k hodnocení opodstatněnosti vydání příkazu k provedení odposlechu a 

záznamu telekomunikačního provozu třeba přistupovat též z hlediska materiálního. 

K povolení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je možné dále 

přistoupit pouze tehdy, pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné 

skutečnosti pro trestní řízení, a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by 

jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Touto formulací zákon vyjadřuje v souladu se zásadou 

přiměřenosti a zdrženlivosti vymezenou v § 2 odst. 4 tr. ř. tzv. subsidiaritu použití odposlechu 

                                                 

 
714 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. 4 Pzo 10/2015. 
715 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. 4 Pzo 14/2016. 
716 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. 4 Pzo 14/2016. 
717 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 9. 2007 sp. zn. II.ÚS 789/06 (N 150/46 SbNU 489). 
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a záznamu telekomunikačního provozu. Jde o omezující podmínku jeho nařízení dopadající na 

případy, kdy nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo kdy by bylo jinak jeho dosažení 

ztížené. Tuto podmínku nelze vykládat paušálně tak, že podstatně ztížené je dosažení účelu 

v takřka každé v úvahu přicházející věci, neboť příkaz k odposlechu lze vydat vzhledem 

k vyžadované povaze a trestnosti protiprávních jednání téměř výhradně v závažných, a tím i 

často složitých případech.718 Jestliže se tak například orgány činné v trestním řízení nepokusí 

zjistit majitele odposlouchávaných předmětných telefonních stanic, a tudíž nebudou schopné 

ověřit, zda je osoba, vůči níž je nasazeno odposlouchávací zařízení, vlastníkem této stanice, 

nejsou zákonné předpoklady povolení odposlechu splněny. Při nařízení odposlechu 

a záznamu telekomunikačního provozu a jeho vlastním provádění musí být tedy dán nejen 

důvodný předpoklad, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení, ale musí 

být dostatečně zváženo, zda získání konkrétních významných skutečností pro trestní řízení 

nelze zajistit a posléze dokazovat i jinými důkazními prostředky uvedenými v trestním řádu 

např. výslechem obviněných, svědků apod.719 Nedodržení podmínky subsidiarity, příp. 

absence zdůvodnění proč nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo proč by bylo jinak 

jeho dosažení podstatně ztížené, způsobuje nezákonnost příkazu k odposlechu a v obecné 

rovině vede k nepoužitelnosti důkazů jím získaných. 720 

Podstatnou náležitostí příkazu k odposlechu je i odůvodnění doby trvání odposlechu. 

Zákon umožňuje stanovit trvání odposlechu na dobu nejdéle čtyř měsíců, přičemž tuto dobu je 

možné dále prodlužovat, a to i opakovaně (§ 88 odst. 2, 4 tr. ř.), vždy však maximálně o čtyři 

měsíce. Z dikce ustanovení § 88 odst. 1 a 2 tr. ř. plyne, že na podmínce řádného předchozího 

povolení k odposlechu je nezbytné trvat i v návaznosti na jeho další prodlužování. Otevřená 

nicméně zůstává otázka posuzování použitelnosti odposlechu, který byl řádně nařízen, avšak 

již uplynula povolená doba pro jeho provádění stanovená v příkazu k nařízení odposlechu. 

Pokud po určitou dobu byl odposlech prováděn, aniž by pro jeho provedení byly splněny 

zákonné podmínky v ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř., informace získané v mezidobí 

od skončení jednoho příkazu k odposlechu do jeho prodloužení je třeba považovat za důkaz 

získaný nezákonně, a s odhledem na nemožnosti zhojení vady za důkaz absolutně neúčinný. 

V tomto kontextu je také podstatné připomenout závěr vyslovený Nejvyšším soudem 

v usnesení ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. 4 Pzo 14/2016, podle něhož důsledkem nezákonnosti 

                                                 

 
718 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. 4 Pzo 14/2016. 
719 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, sp. zn. 6 To 106/2015. 
720 Srov. inter alia nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06 (N 88/45 SbNU 291), 

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, sp. zn. 6 To 106/2015. 
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samotného příkazu k povolení odposlechu je logicky i nezákonnost navazujícího rozhodnutí 

o prodloužení doby odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.721 

Dalším požadavkem na odůvodnění příkazu k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu je dodržení místní příslušnosti soudů, který o vydání příkazu 

má rozhodnout, a její náležité odůvodnění. Ve světle nálezu Ústavního soudu ze dne 31. 1. 

2017, sp. zn. II ÚS 4051/16 není nadále možné aplikovat volnost při výběru místně 

příslušného soudu s odkazem na ustanovení § 26 tr. ř., podle něhož je k provádění úkonů 

v přípravném řízení příslušný kterýkoliv okresní soud, v jehož obvodě je činný státní 

zástupce, který podal příslušný návrh na vydání příkazu k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu, ale pokud takový podá státní zástupce krajského nebo vrchního 

státního zastupitelství, je třeba respektovat obecná kritéria místní příslušnosti stanovená 

v ustanovení § 18 tr. ř.: „ústavně konformním výkladem § 26 trestního řádu, souladným s čl. 

38 odst. 1 Listiny, je proto nutno dospět k takovému závěru, že pokud příslušný návrh podává 

státní zástupce krajského nebo vrchního státního zastupitelství, je třeba aplikovat rovněž 

obecnou úpravu místní příslušnosti soudů v trestním řádu a místní příslušnost okresního 

soudu určit podle kritérií stanovených v § 18 trestního řádu, tj. z množiny okresních soudů, v 

jejichž obvodech krajské nebo vrchní státní zastupitelství působí, zvolit ten, jehož místní 

příslušnost těmto kritériím odpovídá. Napadenými ustanoveními není (a nemůže být) dotčena 

věcná a místní příslušnost soudů podle trestního řádu; návrhy státních zástupců krajských 

státních zastupitelství a vrchních státních zastupitelství v přípravném řízení musí v souladu s 

čl. 38 odst. 1 Listiny směřovat vůči okresnímu soudu příslušnému podle § 18 trestního 

řádu.“722 

V neposlední řadě je třeba uvést, že odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

je v praxi často realizován jako neodkladný a neopakovatelný úkon (§ 160 odst. 4 tr. ř.). 

Soudy tak byly nuceny se opakovaně zabývat otázkou, zda je odůvodnění neodkladnosti 

a neopakovatelnosti podstatnou náležitostí příkazu, jejíž absence by v konečném důsledku 

způsobovala jeho nezákonnost. V tomto směru lze za průlomový považovat nález pléna 

Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 47/13, který, ačkoliv se vztahuje k institutu 

domovní prohlídky (§ 83 tr. ř.), lze per analogiam vztáhnout i na náležitosti a odůvodnění 

příkazu k odposlechu vydaného dle § 88 odst. 2 tr. ř. Ústavní soud tímto plenárním nálezem 

                                                 

 
721 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. 4 Pzo 14/2016. 
722 Nález pléna Ústavního soudu ČR ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. Pl. 4/14 (N 68/81 SbNU 181). 
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sjednotil723 dosud roztříštěnou praxi, která k materiální podmínce na odůvodnění 

neodkladnosti a neopakovatelnosti úkonu přistupovala nejednotně,724 a doplnil ji o své 

sjednocující plenární stanovisko, že neodkladnost nebo neopakovatelnost úkonu nemusí být 

nezbytně odůvodněna v příkazu a postačí, pokud lze závěr o neodkladnosti nebo 

neopakovatelnosti předmětného úkonu učinit pomocí posouzení věcných důvodů a okolností 

případu svědčících pro jeho neodkladnost nebo neopakovatelnost. Na naplnění těchto 

okolností je třeba podle Ústavního soudu usuzovat zejména z materiálního hlediska a je tedy 

třeba zkoumat, zda i přes absenci náležitého odůvodnění zde podmínky neodkladnosti byly či 

nebyly dány, a to s ohledem na konkrétní okolnosti případu.725  

O dva roky později Ústavní soud zopakoval závěry, které vyslovil ve výše 

uvedeném plenárním nálezu, ve svém rozhodnutí ze dne 13. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 

1221/16,726  který lze opět per analogiam vztáhnout na příkaz k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu. V tomto nálezu Ústavní soud uvedl, že skutečnost, že písemné 

odůvodnění příkazu nebylo dostatečně odůvodněno, nemusí sama o sobě představovat 

pochybení způsobující nezákonnost vydaného příkazu. Podle Ústavního soudu je totiž na 

odůvodnění příkazu nezbytné nahlížet v kontextu celé dosud zjištěné důkazní situace 

zachycené v policejním spise. Proto „k ústavněprávnímu pochybení nedochází v případě, že 

ze všech okolností případu, seznatelných z příkazu k prohlídce nebo z trestního spisu, 

přesvědčivě vyplývá, že podmínky pro její nařízení – navíc v podobě neodkladného a 

neopakovatelného úkonu – jsou skutečně dány.“727  

Důsledky citované rozhodovací činnosti Ústavního soudu pro dosud zavedenou trestní 

praxi posuzování zákonnosti příkazu k odposlechu vydaného dle § 88 odst. 2 tr. ř. není zatím 

možné s ohledem na uplynutí krátkého časového okamžiku od vydání nálezu kvalifikovaně 

zhodnotit, nicméně je lze předvídat. Je totiž třeba mít na paměti, že citované nálezy Ústavního 

soudu se k otázce příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu přímo 

nevyjadřují a jejich analogickou aplikaci bude patrně možné zmírnit, popř. zcela zpochybnit. 

                                                 

 
723 Tento závěr zároveň navazuje na vyslovené závěry Velkým senátem trestního kolegia Nejvyššího soudu 

v usnesení ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 15 Tdo 510/2013 (č. 13/2014 Sb. rozh. tr.). 
724 Přitom ještě v roce 2012 zaujímal Ústavní soud striktní stanovisko a konstatoval, že byl-li příkaz k prohlídce 

jiných prostor vydán ve stadiu prověřování, tedy před zahájením trestního stíhání osoby z trestné činnosti 

podezřelé, musí být odůvodněno, proč se jedná o úkon neodkladný nebo neopakovatelný. Jestliže se by tak 

nestalo, byla vydáním takového příkazu porušena ústavně zaručená práva stěžovatele zaručené čl. 12 odst. 1 

Listiny – viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 10. 2. 2012, sp. zn. I. ÚS 3369/10. 
725 Nález pléna Ústavního soudu ČR ze dne 7. 5. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 47/13. 
726 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 1221/16. 
727 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 1221/16. 
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Zároveň tyto nálezy v podstatě negují závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2016, 

sp. zn. 4 Pzo 10/2015, což činí rozhodovací praxi roztříštěnou a nejednotnou. Lze tak 

konstatovat, že v současné době v praxi zůstává otázka, jaká míra odůvodnění při vydání 

příkazu dostatečná a jaká již nikoliv, nevyřešena. Na druhou stranu, i pokud by došlo ke 

zpochybnění analogické aplikace citovaných nálezů, lze předvídat, že v případě, kdy bude mít 

Ústavní soud možnost vyjádřit se k této otázce při posuzování zákonnosti příkazu 

k odposlechu, bude se s nejvyšší pravděpodobností svého již dříve vysloveného právního 

názoru držet. 

Konečně je pro srovnání třeba uvést, že příkaz k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu je koncipován jako rozhodnutí, vůči kterému není přípustný 

opravní prostředek i v sousední Slovenské republice. Oprávněnost vydání příkazu nemá 

obecný soud pravomoc přezkoumávat, protože již příkaz samotný představuje pravomocné 

rozhodnutí, kterým je obecný soud vázán. Na druhou stranu, podle nálezu Ústavního soudu 

Slovenské republiky nastává odlišná situace právě tehdy, když se na podkladě vydaného 

příkazu stává provedený odposlech důkazním prostředkem. Dotčená osoba je od tohoto 

momentu podle Ústavního soudu oprávněna namítat nezákonnost odposlechu, a z toho 

plynoucí nepoužitelnost opatřeného záznamu jako důkazu v trestním řízení, a to za splnění 

dvou podmínek: trestní věc musí dospět do stadia soudního řízení a dotčená osoba musí být 

stranou trestního řízení v postavení obžalovaného nebo poškozeného.728 

(iii) připojení protokolu k pořízenému záznamu 

Z hlediska procesní použitelnosti záznamu získaného na základě vydaného příkazu 

k odposlechu je podstatné, že důkazní hodnota takového záznamu je podmíněna připojením 

protokolu s uvedením náležitostí stanovených zákonem. Ustanovení § 88 odst. 6 tr. ř. totiž 

stanoví, že k záznamu o uskutečněném telekomunikačním provozu je pro důkazní účely vždy 

                                                 

 
728 Nález Ústavního soudu Slovenské republiky ze dne 14. 6. 2006, sp. zn. I. ÚS 274/05 – srov. právní větu zde 

uvedenou: „odlišná je situácia v súvislosti so skutočnosťou, že na základe súhlasu či príkazu odpočúvaný 

telefonický rozhovor sa môže stať dôkazným prostriedkom v trestnom konaní. Dotknutá osoba, ktorej rozhovor 

bol takto odpočúvaný, môže v trestnom konaní pred súdom namietať nezákonnosť odpočúvania a z toho 

vyplývajúcu nepoužiteľnosť odpočúvaného rozhovoru ako dôkazu. Môže však tak urobiť len pri súčasnom 

splnení dvoch podmienok: trestná vec musí dospieť do štádia súdneho konania a dotknutá osoba musí byť 

stranou v trestnom konaní či už ako obžalovaná alebo ako poškodená. Zároveň to znamená, že ochrana zo strany 

trestného súdu vôbec neprichádza do úvahy v prípadoch, ktoré sa pred trestný súd vôbec nedostanú, ale ani v 

prípadoch takých dotknutých osôb, ktoré nie sú stranami v trestnom konaní.“ 
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třeba připojit protokol s uvedením údajů o místě, času, způsobu, o obsahu provedeného 

záznamu, jakož i o orgánu, který záznam pořídil.729  

Citované ustanovení blíže rozvádí a interpretuje judikatura tak, že absence uvedení 

údajů o místě, času, způsobu a o obsahu provedeného záznamu není podstatnou vadou, která 

má vliv na výsledek na opatřeného záznamu. Judikatura totiž dovodila, že nesplnění některé 

z náležitostí protokolu je pouze formální vadou, kterou lze v řízení před soudem odstranit, a 

to stejným způsobem jako v případě odstraňování formálních nedostatků protokolů sepsaných 

o jakémkoli jiném úkonu trestního řízení. Tyto formální vady lze podle závěrů judikatury 

odstranit také dodatečným výslechem osob, které se provedení úkonu zúčastnily, příp. jej 

provedly, a to v procesním postavení svědka.730 Nabízí se však obligatorní otázka, zda takový 

postup neumožňuje nepřípustnou manipulaci se záznamy telekomunikačního provozu. 

Domnívám se, že neúplně vyhovený protokol bez uvedení data a času může vzbuzovat 

důvodné pochybnosti nad dodržením legality při opatřování příslušného záznamu, k němuž se 

protokol vztahuje. Zejména je třeba poukázat na ustanovení § 88 odst. 2 tr. ř., podle něhož je 

podstatnou náležitostí příkazu k odposlechu i stanovení doby odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu, která může být stanovena maximálně na čtyři měsíce s možností 

dále tuto dobu i opakovaně prodlužovat maximálně o další čtyři měsíce. V tomto směru může 

chybějící údaj o času a datu provedení záznamu odposlechu vzbuzovat důvodné pochybnosti, 

zda samotný záznam nebyl pořízen buď před nebo až po lhůtě stanovené pro odposlech 

v příslušném soudním příkazu. 

Podstatnou náležitostí protokolu o záznamu telekomunikačního provozu je i uvedení 

údajů o obsahu provedeného záznamu. Na rozdíl právní úpravy ve Slovenské republice, kde 

ustanovení § 115 STP stanoví jako náležitost doslovný přepis záznamu, z dikce českého 

trestního řádu vyplývá, že podstatnou náležitostí předmětného protokolu není přepis 

jednotlivých hovorů na provedeném záznamu. Podle slovenské právní úpravy se doslovný 

přepis záznamu vyhotoví, je-li to možné, což v praxi znamená, že např. několik desítek minut 

trvající hovor není nutné přepisovat úplně celý, ale doslovně jen ty části, které jsou z hlediska 

trestného řízení významné.731 K důkazním účelům v českém právním prostředí však plně 

                                                 

 
729 Orgánem provádějícím odposlech a záznam telekomunikačního provozu je pro potřeby všech orgánů činných 

v trestním řízení  je Útvar zvláštní činnosti specializované pracoviště Policie České republiky. 
730 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 1. 2001 sp. zn. 4 To 3/01 (č. 56/2001 Sb. rozh. tr.) nebo též 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 4. 2009, sp. zn. 3 Tdo 1301/2008. 
731 ČENTÉŠ, Jozef. Trestný poriadok: veľký komentár. 3. aktualizované vydanie. Bratislava: EuroKódex, 2017. 

ISBN 978-80-8155-070-6. s. 329. 
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postačuje uvedení údajů o čase jednotlivých hovorů, konkrétních číslech a osobách uživatelů 

účastnických stanic, tedy o osobách volající a volaných732 a nevyžaduje se zachycení 

přesného a doslovného znění sledované komunikace. Závěr o fakultativnosti připojení 

doslovného přepisu jednotlivých hovoru, která údajně vyplývá ze skutečnosti, že důkazem je 

samotný záznam telekomunikačního provozu zachycující obsah uskutečněného hovoru, 

s sebou nese jistá úskalí. Lze totiž účinně polemizovat, zda tento právní závěr akceptující 

extenzivní výklad důkazního významu záznamu ve svém důsledku nepovede ke zpochybnění 

autentičnosti provedeného důkazu a zda lze vůbec s ohledem na kolizi s právy 

odposlouchávané osoby zaručenými v čl. 8 odst. 2, čl. 10 a čl. 13 Listiny733 takový výklad 

akceptovat. Podle závěrů judikatury však nelze vyloučit, aby v případě, kdy přepis nebyl 

pořízen a záznam není dostatečně srozumitelný, soud požádal o provedení přepisu 

Kriminalistický ústav Policie České republiky.734  

(iv) použitelnost záznamu v jiné trestní věci 

V teorii i praxi se ukazuje značně problematickou otázka použitelnosti získaného 

záznamu v jiné trestní věci. V některých případech mohou totiž orgány činné v trestním řízení 

pojmout podezření vůči osobě z určité trestné činnosti (skutku) a za účelem jejího objasnění 

vydají v souladu se zákonem příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, 

přičemž až vyhodnocením údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu vyjde najevo, 

že se odposlouchávaná osoba, popř. osoby, dopustily ještě dalšího skutku, v němž je třeba 

spatřovat trestný čin. Vyvstává tak otázka, zda je možné informace získané zákonným 

odposlechem použít i za účelem objasnění dalšího skutku, který právě provedeným 

odposlechem vyšel najevo, a to zejména s odkazem na zásadu legality (§ 2 odst. 3 tr. ř.), 

zásadu vyhledávací a zásadou oficiality (§ 2 odst. 4 tr. ř.). V mnohých případech je evidentní, 

že za jiných okolností by se o spáchání dalšího skutku orgány činné v trestní řízení 

nedozvěděly. Ke škodě věci, relevantní judikatura, která by tuto otázku blíže osvětlila, 

absentuje, a výklad podmínek, za kterých je možné použít získaný záznam v jiné trestní věci, 

není v právní teorii ani praxi zcela jasný.  

Zákon ve svém ustanovení § 88 odst. 6 tr. ř. stanoví, že v jiné trestní věci, než je ta, 

v níž byl odposlech a záznam telekomunikačního provozu proveden, lze užít záznam jako 

                                                 

 
732 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 1. 2001, sp. zn. 4 To 3/01 (č. 56/2001 Sb. rozh. tr.). 
733 Srov. kritiku autorského kolektivu – ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra 

KALVODOVÁ. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-

80-7400-496-4. s. 327.  
734 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 1. 2001 sp. zn. 4 To 3/01 (č. 56/2001 Sb. rozh. tr.). 
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důkaz tehdy, pokud je i v této věci vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v ustanovení 

§ 88 odst. 1 tr. ř., nebo souhlasí-li s tím uživatel odposlouchávané stanice. Z citovaného 

ustanovení vyplývají pro možnou použitelnost získaného záznamu v jiné trestní věci dvě 

alternativní podmínky, a to: a) souhlas uživatele odposlouchávané stanice, b) vedení trestního 

stíhání pro úmyslný trestný čin uvedený v ustanovení § 88 odst. 1 tr. ř. 

 Souhlas uživatele odposlouchávané stanice zde má význam vzhledem k omezení 

na trestné činy uvedené v ustanovení § 88 odst. 5 tr. ř., přičemž se lze domnívat, že souhlas 

uživatele odposlouchávané stanice bude v praxi udělen spíše výjimečně. 

Pokud jde o druhou alternativní podmínku použitelnosti odposlechů, je zapotřebí 

připomenout, že trestním stíháním se rozumí dle výkladového ustanovení § 12 odst. 10 tr. ř. 

úsek řízení od zahájení trestního stíhání až do právní moci rozsudku, případně jiného 

rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení ve věci samé. Výkladem ustanovení § 88 odst. 6 

věta druhá tr. ř. dále dospějeme k závěru, že není-li dán souhlas uživatele odposlouchávané 

stanice, je použitelnost záznamu podmíněna vydáním a doručením usnesení o zahájení 

trestního stíhání obviněnému v této jiné trestní věci (§ 160 tr. ř.). Jinými slovy lze 

konstatovat, že zahájení trestního stíhání je pro použitelnost odposlechu v jiné trestní věci 

podmínkou sine qua non. Ústavní soud v tomto směru poté dovodil, že trestní stíhání nicméně 

nemusí být vedeno již v době povolení odposlechů, ale postačí, je-li zahájeno dodatečně.735 

Obdobně judikatura dále dovodila, že použitelnosti odposlechů jako důkazu v jiné trestní věci, 

nebrání skutečnost, že řízení, ve kterém byly odposlechy povoleny, se již nevede. Překážkou 

není ani skutečnost, že právní kvalifikace, která podle § 88 odst. 1 tr. ř. vedla k nařízení 

odposlechů, se na základě provedeného dalšího dokazování neprokázala a obviněný nebyl 

takovým trestným činem uznán vůbec vinným.736 

V praxi zůstává nedostatečně řešenou otázkou, zda lze ustanovení § 88 odst. 6 věty 

druhé tr. ř. vykládat tím způsobem, že poznatky získané odposlechy mohou sloužit jako přímý 

podklad pro zahájení trestního stíhání. Z hlediska přesně a jasně stanovené limitace 

použitelnosti důkazů získaných odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu se tato 

problematika přitom jeví zcela esenciální.  

Je třeba uvést, že pomocí jazykové interpretace ustanovení § 88 odst. 6 věta druhá tr. 

ř. by bylo možné spíše dospět k závěru, že informace získané odposlechem a záznamem 

                                                 

 
735 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 7. 2014, sp. zn. 8 Tdo 109/2014 (č. 1/2016 Sb. rozh. tr.). 
736 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 7. 2014, sp. zn. 8 Tdo 109/2014 (č. 1/2016 Sb. rozh. tr.). 
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telekomunikačního provozu by neměly soužit orgánům činným v trestním řízení jako podklad 

pro samotné zahájení trestního stíhání (zákonodárce pracuje s pojmem vedení trestního 

stíhání). Obdobně i z právních závěrů vyslovených judikaturou jednoznačně plyne, že postup, 

kdy orgány činné v trestním řízení využívají operativně pátrací techniky k náhodnému 

plošnému odhalovaní trestné činnosti, není v souladu se zákonem. Například Ústavní soud ve 

svém nálezu sp. zn. II. ÚS 789/06 konstatoval, že „z hlediska ústavně chráněných základních 

práv je nepřípustné, aby (…) odposlechů bylo zneužíváno jako prostředku k teprve 

dodatečnému opatřování podkladů pro tento postup, tj. samotné důvodnosti podezření.“737 

Tento nález se nicméně vztahuje k náležitostem povolení odposlechu, a nikoliv k otázce jejich 

využitelnosti v téže trestní věci.   

Na druhou stranu, z hlediska naplnění účelu trestního řízení, lze pochopitelně 

argumentovat tím, že informace získané na základě legálně povoleného odposlechu mohou 

být využity jako podklad pro následné zahájení trestního stíhání, neboť  při volbě opačné 

interpretační roviny bychom uzavírali cestu orgánům činným v trestím řízení směřující 

k objasňování trestné činnosti a spravedlivému potrestání jejich pachatelů.738 V tomto směru 

lze připomenout, že Nejvyšší soud stanovil limity použitelnosti odposlechů například 

za pomocí konstatování, že „obsah záznamu odposlechů slouží jako podklad pro další vedení 

trestního stíhání, v němž teprve jsou skutečnosti, které jsou v odposleších zaznamenány, 

prověřovány a objasňovány.739 Na první pohled je zřejmé, že podmínka předchozí existence 

podezření na páchání jiné trestné činnosti pramenící z jiných poznatků než těch získaných 

odposlechy ani z citovaného rozhodnutí neplyne a její dovození za pomocí jakéhokoliv 

interpretačního prostředku by překračovalo rámec obsah samotného významu textu zákona 

a patrně by odporovalo i jeho smyslu a účelu. Obecně se totiž vychází z toho, že důkaz 

obstaraný legálním způsobem není možné objektivně opakovat.740  

Z hlediska řešené problematiky je nicméně podstatné, že se citovaný závěr vztahuje 

k použitelnosti odposlechů v jiné trestní věci za účinnosti staré právní úpravy, 

která v ustanovení § 88 odst. 6 věta druhá tr. ř. podmiňovala použitelnost odposlechu v jiné 

trestní věci „současným“ vedeným trestního stíhání i v této věci, přičemž slovo „současně“ 

                                                 

 
737 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. II.ÚS 789/06 (N 150/46 SbNU 489). 
738 Srov. ČENTÉŠ, Jozef. Trestný poriadok: veľký komentár. 3. aktualizované vydanie. Bratislava: EuroKódex, 

2017. ISBN 978-80-8155-070-6. s. 332. 
739 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 7. 2014, sp. zn. 8 Tdo 109/2014 (č. 1/2016 Sb. rozh. tr.). 
740 ŠÁMAL, Pavel. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu ve světle judikatury. Soudní rozhledy. 

2000, č. 3, s. 68 a 69. 
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bylo za účelem odstranění pochybností z tohoto ustanovení vypuštěno novelou č. 265/2001 

Sb. Podstatný je v tomto směru i obsah důvodové zprávy,741 která k tomuto uvádí, že slovem 

současně se nemínila časová, ale věcná souvislost. Navzdory tomu není v praxi výjimkou 

právě opačný přístup, kdy předmětem operativně pátrací činnosti orgánů činných v trestním 

řízení je trestná činnost diametrálně odlišná od trestné činnosti, pro kterou bylo nakonec 

zahájeno trestní stíhání na podkladě provedených odposlechů. 

Ačkoliv se interpretace shodného ustanovení pracující rovněž s pojmem „současně“ 742 

jeví problematickou a prakticky rozpornou i ve slovenské právní úpravě,743 objevují se 

v tamní odborné literatuře cenné názory.744 Někteří autoři uvádějí, že pojem „současně“ je 

zapotřebí vyložit tak, že se vztahuje také na případy, kdy se už minimálně ve dvou trestních 

věcech vede trestní řízení. Jinými slovy, použitelnost záznamu je podmíněna reálnou existencí 

trestního řízení, kdy se předpokládá, že orgány činné v trestním řízení již disponují určitými 

konkrétními poznatky o pravděpodobně se odehrávající trestné činnosti, z čehož plyne, že již 

obstaraný záznam nemůže být jediným podkladem a prvotním úkonem ve věci.745 Jiný názor 

zastává ze slovenských autorů například Ivor,746 který považuje za správné možnost 

použitelnosti záznamu vztahovat k okamžiku pořízení záznamu. V České republice se 

k tomuto závěru přiklání též Šámal.747 

                                                 

 
741 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony (vydán pod č. 265/2001 Sb. v částce 102/2001 Sb . dne 31. 7. 2001) 
742 Srov. § 115 odst. 7 STP. 
743 Srov. usnesení Nejvyššího soudu SR ze dne 14. listopadu 2011, sp. zn. 1 To 4/2010, podle něhož se jedná 

o věcnou souvislost a naproti tomu usnesení Nejvyššího soudu SR ze dne 7. února 2012, sp. zn. 2 To 5/2011, 

podle něhož se jedná o časovou souvislost. Srov. také Výkladové stanovisko Trestního kolegia Nejvyššího soudu 

SR ze dne 11. června 2012 a 10. prosince 2012, sp. zn. 34/ 2012, které sjednocující výklad ke škodě věci 

nezaujalo. 
744 Srov. např. ZÁHORA, Josef. Použitie záznamu získaného odpočúvaním ako dôkazu v inej trestnej veci. 

In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-

7502-185-4. . 162 – 174; ČENTÉŠ, Jozef. Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: 

C.H. Beck, 2013. Beckova edícia právne inštitúty. ISBN 978-80-89603-09-1. s. 126 – 128 nebo také  

VANČÍKOVÁ, Nina. Príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 Trestného 

poriadku. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických 

prostriedkov v trestnom konaní. Praha: Leges, 2017, s 230.  
745 Zastáncem tohoto přístupu je ve slovenské literatuře Perhács a Zajonc. K přehledu názorů slovenských autorů 

srov. např. ZÁHORA, Josef. Použitie záznamu získaného odpočúvaním ako dôkazu v inej trestnej veci. In: 

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-

185-4. s. 162 – 174. 
746 IVOR, Jaroslav. Využitie záznamu z odpočúvania ako dôkazu v trestnom konaní. In: Zborník príspevkov 

z medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni“, 2. ročník. Omšenie. s. 209 – 214.  
747 ŠÁMAL, Pavel. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu ve světle judikatury. Soudní rozhledy. č. 3, 

2000, s. 68 a 69. 
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Při hledání správného řešení problematiky použitelnosti záznamu v jiné trestní věci se 

dostávají do střetu dva právní zájmy. Na jedné straně je nepochybně třeba chránit zájem 

obviněného na zákonnosti proti němu zajištěných a použitých důkazů, na druhé straně není 

žádoucí stanovit orgánům činným v trestním řízení neodůvodněné formální překážky 

pro stíhání závažných trestných činů.748 Domnívám se, že ustanovení § 88 odst. 6 věta druhá 

tr. ř. lze obecně chápat jako výjimku z obecného pravidla, že skutečnosti odůvodňující 

nezbytnost vydání příkazu k odposlechu musí dosahovat alespoň určitého stupně 

pravděpodobnosti podezření ze spáchání trestné činnosti uvedené ve výčtu § 88 odst. 1 tr. ř. a 

že musí popsaný vztah mezi odposlouchávanou osobou a touto trestnou činností. Na druhou 

stranu je třeba mít na paměti, že volná intepretace tohoto ustanovení může vyústit v abuzivní 

zneužívání státní moci. Platná právní úpravu za účelem zamezení takových postupů 

neposkytuje dostatečné záruky. 

Dále je na místě zdůraznit logické a judikaturou potvrzené pravidlo, že není-li 

odposlech realizován v jedné trestní věci v souladu se zákonem, důsledkem takového 

pochybení je jeho nepoužitelnost v jiné trestní věci. Tento závěr formulovat Ústavní soud 

v nálezu sp. zn. II. ÚS 2806/08, ve kterém konstatoval, že: „aby bylo možno použít jako důkaz 

záznamy ať už odposlechnutého telekomunikačního provozu nebo prostorového odposlechu 

v jiné trestní věci, než ve které byly nařízeny, resp. povoleny, je nezbytné, aby jejich nařízení, 

resp. povolení bylo ústavně souladné.749  

Související problematikou je, zda lze přepis jednotlivých hovorů v jiné trestní věci užít 

jako důkaz listinný. Touto otázkou se ještě za situace před přijetím novely trestního řádu 

provedené zák. č. 292/1993 Sb., zabýval v roce 1994 Ústavní soud ve svém nálezu 

sp. zn. II. ÚS 6/93. V konkrétní trestní věci byly jako listinné důkazy použity protokoly 

s obsahem telefonních hovorů z bytové stanice spoluobviněného, jejíž odposlech byl povolen 

v souladu se zákonem. Uvedené listinné důkazy se nacházely ve vyšetřovacím spise vedeném 

                                                 

 
748 ČENTÉŠ, Jozef. Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: C.H. Beck, 2013. 

Beckova edícia právne inštitúty. ISBN 978-80-89603-09-1. s. 126. 
749 Viz Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2010, sp. zn, II.ÚS 2806/08 (N 15/56 SbNU 143). Konkrétní 

skutkový stav spočíval v tom, že přibližně jeden rok před zahájením trestního stíhání obviněného pro jeden 

skutek spočívající ve zneužívání pravomoci veřejného činitele a přijímání úplatku, vydal soud příkaz k 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle ust. 88 tr. ř. jeho mobilního telefonu týkající se 

podezření z úprav motorových vozidel dovezených ze zahraničí. V téže trestní věci také bylo státním zástupcem 

povoleno sledování kanceláře obviněného podle ust. § 158d tr. ř. V tomto trestním řízení však nebyl obviněný 

obviněn, ale byl obviněn právě pro skutek spočívající ve zneužívání pravomoci veřejného činitele a přijímání 

úplatku. Odůvodnění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a operativně pátracích prostředků 

přitom neobsahovaly konkrétní skutečnosti odůvodňujících podezření ze spáchání trestné činnosti osobou, jež 

má být sledována. 
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v jiné trestní věci, konkrétně ve věci trestného činu padělání a pozměňování peněz 

dle tehdejšího § 140 odst. 1 TrZák. Na základě těchto listinných důkazů bylo proti 

obviněnému zahájeno trestní stíhání podle ustanovení § 160 odst. 1 tr. ř. pro další skutek, 

v němž byl spatřován trestný čin porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou dle 

§ 124, odst. 1, 2 písm. b) TrZák a pokus trestného činu zkrácení daně podle § 148 odst. 1, 3 

TrZák. Ústavní soud dospěl k závěru, že záznam o uskutečněném telekomunikačním provozu, 

který byl získán v souladu se zákonem, lze v trestním řízení užít jako listinný důkaz 

s odůvodněním, že ustanovení § 88 tr. ř se na listinné důkazy nepoužije. 750 Téměř o deset let 

později dospěl Ústavní soud k totožnému závěru v nálezu sp. zn. I. ÚS 537/2000.751 

 K možnosti využitelnosti záznamu jako listinného důkazu se přiklání i část nauky.752 

Někteří autoři však naopak považují citované právní názory Ústavního soudu za překonané,753 

což odůvodňují tím, že ze zásady zákonnosti zakotvené v § 2 odst. 4 tr. ř. a z dikce ustanovení 

§ 88 odst. 6 tr. ř. plyne, že důkazem je zásadně získaný záznam, kdy jeho důkazní hodnota je 

podmíněna připojením protokolu s údaji o uskutečněném telekomunikačním provozu. Z toho 

vyplývá, že uvedený postup, ačkoliv akceptovaný Ústavním soudem, je de facto legalizací 

obcházení ustanovení trestního řádu. Vzhledem k tomu, že postup in fraudem legis by byl 

v rozporu nejen s čl. 13 Listiny a čl. 8 Úmluvy, ale též právem na spravedlivý proces 

zaručeným čl. 36 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy, se osobně rovněž přikláním k výkladu, že 

přepis jednotlivých hovorů získaných provedeným odposlechem a záznamem 

telekomunikačního provozu nelze v jiné trestní věci užít ani jako důkaz listinný (srov. § 112 

odst. 2 tr. ř.).  

8.1.2.  Zjišťování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu 

Od provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, jehož účelem 

je zachycení obsahu komunikace, je nutné odlišovat zjištění skutečností spojených 

s telekomunikačním provozem.754 Při provádění úkonů podle ustanovení § 88a tr. ř. orgány 

                                                 

 
750 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 4. 1994, sp. zn. II.ÚS 6/93 (N 22/1 SbNU 159). 
751 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 3. 2002, sp. zn. I. ÚS 537/2000 (N 41/25 SbNU 32). 
752  Srov. např. JELÍNEK, Jiří. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu – nová právní úprava v České 

republice. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy dokazovania. Bratislava: Bratislavská 

vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. s. 86. 
753 Viz ŠÁMAL, Pavel. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu ve světle judikatury. Soudní rozhledy. 

č. 3, 2000, s. 67, ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. 

Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4, 

s. 328. 
754 Institut zjišťování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu byl do českého právního řádu vložen 

novelou trestního řádu č. 265/2001 Sb.  v reakci na vydání nálezů Ústavního soudu ve věcech pod sp. zn. II. ÚS 
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činné v trestním řízení nezjišťují obsah telekomunikačního provozu, ale pouze tzv. 

provozní755 a lokalizační údaje756, které jsou operátoři povinni uchovávat v souladu se 

ZEK.757Rozsah uchovávaných provozních a lokalizačních údajů je přesně vymezen 

v prováděcí vyhlášce č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci lokalizačních 

údajů. Podle ustanovení § 2 této vyhlášky se provozními a lokalizačními údaji rozumí údaje 

nezbytné k identifikaci účastníka nebo uživatele jako například údaje o připojení k internetu, 

IP adrese, elektronické poště, včetně e-mailové adresy odesílatele a příjemce, údaje 

o volaných telefonních číslech, unikátní kód mobilního telefonu (IMEI) apod. 

Provozní a lokalizační údaje vyžádané postupem podle § 88a tr. ř. mohou v mnohých 

případech představovat důkaz zásadního významu, který nasměruje orgány činné v trestném 

řízení v dalším postupu při vyšetřování trestné činnosti. Výsledná data o uskutečněném 

telekomunikačním provozu tvořící tzv. zprávu o zjištění údajů o uskutečněném 

telekomunikačním provozu, lze užít jako důkaz v trestním řízení, přičemž se ve většině 

případů jedná o důkaz listinný (srov. § 112 odst. 2 tr. ř.). Ačkoliv se lze domnívat, že postup 

dle ustanovení § 88a tr. ř. o představuje kvantitativně mírnější zásah do práva na soukromí 

zaručeného na ústavní úrovni, než je tomu při postupu dle ustanovení § 88 tr. ř., může být 

poskytování provozních a lokalizačních údajů účinným nástrojem v rukou orgánů činných 

v trestní řízení, který může sloužit k odhalování běžné kriminality, nikoliv jen závažné trestné 

činnosti (zejména teroristických hrozeb a organizovaného zločinu), tak jak proklamuje 

                                                                                                                                                         

 
502/2000, IV. ÚS 536/2000, a IV. ÚS 78/2001, které vycházely z toho, že čl. 13 Listiny nezakládá pouze 

ochranu tajemství vlastního obsahu zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením, 

ale i dalších údajů evidovaných při registraci telekomunikačního provozu ve vztahu ke konkrétním osobám. Ve 

své aktuální podobě tento institut český zákonodárce přijal v reakci na plenární nálezy sp. zn. Pl. ÚS 24/10  a sp. 

zn. Pl. ÚS 42/11, kterými Ústavní soud zrušil ustanovení § 97 odst. 3 a odst. 4 ZEK, k tomu blíže např. 

VANTUCH, Pavel. K možnosti využití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu jako důkazu 

ve věci. Bulletin advokacie. 2005, č. 11 – 12, s. 24 – 2; JELÍNEK, Jiří. Odposlech a záznam telekomunikačního 

provozu – nová právní úprava v České republice. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy 

dokazovania. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9.s. 81 – 87. 
755 Srov. § 90 odst. 1 ZEK, podle kterého se provozními údaji  rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby 

přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování 
756 Srov. § 91 odst. 1 ZEK, podle kterého se lokalizačními údaji rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti 

elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu 

telekomunikačního koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací. 
757 Uchovávání údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu bylo v českého právním řádu podrobně 

upraveno na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/24/ES, o uchovávání údajů vytvářených 

nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo 

veřejných komunikačních sítí („směrnice o uchovávání údajů“). Této problematice se podrobně věnuje např. 

MYŠKA, Matěj. Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů. Brno: Masarykova univerzita, 

2013. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-6462-1. 
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důvodová zpráva k ust. § 97 ZEK).758 Nadto sám Ústavní soud vyjádřil požadavek 

rovnocenné ochrany údajů poskytovaných o uskutečněném telekomunikačním provozu (§ 88a 

tr. ř.) a samotného obsahu telekomunikačního provozu (§ 88 tr. ř.)759 

Trestní řád, obdobně jako pro postup podle § 88 tr. ř., stanoví jednotlivé normativní 

požadavky na zajištění bezvadnosti úkonu, který je fundamentálním předpokladem následné 

použitelnosti zjištěných údajů o telekomunikačním provozu. Příkaz ke zjištění obsahu 

uskutečněného telekomunikačního provozu lze vydat, na rozdíl od příkazu dle ustanovení § 

88 tr. ř., je-li třeba pro účely trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný čin, na který zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři roky, pro trestné činy 

taxativně vyjmenované v ustanovení § 88a tr. ř., nebo pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání 

zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Ustanovení 

§ 88a tr. ř. tak neobsahuje ve vztahu k okruhu trestných činů, pro které je možné údaje 

o uskutečněném telekomunikačním provozu orgány činnými v trestním řízení vyžádat, 

obdobně přísná omezení jako v případě postupu dle ustanovení § 88 tr. ř. 

Zároveň mimo trestní řízení v praxi dochází k plošnému uchovávání provozních 

a lokalizačních údajů, kdy podle ustanovení § 97 odst. ZEK je právnická nebo fyzická osoba 

zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu 

elektronických komunikací povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační 

údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejich veřejných 

komunikačních sítí a při poskytovávání jejich veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací. Taková informace může být orgánům činným v trestním řízení poskytnuta 

v písemné podobě, ale i v elektronické podobě, způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý 

přístup k vyžadování informací z databáze účastníků veřejné telekomunikační služby 

i předávání dat souvisejících s poskytováním telekomunikační služby.  

Obdobně jako v případě záznamu a odposlechu telekomunikačního provozu je vydání 

příkazu k zjištění údajů telekomunikačního provozu podmíněno zásadou subsidiarity 

a k postupu podle ustanovení §88a tr. ř. je možné přistoupit jen tehdy, nelze-li sledovaného 

účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Z procesního 

hlediska může příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu vydat jen v řízení před 

                                                 

 
758 Viz HERCZEG, Jiří. Ústavněprávní limity monitoringu telekomunikačního provozu: konflikt mezi 

bezpečností a svobodou. Bulletin advokacie. 20146.0, č. 5, s. 22 – 31. 
759 Srov. nálezy Ústavního soudu ČR ze dne 22. 1. 2000, sp. zn. 502/2001 (N 11/21 SbNU 83), ze dne 13. 2. 

2001 sp. zn. IV. ÚS 536/2000 (N 29/21 SbNU 25). 
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soudem předseda senátu a v přípravném řízení soudce. Takový příkaz musí být vydán 

písemně a odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu 

v případě, že se vede trestní řízení pro trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva 

zavazuje a vztahuje-li se žádost ke konkrétnímu uživateli, musí být v příkazu uvedena jeho 

totožnost, je-li známa. (§ 88a tr. ř.).  

Institut obdobný zjišťování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu zná 

i § 66 odst. 3 ZoP , podle něhož policie při plnění svých úkolů může v případech stanovených 

zákonem a v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu žádat od právnické nebo 

fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou 

službu elektronických komunikací poskytnutí provozních a lokalizačních údajů způsobem 

umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup, nestanoví-li jiný právní předpis jinak (tím je právě 

ZEK). Podle tohoto ustanovení není možné postupovat v trestním řízení, neboť jím nelze 

obcházet ustanovení § 88a tr. ř., které je ve vztahu k trestnímu řízení speciálním ustanovením 

upravujícím vyžadování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu.760  

Z ustanovení § 88a odst. 4 tr. ř. plyne, že ke zjištění údajů o uskutečněném 

telekomunikačním provozu není nutný příkaz, pokud s poskytnutím údajů vysloví souhlas 

uživatel telekomunikačního zařízení, ke kterému se mají údaje o uskutečněném 

telekomunikačním provozu vztahovat. Uživatelem veřejně dostupné služby elektronických 

komunikací se přitom podle ustanovení § 2 písm. b) ZEK rozumí ten, kdo využívá nebo žádá 

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, přičemž uživatel může, ale nemusí být 

současně účastníkem. Účastníkem telekomunikačního provozu se podle ustanovení § 2 písm. 

a) ZEK rozumí ten, kdo je s jejím poskytovatelem ve smluvním vztahu. 

Oproti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu neupravuje ustanovení 

§ 88a limitaci využitelnosti údajů o komunikaci obviněného a jeho obhájce, ani jiných osob, 

které jsou vázány povinností mlčelivosti. Jak upozorňuje Herczeg, v praxi tak dochází k 

ukládání provozních a lokalizačních údajů i těchto osob, kdy tyto informace jsou poskytovány 

pro účely trestního řízení bez omezení.761 Jakkoliv je na problematičnost uchovávání údajů o 

                                                 

 
760 Viz ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní právo 

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 332, 

ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
761 HERCZEG, Jiří. Ústavněprávní limity monitoringu telekomunikačního provozu: konflikt mezi bezpečností 

a svobodou. Bulletin advokacie. 20146.0, č. 5, s. 22 – 31. 
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telekomunikačním provozu opakovaně upozorňováno v zahraničí762 i na mezinárodní 

úrovni763, tento postup je (zatím) v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

8.1.3.  Soudní přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu (§ 88 tr. ř.) a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu 

(§ 88a tr. ř.) 

Významnou garancí dodržení zákonnosti při pořizování obrazových a zvukových 

záznamů v trestním řízení je soudní přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu (§ 88 tr. ř.) a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním 

provozu (§ 88a tr. ř.) ve zvláštním řízení před Nejvyšším soudem (§ 314l až 314n tr. ř.). Podle 

platné právní úpravy, přezkoumá Nejvyšší soud zákonnost provedeného odposlechu na návrh 

oprávněné osoby uvedené v ustanovení § 88 odst. 8 tr. ř., resp. § 88a odst. 2 tr. ř. 

v neveřejném zasedání, přičemž rozhodnout může dvojím způsobem. Pokud Nejvyšší soud 

dospěje k závěru, že příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu byl vydán, 

případně byl odposlech proveden, v rozporu se zákonem, vysloví usnesením jeho porušení. 

Tím pak umožní osobě, vůči které byl odposlech nařízen, domáhat se náhrady škody 

za vzniklou nemajetkovou újmu podle zvláštního zákona o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.764 

Při své přezkumné činnosti vychází Nejvyšší soud z informací, které v době rozhodování má 

k dispozici, nikoliv tedy z informací, které měly v době rozhodování o povolení odposlechu 

orgány činné v trestním řízení, což je předmětem kritiky některých odborníků, neboť je tímto 

zpochybňována legitimita současného systému přezkumu odposlechů. Na problematičnost 

tohoto stavu poukazuje například Jelínek, který uvádí, že aby Nejvyšší soud mohl odpovědně 

posoudit, zda odposlech byl v konkrétním případě zákonný, musel by mít k dispozici takové 

informace, které měl v době rozhodování k dispozici soudce, který odposlech nařídil, a to 

včetně poznatků operativní povahy.765 

                                                 

 
762 Srov. nález Ústavního soudu Slovenské republiky ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 10/2014, uveřejněný 

pod č. 139/2015 Z.z. 
763 V roce 2014 Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že směrnice uchovávání údajů je neplatná a konstatuje, 

že „normotvůrci Unie při přijetí směrnice 2006/24 překročili hranice, které mu ukládá dodržování zásady 

proporcionality ve vztahu k čl. 8, 8 a čl. 52 odst. 1 Charty“ – viz rozsudek Soudního dvora EU ze dne 8. 4. 2014 

ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12. 
764 Zákon č. 82/1998, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem. 
765 JELÍNEK, Jiří. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu – nová právní úprava v České republice. 

In: ZÁHORA, Josef (ed.). Teoretické a praktické problémy dokazovania. Bratislava: Bratislavská vysoká škola 

práva, 2008. ISBN 978-80-89363-17-9. s. 87. 
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Systém přezkumu zákonnosti odposlechu je navázán na informační povinnost orgánů 

činných v trestním řízení, jejímž obsahem je povinnost informovat dotčenou osobu o tom, 

že byla odposlouchávána po pravomocném skončení věci. Součástí této informace je poučení 

o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení této informace návrh na přezkoumání 

zákonnosti příkazu k Nejvyššímu soudu. Informační povinnost je zatížena rozsáhlým 

systémem výjimek z této povinnosti. Podle ustanovení § 88 odst. 9 tr. ř. příslušný orgán činný 

v trestním řízení informaci o nařízeném odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

dle § 88 odst. 9 tr. ř. nepodá, pokud se řízení konalo o trestném činu uvedeném v tomto 

ustanovení, anebo pokud je proti osobě, jíž má být informace sdělena, vedeno trestní řízení, 

anebo pokud by poskytnutím takové informace mohl být zmařen účel probíhajícího trestního 

řízení, anebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu, života, zdraví, práv a svobod osob. 

Například v sousední Slovenské republice informační povinnost koncipována poněkud 

odlišně. Podle slovenského trestního řádu, musí být o provedeném odposlechu a záznamu 

informovány jím dotčené osoby, kterými jsou však pouze osoby, proti kterým směřoval příkaz 

k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 115 odst. 2 STP. Informační 

povinnost se však nevztahuje na osoby, které mají právo nahlížet do spisu, tedy zejména 

obviněný a poškozený.766 Orgánem příslušným k podání informace je ten, jehož rozhodnutím 

byla věc pravomocně skončena (v řízení před soudem je tímto orgánem předseda soudu 

prvního stupně). 767  

Konečně je třeba uvést, že na rozdíl od odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu a zjišťování údajů o uskutečněném telekomunikacím provozu, povolení sledování 

osob a věcí (158d tr. ř.) posteriorní kontrole Nejvyšším soudem nepodléhá. Na tomto, 

dovolím si tvrdit, legislativním nedostatku nic nemění ani skutečnost, že Ústavní soud ve 

svých nálezech výslovně uvádí, že „efektivní soudní kontrola provádění jakýchkoliv 

operativně pátracích prostředků, s přesahem do oblasti základních práv a svobod, je naprosto 

nezbytnou podmínkou spravedlivého procesu v trestním řízení“.768 Není překvapující, že 

současná absence mechanizmu přezkumu zákonnosti vydaného příkazu ke sledování osob a 

                                                 

 
766 ČENTÉŠ, Jozef. Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: C.H. Beck, 2013. 

Beckova edícia právne inštitúty. ISBN 978-80-89603-09-1. s. 130. 
767 Informaci není tento orgán povinen podat, pokud je řízení vedeno ve věci zvlášť závažného zločinu (obzvlášť 

závažný zločin) nebo zločinu, který byl spáchán organizovanou skupinou, zločineckou skupinou 

nebo teroristickou skupinou. Dotčená osoba nebude příslušným orgánem informována ani tehdy, podílelo-li 

se na spáchání trestného činu více osob, a alespoň ve vztahu k jedné z nich nebylo trestní stíhání doposud 

pravomocně skončeno, anebo hrozilo-li by poskytnutím informace zmaření účelu prováděného trestního stihání. 
768 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06 (N 88/45 SbNU 29). 
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věcí podle ustanovení § 158d tr. ř. je předmětem oprávněné kritiky trestněprávní teorie i 

praxe. Zákonnost všech povolených odposlechů nicméně podléhá přezkumu Stálou komisí 

Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu, která v březnu roku 2017 rovněž vyjádřila nad absencí možnosti přezkumu 

zákonnosti příkazu ke sledování osob a věcí dle ustanovení § 158d odst. 3 tr. ř. obavy. 

8.2. Prostorové odposlechy a sledování emailové komunikace jako forma sledování 

osob a věcí 

Dalším institutem, který slouží orgánům činným v trestním řízení k pořizování 

obrazových nebo zvukových záznamů, je sledování osob a věcí, které je jako forma 

operativně pátracích prostředků legislativně zakotveno v ustanovení § 158d tr. ř. Z hlediska 

aplikační praxe je významné, že postup podle § 158d tr. ř. lze využít nad rámec reálného 

sledování pohybu osob a věcí, včetně zjišťování pohybu osob pomocí mobilních telefonů, též 

při realizaci prostorových odposlechů a sledování emailové komunikace. 

Obdobně jako je tomu u institutů odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

a zjišťování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu dochází tímto postupem 

k zásahu do ústavně zaručených práv v čl. 7, čl. 8 a čl. 10 Listiny a čl. 8 Úmluvy. Proto je 

i legislativní koncepce jednotlivých aplikačních podmínek realizace sledování osob a věcí 

je velmi obdobná jako u těchto dříve zmíněných institutů (§ 88, § 88a tr. ř.)  

Podle § 158d odst. 2 tr. ř. je možné pořizovat na základě písemného povolení státního 

zástupce zvukové, obrazové či jiné záznamy, které mohou být za zákonem stanovených 

podmínek užity jako důkaz v trestním řízení (§ 158d odst. 2 a 3 tr. ř.). Použitelnost záznamu 

o sledování osob a věcí je podmíněna, obdobně jako je tomu v případě záznamů získaných 

postupem podle ustanovení § 88 tr. ř., dodržením zákonných limitací postupu při jejich 

opatřování. Má-li být záznam pořízený postupem podle §158d tr. ř. použit jako důkaz, je třeba 

k němu připojit protokol s náležitostmi uvedenými v § 55 a 55a tr. ř. (§ 158d odst. 7 tr. ř.), 

zejména je tedy potřeba uvést dobu sledování, místa, popř. prostory, v nichž bylo prováděno, 

druh prováděného záznamu a popis činností sledované osoby v okamžiku pořízení záznamu 

nebo polohy věci, o kterou se jednalo. Protokol o sledování osob a věcí však nemusí například 

obsahovat údaje o totožnosti policistů, kteří provedli sledování.769  

                                                 

 
769 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 6. 2011, sp. zn. 5 Tdo 482/2011. 
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Lze shrnout, že nepoužitelnost záznamu získaného postupem podle § 158d tr. ř. může 

plynout z: 

a) nedodržení limitace okruhu trestných činů, k jejichž objasnění lze sledování 

povolit, tj. úmyslných trestných činů (§ 158b odst. 1 tr. ř.);  

b) absence povolení soudce nebo státního zástupce, resp. jeho dodatečné nevydání 

(§ 158d odst. 2 tr. ř.); 

c) absence náležitého odůvodnění povolení, včetně uvedení doby trvání sledování 

(§ 158d odst. 4 tr. ř.); 

d) aplikace postupu podle ustanovení § 158d odst. 3 tr. ř. na zjištění údajů, k jejichž 

vytěžení zákon stanoví jiný procesní režim; 

e) nedostatku odůvodnění místní příslušnosti, není-li zřejmá. 

Obdobně jako pro účely postupu podle ustanovení § 88 a § 88a tr. ř., lze ke sledování 

osob a věcí přistoupit jen tehdy, nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by 

jinak jeho dosažení podstatně ztížené (§ 158b tr. ř.). Pokud jde o odlišnosti obou institutů, 

předně není postup podle ustanovení § 158d tr. ř. limitován okruhem trestných činů s určitou 

zákonnou trestní sazbou, popř. okruhem trestných činů určitého charakteru, jako je tomu 

v případě postupu podle ustanovení § 88 nebo § 88a tr. ř. Při využití sledování osob a věcí tak 

absentuje tak zákonný požadavek proporcionality zásahu do základního práva s ohledem na 

sledovaný účel. Přístup k údajům, které tvoří obsah telekomunikačního a listovního tajemství 

či nedotknutelnosti obydlí je totiž upraven běžný prostředek opatřování důkazů pro účely 

trestního řízení vedeného i pro jakýkoli úmyslný trestný čin, aniž by zákon vyžadoval 

existenci podezření ze spáchání závažné trestné činnosti (srov. § 88 odst. 1, § 88a odst. 1 tr. 

ř.) Dalším podstatným odlišným rysem je skutečnost, že přestože ustanovení 

§ 158b odst. 2 tr. ř. stanoví, že použití operativně pátracích prostředků nesmí sledovat jiný 

zájem než získání skutečností důležitých pro trestní řízení, zákon neukládá orgánům činným 

v trestním řízení povinnost dotčenou osobu po pravomocném skončení věci o využití 

sledování informovat. 

Podle ustanovení § 158d odst. 3 tr. ř. má-li být sledováním zasahováno 

do nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství nebo zjišťován obsah jiných písemností 

a záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických prostředků, lze je uskutečnit jen 
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na základě předchozího povolení soudce. Z procesního hlediska tak lze sledování osob 

provádět na základě povolení,770 které se vydává ve formě opatření, a proto proti němu není 

přípustná stížnost.  Příslušné povolení musí být vydáno na podkladě žádosti státního zástupce 

(§ 158d odst. 3 tr. ř.) nebo policejního orgánu (§ 158d odst. 2 tr. ř.). Zákon stanoví, že tato 

žádost musí být odůvodněna podezřením z konkrétní trestné činnosti, a jsou-li známy, 

též údaji o osobách či věcech, které mají být sledovány. Povinnost odůvodnění podezření 

z konkrétní trestné činnosti nelze vykládat ryze formálně, což zdůraznil Ústavní soud ve svém 

nálezu sp. zn. II. ÚS 2806/08, ve kterém uvedl, že „výklad povinnosti "odůvodnění podezření 

na konkrétní trestnou činnost" coby nezbytné náležitosti žádosti o povolení sledování osob 

a věcí podle § 158d odst. 4 tr. řádu musí být poněkud širší než striktně textualistický. Nelze 

vystačit s pouhým vyslovením podezření, že se konkrétní trestná činnost stala ... Je nezbytné 

také dát do souvislosti podezření, že k této konkrétní trestní činnosti má sledovaná osoba 

konkrétní vztah, a tím vyjádřit nezbytnost pořizování zvukových, obrazových nebo jiných 

záznamů (...). Opačný přístup by umožňoval sledovat prakticky kohokoliv. V široké možnosti 

takových zásahů do základních práv a svobod ale nelze shledávat jejich nezbytnost, a tedy 

soulad s ústavním pořádkem, který lze totiž shledávat právě jen v omezení možnosti takových 

zásahů do základních práv na situace nezbytné v demokratické společnosti."771  

Náležitostí povolení ke sledování osob a věcí je uvedení doby, po kterou může být 

sledování prováděno. Doba sledování v takovém případě nesmí být delší než šesti měsíců. 

Tato doba může být opakovaně prodloužena, ovšem vždy na dobu nejvýše šesti měsíců. 

Pokud by věc nesnesla odkladu, tj. byl již v mezidobí při opatřování souhlasu účel sledování 

zmařen, anebo by pominuly okolnosti, za nichž lze sledování uskutečnit, a nešlo by o případy 

uvedené v § 158d odst. 3 tr. ř., kdy by bylo potřeba povolení soudce, je možné sledování 

provést i bez povolení státního zástupce, avšak policejní orgán je povinen o povolení 

bezodkladně dodatečně požádat a pokud by jej do 48 hodin neobdržel, musí sledování 

ukončit, případný záznam zničit a informace, jež se v této souvislosti dozvěděl, nijak 

nepoužít. Věta druhá ustanovení § 158d odst. 3 tr. ř. poté stanoví, že při vstupu do obydlí 

nesmějí být provedeny žádné jiné úkony než takové, které směřují k umístění technických 

prostředků. To znamená, že při úkonech dle ustanovení § 158d odst. 3 není možné odejmout 

věci, které se v prostorách obydlí nachází, k takovému účelu slouží jiné procesní instituty 

                                                 

 
770 Srov. dikci ust. § 158d, které hovoří o „povolení“ a nikoliv o „příkazu“ jako v případě postupu podle 

§ 88 a § 88a tr. ř. 
771 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. II. ÚS 2806/08 (N 15/56 SbNU 143). 
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uvedeny zejména v ustanovení § 78, 79, 82, 83, 83a, 85c tr. ř. (domovní prohlídka či vydání 

a odnětí věci apod.). Sledování může být provedeno dle ustanovení § 158d odst. 6 tr. ř. také se 

souhlasem toho, do jehož práv a svobod má být sledováním zasahováno.  Stejně jako je tomu 

v případě postupu dle ustanovení § 88 a § 88a tr. ř. je nepřípustné sledování komunikace mezi 

obviněným a obhájcem. Pokud policejní orgán při sledování zjistí, že obviněný komunikuje se 

svým obhájcem, je povinen záznam s obsahem této komunikace zničit a poznatky, které se v 

této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít (§ 158d odst. 1 tr. ř.).772 

V jiné trestní věci, než je ta, v níž bylo sledování za podmínek uvedených 

v ustanovení § 158d odst. 2 provedeno, lze záznam pořízený při sledování a připojený 

protokol použít jako důkaz jen tehdy, je-li i v této věci vedeno řízení o úmyslném trestném 

činu nebo souhlasí-li s tím osoba, do jejíž práv a svobod bylo sledováním zasahováno. Oproti 

postupu § 88 tr. ř. je možnost použitelnosti odposlechu v jiné trestní věci vázána na podmínku 

vedení trestního řízení pro kterýkoliv úmyslný trestný čin (srov. § 12 odst. 10 tr. ř.), nikoliv až 

na okamžik zahájení trestního stíhání, což otevírá značně široký prostor pro využitelnost 

sledováním získaných údajů. 

Obecně lze konstatovat, že úprava sledování osob a věcí v ustanovení § 158d odst. 3 

tr. ř. se uplatní subsidiárně v případech ohledně nichž není procesními předpisy stanoven 

zvláštní režim.773 Jestliže by byl postup podle § 158d odst. 3 tr. ř. orgány činnými v trestním 

řízení nesprávně využit ke zjištění údajů, pro jejichž vytěžení zákon stanoví jiný procesní 

režim, bylo by patrně možné uvažovat o nepoužitelnosti takového záznamu jako důkazu, 

neboť za takových okolností by poznatky měly být získávány postupem podle speciálních 

ustanovení (například typicky postupem podle ustanovení § 88 tr. ř.) a vzniklou vadu 

z důvodu absence zákonného titulu k provádění úkonu, který musí být proveden speciálním 

postupem, a tedy nikoliv postupem podle § 185d tr. ř., bude stěží možné v mezičase vydání 

příslušného zákonného rozhodnutí zhojit. Ke škodě věci se judikatura k tomuto problému 

však ještě nevyjádřila. V tomto směru by nepochybně bylo žádoucí, aby kolizi obecného 

ustanovení § 158d tr. ř. a speciální právní úpravy zmíněných úkonů v trestním řádu vyřešil 

                                                 

 
772 Blíže k této problematice srov. kapitolu 8.1.1 této práce. 
773 Viz např. § 78, 79, 82, 83, 83a, 85c, § 86 až 87a, § 88 a 88a tr. ř upravující vydání a odnětí věci, domovní 

a osobní prohlídky, prohlídky jiných prostor a pozemků, zadržení a otevření zásilek, jejich záměny a sledování, 

odposlech a záznamu telekomunikačního provozu a zjišťování údajů o uskutečněném telekomunikačním 

provozu. 
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zákonodárce konkrétnější normativní úpravou a stanovil tak jasné limity, za kterých lze 

k postupu podle § 158d tr. ř. přistoupit. 774 

8.2.1.  Prostorové odposlechy 

Platná právní úprava neobsahuje specifická pravidla pro provádění tzv. prostorových 

odposlechů. Nehledě na skutečnost, že prostorové odposlechy představují srovnatelný zásah 

do základních práv a svobod jedinců s „klasickými“ odposlechy, současná praxe inklinuje 

k řešení jejich provádění postupem podle ustanovení § 158d odst. 3 tr. ř.775. Podle aplikační 

praxe a rozhodovací činnosti soudů je tak vyloučeno provádění prostorových jiným postupem 

(§ 88 tr. ř., § 88a tr. ř.). Nerespektování tohoto pravidla je podstatnou procesní vadou, která 

způsobuje nezákonnost příkazu odposlechu a z toho vyplývající nepoužitelnost pořízeného 

záznamu.776 

Jakkoliv se realizace prostorových odposlechů postupem podle ustanovení § 158d 

odst. 3 tr. ř. jeví za současného právního stavu jako jediné možné správní řešení, jeho aplikace 

s sebou imanentně nese jisté praktické obtíže. 

 Problematickou se předně jeví skutečnost, že zatímco v případě „běžných“ 

odposlechů je jejich nařízení neobejde bez schválení soudu, u prostorových odposlechů 

prováděných formou operativně pátracích prostředků postačuje podle ustanovení § 158d odst. 

2 tr. ř. ve většině případů souhlas státního zástupce. Obrazové a zvukové záznamy získané na 

základě prostorového odposlouchávání veřejných míst je tak možné použít jako důkaz 

v trestním řízení bez kontroly soudu nad zachováním zákonnosti jejich provádění. Je tak 

zřejmé, že ve srovnání se zárukami, které zákon stanoví pro „běžný“ odposlech 

v ustanoveních § 88 tr. ř., ustanovení § 158d tr. ř. neposkytuje dostatečné záruky pro 

zachování proporcionality mezi zásahem do tajemství přepravované zprávy a závažností 

údajné trestné činnosti, když umožňuje, aby postup podle § 158d tr. ř. byl využíván u všech 

úmyslných trestných činů. 

Recentní námitky a legislativní návrhy777 jasně naznačují, že současný stav, kdy 

k prolomení telekomunikačního tajemství u prostorových odposlechů postačí souhlas státního 

                                                 

 
774 Shodně ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 332. 
775 Srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 1. 2010, sp. zn, II. ÚS 2806/08 (N 15/56 SbNU 143). 
776 Srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 1. 2010, sp. zn, II. ÚS 2806/08 (N 15/56 SbNU 143). 
777 Srov. usnesení č. 25 Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, 

použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací ze dne 23. 2. 2017. Dostupné na – 
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zástupce, se ukázal v praxi jako nevhodný. Patrně právě s odkazem na výše uvedené závěry 

Ústavního soudu a ESLP se v české odborné veřejnosti šíří názory apelující na vypuštění 

současného oprávnění státního zástupce. Tomu by napříště nemělo být svěřeno udělovat 

policejnímu orgánu písemné povolení ke sledování osob a věcí, při kterém mají být 

pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, jako je tomu doposud, a tato pravomoc by 

měla být nově svěřena výlučně soudu.  S těmito názory lze zcela souhlasit.778  Nad rámec 

absence soudního přezkumu vydaného povolení k prostorovému odposlechu lze totiž účinně 

argumentovat tím, že náš právní řád legislativně neumožňuje provádění odposlechů jako 

operativně pátracích prostředků a současná praxe tak probíhá na hraně legality, kdy se 

prakticky dovozuje zastupitelnost ustanovení § 158d a § 88 tr. ř.  Ostatně i ESLP apeluje na 

to, aby státy zajistily efektivní ochranu proti zneužití odposlechů tak, aby minimálně 

v poslední instanci nad výkonnou mocí povolující odposlechy (v případě postupu podle § 

158d tr. ř. – státní zástupce, policejní orgán) prováděl kontrolu soud, neboť právě soudní moc 

poskytuje záruky nezávislosti a nestrannosti.779 

Absence soudního dohledu nad povolováním prostorových odposlechů není však 

jediným problémem zavedené praxe směrem k postupu podle ustanovení § 158d odst. 3 tr. ř. 

Stejně jako u všech forem sledování osob a věcí, ani v případě prostorových odposlechů není  

v zákoně promítnut požadavek proporcionality zásahu do základního práva s ohledem na 

sledovaný účel a  neexistuje u nich informační povinnost. Přitom Ústavní soud ve své 

ustálené judikatuře připomíná, že z ústavního pořádku České republiky vyplývá, že k zásahu 

do soukromí může ze strany veřejné moci dojít jen zcela výjimečně a jen, je-li to zcela 

nezbytné. Ústavní soud již v nálezu z roku 2008 vyložil, že „odposlouchávání telefonních 

rozhovorů veřejnou mocí (stejně jako jiné tajné sledování) představuje vážné omezení 

základních práv.“780  

                                                                                                                                                         

 
https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=102715: Komise přijaly usnesení, ve kterém žádá vládu, aby 

Poslanecké sněmovně neprodleně předložila návrh zákona, který bude obsahovat změnu trestního řádu tak, aby 

bylo vypuštěno oprávnění státního zástupce udělovat policejnímu orgánu písemné povolení ke sledování osob 

a věcí, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, podle § 158d odst. 2 trestního 

řádu; tato pravomoc by měla být svěřena výlučně soudu, byl náležitě zajištěn funkční systém evidence a 

informování osob dotčených pořízením zvukového, obrazového nebo jiného záznamu při sledování podle § 

158d trestního řádu v případech, kdy pořízením zvukového, obrazového nebo jiného záznamu nebyly zjištěny 

skutečnosti důležité pro trestní řízení, a aby bylo zajištěno, že takové informace budou bezodkladně 

zlikvidovány.“ 
778 Na druhou stranu, i například slovenská úprava právní úprava umožňuje za určitých okolností vydání příkazu 

i k „běžnému“ odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu rovněž prokurátorem, tento však musí být 

bezodkladně, nejpozději do 24 hodin schválen soudcem – srov. § 115 odst. 2 STP. 
779 Rozsudek ESLP ze dne 6. 9. 1978 ve věci Klass a další proti Německu, č. 5029/71. 
780 Nález Ústavního soudu ze dne 29. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 3038/07 (N 46/48 SbNU 549). 

https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=102715
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Tento právní závěr dále Ústavní soud rozvinul ve svém nálezu ze dne 27. 1. 2010, 

sp. zn. II. ÚS 2806/08: 

„Ustanovení čl. 8 Úmluvy garantuje právo každého na respektování jeho soukromého 

a rodinného života, obydlí a korespondence s tím, že orgány státu mohou do výkonu tohoto 

práva zasahovat jen v případě, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické 

společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu 

země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv 

a svobod jiných. 

Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 3038/07 ze dne 29. 2. 2008 (N 46/48 SbNU 549) vyložil, 

že odposlouchávání telefonních rozhovorů veřejnou mocí (stejně jako jiné tajné sledování) 

představuje vážné omezení základních práv. Z ústavního pořádku plyne, že k omezení osobní 

integrity a soukromí (tj. k prolomení ochrany) může ze strany veřejné moci dojít jen zcela 

výjimečně a jen, je-li to nezbytné a účelu sledovaného veřejným zájmem nelze dosáhnout 

jinak. Při nedodržení některé podmínky jde o zásah protiústavní. 

Také představitelé tuzemské nauky považují sledování osoby za citelný zásah do jejího 

soukromí bez rozlišování prostorů, kde je osoba sledována (srov. Sotolář, A., Púry, F.: Skrytá 

reakce policie na již spáchanou trestnou činnost in Trestněprávní revue 2003, 1: 6). 

Zásah do soukromí je tedy v zásadě omezen především nezbytností takového postupu. 

V opačném případě totiž hrozí nebezpečí, že se výkon státní moci v trestním řízení stane 

nástrojem libovůle jejích dočasných držitelů proti jednotlivci (srov. Kallab, J.: Zločin a trest, 

Úvahy o základech trestního práva. Praha: J. R. Vilímek, 1916. str. 8). K tomu, aby nebyly 

překročeny meze nezbytnosti, musí existovat systém adekvátních a dostatečných záruk, 

skládající se z odpovídajících právních předpisů a účinné kontroly jejich dodržování 

[srov. nález sp. zn. II. ÚS 789/06 ze dne 27. 9. 2007 (N 150/46 SbNU 489), bod 16].“781 

Z citovaného nálezu jednoznačně plyne, že odposlech je závažným zásahem 

do základních práv a svobod bez ohledu na místo jeho provedení, což v zásadě odpovídá 

též právním závěrům vysloveným ve vztahu k odposlouchávání osob ESLP, který 

ve své judikatuře postupně definoval minimální požadavky, které musí vnitrostátní zákon 

povolující provádění odposlechů obsahovat. Mezi tyto patří, mimo jiné, vymezení okruhu 

trestných činů, pro jejichž objasnění je možné odposlech nařídit, se zohledněním skutečnosti, 

                                                 

 
781 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. II. ÚS 2806/08 (N 15/56 SbNU 143). 
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že odposlechy mohou odůvodnit pouze „velmi vážné důvody založené na důvodném podezření 

z páchání závažné trestné činnosti“782 

Z judikatury ESLP je dále patrné, že podstatnou zárukou zákonnosti odposlechů 

z pohledu Úmluvy je definice podmínek pro zničení odposlechů a jejich odstranění ze spisu, a 

to zvláště v případě pravomocného skončení věci jinak než vynesením odsuzujícího 

rozsudku.783 Z pohledu Úmluvy se po národních právních řádech dále vyžaduje, aby 

obsahovaly povinnost orgánů provádějících odposlechy pro pravomocném skončení věci 

odposlouchávanou osobu informovat. Logicky však nežádá zakotvení informační povinnosti 

před prováděním odposlechu, během jeho provádění ani, bezprostředně poté, pokud by 

poskytnutí takové informace dotčení osobě účely vyšetřování.784  

Současnému právnímu realizace prostorových odposlechů lze tak dále vytknout, 

že nezajišťuje v souladu s výše uvedenými požadavky ESLP náležité zajištění systému 

evidence a informování osob dotčených pořízením záznamu. Proto by de lege ferenda mělo 

být rovněž upraveno pravidlo, že podle § 158d odst. 2 tr. ř. v případech, kdy jeho pořízením 

nebyly zjištěny skutečnosti důležité pro trestní řízení, bude zajištěno, že takové informace 

budou bezodkladně zlikvidovány,785 čímž by se zajistila efektivnější kontrola dodržování 

základních práv a svobod sledovaných osob za pomocí prostorových odposlechů srovnatelná 

s úrovní ochrany při provádění „klasických“ odposlechů.  

Z hlediska současného stavu provádění prostorových odposlechů je třeba proto 

apelovat na zajištění legislativní podpory pro jejich realizaci, která by odpovídala 

požadavkům na dodržení standardů ochrany práva do soukromí vyslovené ESLP a Ústavním 

soudem, neboť sledování osoby představuje citelný zásah do jejího soukromí bez rozlišování 

prostorů, kde je osoba sledována. Absence informační povinnosti, rezignace na respektování 

subsidiarity zásahu do základního práva se zohledněním závažnosti domnělé trestné činnosti a 

                                                 

 
782 Rozsudek ESLP ze dne 10. 2. 2009ve věci Iordachi a další proti Moldavsku, č. 25198/02. 
783 Srov. např. rozsudek ESLP ze dne 24. 4. 1990 ve věci Kruslin proti Francii, č. 11801/85, rozsudek ESLP 

ze dne 24. 4. 1990 ve věci Huvig proti Francii, č. 11105/84, Série A č. 176-B, rozsudek ESLP ze dne 30. 7. 

1998 ve věci Valenzuela Contreras proti Španělsku, č. 27671/95, rozsudek ESLP ze dne 31. 5. 2005 ve věci 

Vetter proti Francii, č. 59842/00, rozsudek ESLP ze dne 20. 12. 2005 ve věci Wisse proti Francii, č. 71611/01, 

rozsudek ESLP ze dne 18. 5. 2010 ve věci Kennedy proti Spojenému království, č. 26839/05, rozsudek ESLP 

ze dne 10. 2. 2009ve věci Iordachi a další proti Moldavsku, č. 25198/02. 
784 Srov. rozsudek ESLP ze dne 6. 9. 1978 ve věci Klass a další proti Německu, č. 5029/71, rozsudek ESLP 

ze dne 28. 6. 2007 ve věci Association for European Integration and Human Rights and Ekimedzhiev proti 

Bulharsku, č.  62540/00. 
785 Usnesení č. 25 Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití 

sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací ze dne 23. 2. 2017. Dostupné na – 

https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=102715. 

https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=102715
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absence soudního přezkumu – to vše je přispívá k nesouladu současné praxe při realizaci 

prostorových odposlechů v České republice s požadavky ESLP. Komplexně řečeno, t pohledu 

ESLP je k zachování zákonnosti při provádění odposlechů nezbytné, aby „existovala jasná a 

detailní pravidla, tím spíše, kdy se technické prostředky stále zdokonalují“. 786 O naplnění 

tohoto požadavku však nelze za současného právního stavu v České republice hovořit. Právní 

úprava de lege lata je totiž charakteristická stavem legislativního vakua, ve kterém přichází za 

účelem naplnění postulátů ochrany práva na soukromí plynoucích z ústavního pořádku České 

republiky v úvahu snad je aplikace postupu podle § 158d odst. 3 tr. ř. za plnění omezujících 

podmínek uvedených v § 88 odst. 1 tr. řádu a použití toho ustanovení per analogiam. 

Současná praxe se k této variantě nicméně pozitivně nestaví. 

8.2.2.  Sledování emailové komunikace 

Sledování emailové komunikace, která je v dnešní době zcela běžným prostředkem 

dopravování zpráv, může pro orgány činné v trestné řízení představovat cenný zdroj 

informací. Obsah emailové komunikace může být z hlediska objasňování některých druhů 

trestných činů zcela klíčovým důkazem a poměrně snadným a účinným prostředkem 

odhalování trestné činnosti zejména z hlediska možností uchování jeho obsahu v čase. Tento 

poměrně nový „druh“ důkazu má pochopitelně i své nevýhody, které lze spatřovat zejména 

v poměrně snadné pozměnitelnosti zpráv, a z tohoto vyplývající problematické věrohodnosti 

tohoto druhu důkazu z hlediska jeho autentičnosti.787 Podíváme-li se na normativní zakotvení 

možností obstarání obsahu emailové komunikace pro důkazní účely, zjistíme, že problematika 

sledování emailové komunikace, není v českém právní řádu v zásadě nijak řešena. Tento 

legislativní deficit oprávněně vzbuzuje otázky, jakým procesním postupem lze ke zjišťování 

obsahu emailových schránek a případně ke sledování aktuálně probíhající emailové 

komunikace přistupovat. Přestože se názory na správný postup při realizaci tohoto úkonu 

různí,788 v převážné většině případů se při zjišťování aktuálního obsahu emailové komunikace 

provádí v praxi postupem podle ustanovení § 158d odst. 3 tr. ř. upravující sledování osoby 

a věcí.  

                                                 

 
786 Rozsudek ESLP ze dne 24. 4. 1990 ve věci Kruslin proti Francii, č. 11801/85. 
787 Blíže k povaze emailové zprávy jako důkazu srov. POLČÁK, Radim, PÚRY, František, HARAŠTA, Jakub 

a kol. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. Spisy 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia č. 542. ISBN 978-80-210-8073-7. 

s 117 – 122. 
788 KOHOUT, Jiří, BEHR, Tomáš. Elektronická pošta a její záznam pro trestní řízení. Trestněprávní revue. 2011, 

č. 4, s. 101 – 106. 



 251 

Současná praxe zjišťování obsahu emailových schránek byla sjednocena zejména 

vydáním stanoviska NSZ č. 1/2015 ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů 

k problematice zjišťování obsahu mobilních telefonů a jiných datových nosičů, včetně obsahu 

emailových schránek v roce 2015.789 

V tomto stanovisku se předně uvádí, že postup dle ustanovení § 158d odst. 3 tr. ř. lze 

považovat za zákonnou licenci prolamující právo na ochranu soukromí v emailové schránce 

se nacházejících záznamů, přičemž v tomto směru odkazuje na právní závěry vyslovené v 

usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 10. 2013 sp. zn. III. ÚS 3812/2012. 

Aktuální obsah emailové schránky790 lze tak podle citovaného stanoviska zjišťovat 

zpětně postupem podle § 158d odst. 3 tr. ř., který je možné využít v případě trestního řízení 

pro kterýkoliv úmyslný trestný čin. Tímto postupem je prakticky možné zjistit celý obsah 

emailové schránky uživatele, která má fakticky charakter soukromého virtuálního prostoru, 

tedy nejen obsah příchozí i odchozí pošty, ale i zpráv, nikoliv trvale, odstraněných a zpráv 

rozepsaných, včetně těch zpráv, které si příjemce doposud nepřečetl, pokud tuto možnost 

objektivně měl.791 Ačkoliv proklamovaný postup nemá přímou normativní oporu a bylo by 

možné nepochybně namítat, že neposkytuje přiměřenou ochranu obsahu došlých zpráv, neboť 

se, obdobně jako při realizace prostorových odposlechů, nevyžaduje subsidiarita zásahu 

do základního práva s ohledem na závažnost trestné činnosti, pro jeho správnost a zákonnost 

svědčí také právní závěry vyslovené Ústavním soudem, který v usnesení sp. zn. III.ÚS 

3812/12 konstatoval, že: 

„V rámci sledování elektronických zařízení z povahy věci plyne, že předmětem 

sledování budou právě data na těchto zařízeních uložená, jejichž otisk lze pořídit za využití 

utajené operativně pátrací techniky. Pořízení otisku elektronických dat lze povolit postupem 

                                                 

 
789 Nejvyšší státní zastupitelství. Stanovisko NSZ poř. č. 1/2015 ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních 

předpisů k problematice zjišťování obsahu mobilních telefonů a jiných datových nosičů, včetně obsahu 

emailových schránek  [online]. nsz.cz, 26. 1. 2015 [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné 

na http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2015/1_SL_760-2014.pdf 
790 Emailové komunikace je zajišťována na podkladě spolupráce více specializovaných programů, z nichž 

některé mohou zůstat před koncovým uživatelem skryty – blíže viz POLČÁK, Radim, PÚRY, František, 

HARAŠTA, Jakub a kol. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická 

fakulta, 2015. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia č. 542. ISBN 978-

80-210-8073-7. s. 117 – 122. 
791 Nejvyšší státní zastupitelství. Stanovisko NSZ poř. č. 1/2015 ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních 

předpisů k problematice zjišťování obsahu mobilních telefonů a jiných datových nosičů, včetně obsahu 

emailových schránek  [online]. nsz.cz, 26. 1. 2015 [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné 

na http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2015/1_SL_760-2014.pdf 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2015/1_SL_760-2014.pdf
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2015/1_SL_760-2014.pdf
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dle § 158d odst. 3 tr. řádu, pokud jde o data na sledovaných počítačích již uložená, nikoli o 

data telekomunikačního provozu.“ 792 

Z citovaného právního názoru Ústavního soudu plyne, že od zjišťování aktuálního 

obsahu emailové schránky je třeba odlišovat postup, při němž dochází ke zjišťování sledování 

příchozí a odchozí pošty v reálném čase. Obsah aktuálně probíhající komunikace resp. 

telekomunikačního provozu je třeba realizovat postupem podle § 88 nebo § 88a tr. ř. Jakkoliv 

si mohou orgány činné v trestním řízení postupem podle § 158d odst. 3 tr. ř. pořídit důkazní 

materiál obsahující elektronická data uložená na sledovaném zařízení, nesmí v žádném 

případě dojít ke zneužívání tohoto postupu, tak že by jím docházelo k získávání údajů 

o telekomunikačním provozu (§ 88a tr. ř.) nebo faktickému zachycení toku těchto informací 

(§ 88 tr. ř.), čemuž odpovídají i závěry uvedené v již citovaném stanovisku NSZ č. 1/2015. 

V době sledování komunikace v reálném čase ochrana důvěrných informací 

podléhajících komunikačnímu tajemství totiž stále trvá a pomíjí až okamžikem, kdy jsou tyto 

informace doručeny oprávněnému příjemci. Rozhodující poté není, zda si uživatel e-mailové 

schránky zprávu přečetl, ale skutečnost, zda tuto možnost reálně měl. Jiná situace by nastala, 

pokud by příjemce neměl možnost si obsah jemu doručené emailové zprávy přečíst – v takové 

situaci by bylo podle závěrů citovaného stanoviska nutné dodatečně zjistit její obsah 

postupem podle ustanovení § 8 odst. 5 tr. ř.793 Z toho plyne, že zajištění obsahu již doručené, 

avšak nepřečtené emailové zprávy jiným postupem (§ 158d odst. 3, ustanovení § 88 či § 88a 

tr. ř.), bylo nutné považovat za nezákonné, v důsledku čehož by nemohla být získaná data 

použita jako důkaz v trestním řízení. 

K rozdílné ochraně obsahu e-mailových zpráv při probíhající komunikaci 

a po doručení zprávy do příslušné schránky se vyjádřil Nejvyšší soud794 při posuzování 

zásahu do tajemství dopravovaných zpráv. Podle Nejvyššího soudu se poskytuje ochrana 

dopravované korespondence v době jejího doručování, kdy počátek tohoto procesu je 

vymezen odesláním zprávy ze zařízení odesílatele a ohraničen okamžikem doručení zprávy 

do e-mailové schránky příjemce. Vzhledem k tomu, že přístup do e-mailové schránky je 

chráněn heslem a její uživatel má možnosti se s obsahem schránky seznámit odkudkoliv 

                                                 

 
792 Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 10. 2013, sp. zn. III.ÚS 3812/12. 
793 Nejvyšší státní zastupitelství. Stanovisko NSZ poř. č. 1/2015 ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních 

předpisů k problematice zjišťování obsahu mobilních telefonů a jiných datových nosičů, včetně obsahu 

emailových schránek [online]. nsz.cz, 26. 1. 2015 [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné 

na  http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2015/1_SL_760-2014.pdf 
794 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 5. 2009, sp. zn. 11 Tdo 349/2009. 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2015/1_SL_760-2014.pdf


 253 

a v podstatě z jakéhokoliv zařízení, považují se doručené zprávy za již zcela nacházející se 

v dispozici příjemce. Pokud by emailové zprávy byly chráněny pouze od okamžiku odeslání 

do okamžiku doručení do schránky příjemce, ochrana v případě zprávy podávané 

elektronickou komunikací by postrádala smysl. Po dobu vlastní přepravy trvající řádově 

vteřiny nebo dokonce zlomky vteřin je neoprávněná manipulace se zprávou prakticky 

z technického hlediska nemožná a porušení tajemství dopravované zprávy přichází v úvahu 

právě až v době doručení do emailové schránky příjemce. 

Z hlediska procesních záruk a respektování práv obhajoby je slabinou současné právní 

konstrukce skutečnost, že orgány činné v trestním řízení mohou fakticky opakovat postup 

podle § 158d tr. ř. a zjišťovat obsah schránky opakovaně, aby se vyvarovaly nutnosti 

obstarání soudního příkazu podle § 88 nebo § 88a tr. ř., což lze přirovnat k realizaci soudem 

neschváleného odposlechu,795 s tím rozdílem, že tento postup je legální. 

Konečně jiný právní režim platí pro zjišťování obsahu elektronické emailové 

komunikace uskutečněné po zajištění datového nosiče orgány činnými v trestním řízení. 

Datový nosič jako je například notebook nebo mobilní telefon se může do dispozice orgánů 

činných v trestním řízení dostat zákonnou cestou například vydáním nebo odnětím věci (podle 

§ 78, § 79 tr. ř.), při domovní prohlídce nebo při prohlídce jiných prostor a pozemků (§ 83, § 

83a tr. ř. ), osobní prohlídce (83b tr. ř.), nebo při ohledání místa činu (§ 112 tr. ř. ). Do jejich 

moci se může dostat také dobrovolným vydání při provádění některých procesních úkonů 

nebo z iniciativy poškozeného, který předá potřebný nosič orgánům činným v trestním řízení 

k podložení svých tvrzení a nároků. 

K zjišťování obsahu emailové komunikace na zajištěném nosiči v reálném čase je 

třeba příkazu soudce podle § 88 tr. ř., neboť se stejně jako telekomunikační provoz 

uskutečňuje v sítí elektronických komunikací, která je chráněna komunikačním tajemstvím. 

Naproti tomu, obsah zpráv již doručených a uložených v zajištěném nosiči nepodléhá 

žádnému speciálnímu režimu a k jeho zjištění může dojít bez příkazu soudu.796 

Naproti tomu, ke zjištění obsahu elektronické komunikace uložené na datovém nosiči, 

která se uskutečnila do doby, než se nosič dostal do dispozice orgánů činných v trestním 

                                                 

 
795 viz POLČÁK, Radim, PÚRY, František, HARAŠTA, Jakub a kol. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 

řada teoretická, Edice Scientia č. 542. ISBN 978-80-210-8073-7. s. 128 – 129. 
796 POLČÁK, Radim, PÚRY, František, HARAŠTA, Jakub a kol. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada 

teoretická, Edice Scientia č. 542. ISBN 978-80-210-8073-7. s. 123. 
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řízení, není třeba podle závěrů citovaného stanoviska příkazu soudce (§ 88 tr. ř.) a lze jej 

patrně požadovat postupem dle ustanovení § 8 odst. 1, popř. § 8 odst. 5 tr. ř. 797 Tomu 

odpovídá i starší sjednocující výkladové stanovisko NSZ č4/2005,798 kdy podle závěrů zde 

uvedených je tento postup v praxi, až na výjimky,799 dodržován.  

V judikatuře se těmito otázkami zabýval Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 15. 

12. 2000 sp. zn. 7 Tz 9/2000, ve kterém rozhodoval o stížnosti pro porušení zákona podané 

Ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného. Předmětem přezkum byl v daném případě 

postup, kdy vyšetřovatel usnesením přibral znalce k podání znaleckého posudku z oboru 

kriminalistická technika, odvětví kriminalistické počítačové expertizy, a položil následující 

otázky: i) zjistit majitele předloženého přístroje a telefonní číslo přístroje, ii) zjistit poslední 

volaná čísla, iii) zjistit obsah telefonního seznamu v paměti přístroje, iv) zjistit obsah registru 

systému krátkých zpráv, v) zjistit o jaký druh SIM karty se jedná v předloženém přístroji, vi) 

vyjádřit se ke všem skutečnostem, které lze expertizou předloženého přístroje zjistit s tím, 

že expert uvede vše nad rámec položených otázek, co bude mít souvislost s vyšetřovanou 

věcí, s osobou pachatele a přístrojem. Výzva vyšetřovatele k vydání mobilního telefonu a jeho 

zajištění jako věci důležité pro trestní řízení, byly provedeny v souladu s trestním řádem, 

konkrétně ustanovením § 78 tr. ř.  Nejvyšší soud přisvědčil argumentům Ministra 

spravedlnosti v tom směru, že pokud jde o formulaci otázek položených pod body iv) a vi), 

mohly být v souladu se zákonem předmětem znaleckého zkoumání pouze informace 

zaznamenané ve vydaném přístroji do okamžiku jeho vydání. Zjištění obsahu registru zpráv 

nesmí totiž zahrnovat zjišťování obsahu zpráv, které na zařízení došly teprve po jeho vydání. 

V takovém případě totiž materiálně dochází k realizace odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu a k obcházení § 88 tr. ř.  

                                                 

 
797 Nejvyšší státní zastupitelství. Stanovisko NSZ poř. č. 1/2015 ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních 

předpisů k problematice zjišťování obsahu mobilních telefonů a jiných datových nosičů, včetně obsahu 

emailových schránek [online]. nsz.cz, 26. 1. 2015 [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné 

na  http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2015/1_SL_760-2014.pdf 
798 Nejvyšší státní zastupitelství. Stanovisko NSZ poř. č. 4/2005 ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních 

předpisů k postupu v případech, kdy je třeba pro účely trestního řízení zjistit obsah údajů v nalezeném či 

odňatém mobilním telefonu, včetně údajů uložených na SIM kartě  [online]. nsz.cz, 6. června 2005 [cit. 20. 6. 

2018]. Dostupné na http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2005/stanovisko%204-2005.pdf  
799 Viz rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 6. 2010, sp. zn. 5 Tdo 42/2010, které je však 

ve Stanovisku NSZ k problematice zjišťování obsahu datových nosičů podrobeno značné kritice. 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2015/1_SL_760-2014.pdf
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2005/stanovisko%204-2005.pdf
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8.3. Použitelnost záznamu zachycující komunikaci mezi obviněným a jeho obhájcem, 

resp. advokátem a jeho klientem 

Trestní řád ve svých ustanoveních § 88 odst. 1 tr. ř. (odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu) a § 158d odst. 1 tr. ř. (sledování osob a věcí) výslovně zakotvuje 

zákaz použít jako důkaz v trestním řízení záznam o odposlechu komunikace uskutečněné 

mezi obviněným a jeho obhájcem. Ochrana komunikace obviněného s jeho obhájcem vychází 

z podstaty a účelu uplatňování obhajoby obviněného v trestním řízení. V zahraničí bývá 

ochrana důvěrné komunikace někdy označována za projev zajištění práva na „dobrou 

obhajobu“ („bonne défense“), která limituje zásadu volnosti dokazování zahrnující široce 

koncipovanou použitelnost důkazů v trestním řízení.800 Ústavní soud v nálezu sp. zn. III. ÚS 

62/95 801 již před více než dvaceti lety konstatoval, že pro komunikaci obhájce s jeho klientem 

ústavní výjimka přípustnosti zásahu do tajemství dopravovaných zpráv neplatí. S ohledem 

na význam ochrany důvěrné komunikace není překvapující, že je otázka přípustnosti 

odposlechu a záznamu komunikace obviněného s jeho obhájcem pro současnou trestní praxi 

významným a často diskutovaným tématem. 

Předmětem diskuzí a sporů se stává předně postup, pomocí něhož by měla být ochrana 

důvěrných informací mezi obhájcem a jeho klientem efektivně zaručena. Ačkoliv totiž 

z ustanovení § 88 odst. 1 tr. ř., resp. § 158d odst. 1 tr. ř. in fine vyplývá, že zjistí-li příslušný 

orgán provádějící odposlech, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam 

o odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl nijak 

nepoužít, neexistuje v současné době efektivní nástroj, jak záznam hovoru v případě, že vyjde 

najevo, že se jedná o chráněnou komunikaci, vypnout.802 Důvodem způsobujícím praktické 

obtíže je zejména plošné využívání automatických nahrávacích zařízení, které pochopitelně 

nedisponují funkcí, která by dokázala rozpoznat začátek, popř. konec hovoru mezi obviněným 

a jeho obhájcem. Je obecně známo, že v některých případech byly informace o zaznamenané 

důvěrné komunikaci mezi obviněným a jeho obhájcem zařazeny do trestního spisu. 

Na problematičnost takových praktik upozorňují mnozí autoři. Například Vantuch uvádí, 

že „tento stav je z pohledu zabezpečení práva na obhajobu nepřijatelný, neboť jej orgány 

                                                 

 
800 Srov. PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-

247-04110-8. s 447. 
801 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 30. 11. 1995, sp. zn. III. ÚS 62/95 (N 78/4 SbNU 243). 
802 Po novelizaci ustanovení § 88 odst. 1 věta třetí tr. ř. zákonem č. 177/2008 Sb., účinném od 1. 7. 2008, 

odpadla policejnímu orgánu v případě zjištění, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, povinnost odposlech 

ihned přerušit.  
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činné v trestním řízení mohou využít proti obviněnému. Předtím, než policejní orgán zničí 

záznam odposlechu obviněného s obhájcem, tak se při naslouchání jejich rozhovoru detailně 

obeznámí s informacemi, jež by nemohl jinak získat. I když na tyto informace nemůže žádný 

orgán činný v trestním řízení odkazovat, získává podstatnou výhodu vůči straně obhajoby, 

což může usnadnit usvědčení obviněného. Pokud nepoužití těchto informací proti obviněnému 

nelze zabezpečit, potom jsou obsahy rozhovorů obviněného s obhájcem i po 1. 7. 2008 známy 

policejnímu orgánu, a proto nelze předejít tomu, aby byly využity proti obviněnému, i když bez 

odkazu na provedený odposlech. V tom spočívá negativní důsledek využívání záznamového 

zařízení pro obviněného.“803 S tímto názorem je třeba souhlasit. 

Řešením pro českou právní praxi by mohlo být, po vzoru holandské právní úpravy, 

zavedení tzv. registrovaných telefonních čísel advokátů, aby soudce již při povolování 

odposlechu věděl, že se jedná o osobu, jejíž hovor nesmí být odposloucháván.804 Tato 

systémová změna by uvedla stav současné praxe do souladu s ústavními kautely, které 

Ústavní soud pregnantně vyjádřil v již citovaném nálezu, když uvedl, že „uvažovaná 

komunikace, též jako dotýkající se advokátního tajemství (§ 19 odst. 1 zák. č. 128/1990 Sb.), 

jakmile to jen její průběh a psychická schopnost policejního orgánu komunikaci sledujícího 

dovolí, tj. jakmile takový orgán, ať již podle obsahu telefonátu nebo podle charakteru 

zvukového obrazu komunikujících osob zjistí, o jakou komunikaci jde – z procesních hledisek 

probíhajícího trestního řízení – chráněna absolutně.“805 

V tomto kontextu se v trestní praxi i odborné literatuře často diskutuje otázka, zda lze 

zákaz odposlechu důvěrné komunikace uvedený v ustanovení § 88 odst. 1 tr. ř. vztáhnout 

i  na situaci, kdy předmětem odposlechu je komunikace mezi osobou z trestného činu 

podezřelou § 76 tr. ř. (tedy nikoliv obviněným) se svým právním zástupcem, popř. dokonce 

obecně jakákoliv komunikace advokáta a jeho klienta, a to s odkazem na požadavek zajištění 

náležité ochrany advokátního tajemství. 806 Za pomocí doslovného výkladu litery zákona (§ 88 

odst. 1, § 158d tr. ř.) se poté dovozuje, že zákaz odposlechu se na osobu podezřelou 

                                                 

 
803 VANTUCH, Pavel. Nová úprava odposlechu v trestním řádu od 1. 7. 2008. Bulletin advokacie. 2008, č. 10, 

s. 29.  
804 Srov. zprávu z konference Meze legality odposlechu občana při komunikaci se svým advokátem ve světle 

ochrany lidských práv [online]. cak.cz. [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné na – 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=17287. 
805 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 62/95 ze dne 30. 11. 1995 (N 78/4 SbNU 243). 
806 Srov. např. VANTUCH, Pavel. Nezákonný odposlech advokáta. Bulletin advokacie. 2008, č. 3, s. 15 – 24; 

GŘIVNA, Tomáš. Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem. Bulletin 

Advokacie. 2017, č. 6, s. 61 – 66, JEŽEK, Jiří. K odposlechu advokáta. Bulletin advokacie. 2008, č. 9, s. 32 – 

35. 
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ze spáchání trestného činu, a tudíž ani na jinou osobu ve vztahu advokát – klient 

nevztahuje.807 Tento závěr nachází částečnou oporu i v recentní judikatuře, která naznačuje, 

že ochrana důvěrné komunikace zaručená ustanovením § 88 a § 158d tr. ř. mezi advokátem 

a jeho klientem je vázána na okamžik zahájení trestního stíhání.808 S ohledem na nejednotnost 

a roztříštěnost aktuální judikatury je však citovaný právní závěr značně relativní. Odborníci, a 

zejména advokáti, se naproti tomu shodují na tom, že zákonem stanovou ochranu důvěrné 

komunikace obviněného a jeho obhájce je namístě vykládat extenzivně a nepřípustnost 

prolomení ochrany je třeba vztáhnout i na případy komunikace advokáta a osoby z trestného 

činu podezřelé (§ 76 tr. ř., ale obecně osoby, u níž je dáno důvodné podezření na spáchání 

trestné činnosti, ale nebylo proti ní doposud zahájeno trestní stíhání).809 S tímto závěrem lze 

absolutně souhlasit, neboť na požadavek ochrany důvěrné komunikace mezi osobou, proti níž 

se trestní řízení vede, a jeho právním zástupcem, je třeba pohlížet prizmatem smyslu a účelu 

ochranného ustanovení a zohlednit důležitost samotného úseku před zahájením trestního 

stíhání, který je mnohdy základním odrazovým bodem procesní strategie, a tedy i efektivního 

a řádného výkonu obhajoby, což může být zajištěno jen tehdy, budou-li informace poskytnuté 

podezřelým svému advokátovi absolutně chráněny. Nebude-li tato komunikace chráněna, 

může snadno získat obžaloba k dispozici třeba celou strategii obhajoby. 

Řešení otázky obecné přípustnosti odposlechu mezi advokátem a jeho klientem 

se vyznačuje ještě vyšším stupněm rozporuplnosti, neboť platná právní úprava se k otázce 

přípustnosti odposlechu komunikace advokáta a jeho klienta nevyjadřuje a tato problematika 

zůstává judikatorně neřešena.810 Celá problematika nicméně úzce souvisí se specifickou 

povahou vztahu advokát – klient a z toho vyplývajících práv a povinností. Základním pilířem 

vztahu advokáta a jeho klienta je úprava povinnosti mlčenlivosti advokáta o skutečnostech, 

o kterých se dozví v souvislosti s poskytováním právních služeb (§ 21 zákona č. 85/1996 Sb., 

o advokacii, „ZoA“). Z toho plyne, že komunikace mezi advokátem a jeho klientem vykazuje 

jistá specifika, pro jejichž ochranu je nutné zvolit odlišný režim. Důvěrnost informací mezi 

                                                 

 
807 Obdobně je tomu i ve slovenském právním řádu- srov. ČENTÉŠ, Jozef. Trestný poriadok: veľký komentár. 

3. aktualizované vydanie. Bratislava: EuroKódex, 2017. ISBN 978-80-8155-070-6. 
808 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. I. ÚS 1638/14. 
809 Srov. např. VANTUCH, Pavel. Nezákonný odposlech advokáta. Bulletin advokacie. 2008, č. 3, s. 15 – 24; 

GŘIVNA, Tomáš. Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem. Bulletin 

Advokacie, č. 6, 2017, s. 61 – 66, JEŽEK, Jiří. K odposlechu advokáta. Bulletin advokacie. 2008, č. 9, s. 32 – 

35. 
810 K tomu srov. též nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. II.ÚS 789/06 (N 150/46 SbNU 489), 

ve kterém se Ústavní soud zabýval otázkou zákonnosti odposlechu advokáta a jeho klienta, ke škodě věci se 

však Ústavní soud k otázce obecné přípustnosti odposlechu advokáta blíže nevyjádřil.  
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advokátem a jeho klientem je chráněna kromě institutu mlčenlivosti i dalšími instituty: 

vynětím z oznamovací povinnosti (§ 368 odst. 3 tr. z.) a zákazem výslechu advokáta 

o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb (§ 99 odst. 

2, § 158 odst. 8 tr. ř.). Povinností mlčenlivosti není dotčena pouze zákonná povinnost 

advokáta překazit spáchání trestného činu (§ 21 odst. 1, 7 ZoA, § 367 tr. z.). Advokát je 

povinen zachovávat mlčenlivosti nejen o konkrétní věci, která je předmětem právní pomoci, 

nýbrž také o tom, zda a v jaké věci se na něj klient obrátil s žádostí o poskytování právních 

služeb. Přitom povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze jeho klient. Podstatné je 

také připomenout, že povinnost zachování mlčenlivosti advokáta o skutečnostech 

souvisejících s poskytováním právních služeb klientovi je koncipována výlučně na ochrana 

klienta, nikoliv advokáta.811 

Z výše uvedeného je patrné, že při odposlechu a sledování komunikace advokáta 

a jeho klienta dochází nejen k zásahu do práva na ochranu soukromí a práv souvisejících (čl. 

7 odst. 1 a čl. 10 Listiny a čl. 8 Úmluvy a čl. 13 Listiny), ale i k zásahu do dalších práv 

zaručených Listinou v podobě práva na právní pomoc zakotvenou v čl. 37 odst. 2 Listiny 

a specifického práva na obhajobu zaručeného v čl. 40 odst. 3 Listiny. Podle čl. 37 odst. 2 

Listiny má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či 

orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. Podle čl. 40 odst. 3 věty první Listiny má 

obviněný právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit 

sám nebo prostřednictvím obhájce. Z dikce čl. 37 odst. 2 Listiny je dále zřejmé, že základní 

právo může být realizováno ještě dříve, než bylo zahájeno trestní stíhání.  

Jak upozorňuje Gřivna, rozsah ochrany advokátního tajemství přímo souvisí s určením 

časového okamžiku, s nimž se spojují účinky chráněné komunikace. Sama judikatura 

je v otázce vymezení okamžiku počátku ochrany důvěrných informací mezi advokátem a jeho 

klientem, rozporná.812 Ve svém rozhodnutí ze dne 25. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 889/10, Ústavní 

soud spojil účinky ochrany advokátního tajemství s okamžikem, kdy jej klient požádá 

o právní službu a uvedl „doba mezi okamžikem, kdy se někdo obrátí na advokáta s tím, aby 

mu poskytl právní pomoc, a okamžikem, kdy se tato skutečnost stane zjevnou pro dotčený 

orgán veřejné moci, jen stěží může být v ústavněprávním vzduchoprázdnu.“813 V jiném svém 

rozhodnutí se Ústavní soud od tohoto pravidla odchýlil a spojil účinky důvěrnosti komunikace 

                                                 

 
811 Srov. např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 2847/14. 
812 Blíže k tomuto srov. GŘIVNA, Tomáš. Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem 

a jeho klientem. Bulletin Advokacie, 2017, č. 6. s. 61 – 66. 
813 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 25. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 889/10.  
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až se zahájením trestního stíhání,814 v dalším rozhodnutí dospěl k právnímu názoru, 

že počátek ochrany se váže na okamžik vedení trestního řízení.815 

Domnívám se, že současný právní stav, kdy je bez jakýchkoliv zákonných mantinelů 

umožněno sledování a odposlech chráněné komunikace advokátů a jejich klientů, není 

z hlediska zachování právní jistoty žádoucí. Ostrou kritiku tendencí sledování 

a zaznamenávání důvěrné informace mezi advokáty a jejich klienty vyjádřila i Česká 

advokátní komora, která ve svém stanovisku ze dne 29. března 2007 výslovně uvádí, 

že „odposlouchávat telefony advokáta, který poskytuje právní služby řadě klientů, s nimiž 

nutně projednává jejich záležitosti i po telefonu, je nezákonné, a proto nepřípustné.“816 

Požadavek vyššího standardu ochrany advokáta a jeho klienta plyne také z judikatury ESLP, 

který ve svém rozhodnutí ve věci Michaud proti Francii jednoznačně dospěl k závěru, že 

„(…) čl. 8 chrání důvěrnost veškeré ‚korespondence‘ mezi jednotlivci, poskytuje zvýšenou 

ochranu komunikaci mezi advokáty a jejich klienty. Toto je opodstatněné vzhledem ke 

skutečnosti, že advokáti zastávají zásadní úlohu v demokratické společnosti spočívající v 

obhajobě účastníků řízení. Avšak advokáti tuto nezbytnou úlohu nemohou vykonávat, pokud 

nemohou zaručit těm, které hájí, že jejich komunikace zůstane důvěrná. Je to vztah důvěry 

mezi nimi, který je v sázce a který je nezbytný ke splnění takové mise. Na něm je nepřímo ale 

nezbytně závislé právo každého na spravedlivý proces, včetně práva obžalovaných neusvědčit 

se.“817 Například francouzský trestní řád výslovně zakazuje použití jakékoliv informace, která 

by vyšla najevo ze zachycené komunikace mezi advokátem (nikoliv jen obhájcem) a jeho 

                                                 

 
814 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. I. ÚS 1638/14. 
815 Srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 2847/14, v němž se uvádí, že 

„rozhodujícími kritérii pro určení chráněné komunikace jsou dle uvedené judikatury oprávněné poskytování 

právních služeb a zájmy klienta. Jejich naplnění představuje materiální podmínky pro ústavnost omezení 

základních práv a svobod advokáta v podobě odposlechů. Ochrana advokáta je v těchto případech reflexem 

výše uvedeného práva na obhajobu a práva na právní pomoc. Nositelem těchto práv je však osoba, proti které 

je vedeno trestní řízení a jejíž procesní práva v takovém řízení mohou být tímto postupem vážně porušena.“ 
816  Tyto úvahy navazující část stanoviska rozvádí: „Protože k řádnému poskytování obhajoby a dalších právních 

služeb je nezbytná důvěra mezi advokátem a jeho klientem, zabezpečuje stát uvedená práva i zákonnou 

ochranou zájmů klientů. Činí to přímo v zákoně o advokacii, v němž advokátům ukládá povinnost mlčenlivosti o 

všech skutečnostech, o nichž se dozví při poskytování právních služeb; porušení této povinnosti pak velmi 

přísně trestá v kárném řízení. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze jeho klient (tedy ani Česká 

advokátní komora ani žádný jiný státní orgán). S důvěrou v zákon sdělují klienti advokátovi řadu pro ně 

citlivých údajů.  Stejný stát, jenž ze zákona a povinně zajišťuje zmíněnou ochranu a obranu občana, proto 

nemůže, a to ani prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení, Listinu základních práv a svobod a zákonem 

zaručená práva porušovat akceptováním odposlechu hovorů advokáta.“ Česká advokátní komora. Stanovisko 

České advokátní komory k množícím se odposlechům advokátů. [online]. cak.cz.  29. 3. 2007. [cit. 20. 6. 2018]. 

Dostupné na –https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1632.  
817 Rozsudek ESLP ze dne 6. 12. 2012 ve věci Michaud proti Francii, č. 12323/11 – srov. obdobně též rozsudek 

ESLP ze dne 3. 2. 2015 ve věci Prutenau proti Rumunsku, č. 31081/05. 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1632
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klientem, a to pod sankcí neplatnosti získaného důkazu.818 Odposlech advokáta, který podléhá 

předchozímu souhlasu předsedy francouzské advokátní komory, je zde možné nařídit jen za 

výjimečných okolností, kdy je důkazně podloženo podezření, že se advokát účastnil trestné 

činnosti nebo se na ní jakkoliv podílel.819 Obdobná pravidla se uplatňují i v dalších 

zahraničních právních řádech.820 

Jakkoliv by bylo možné z citované judikatury ESLP i některých rozhodnutí českých 

soudů dovodit nepřípustnost odposlechu důvěrné komunikace advokáta a jeho klienta, obecný 

zákaz odposlechů advokátů český právní řád nezná. V trestněprávní praxi přitom nejsou 

odposlechy advokátů výjimkou821 a zdá se, že za splnění zákonných předpokladů jsou možné 

a (zatím) ústavně souladné. Mám za to, že de lege ferenda je však vhodné těmto praktikám 

zamezit a po vzoru francouzské právní úpravy stanovit výslovný zákaz odposlechu 

komunikace uskutečněné mezi advokátem a jeho klientem, resp. vázat jeho realizaci 

na výslovný souhlas předsedy České advokátní komory. Za současného stavu de lege lata 

však nezbývá než požadovat, aby specifická povaha důvěrné komunikace mezi advokátem a 

jeho klientem byla bez dalšího promítnuta do požadavků na odůvodnění příkazu k odposlechu 

co do nezbytnosti a subsidiarity zásahu do základního práva, která se při porušení důvěrnosti 

komunikace mezi advokátem a jeho klientem vyznačuje podstatně vyšší intenzitou než 

u odposlechů jiných osob. Pokud jde však o komunikaci osoby podezřelé z trestného činu 

a jejího právního zástupce, domnívám se, že zde by se mělo aplikovat obecné pravidlo 

plynoucí z ustanovení § 88 odst. 1 tr. ř a § 158d odst. 1 tr. ř., a to za pomocí extenzivního 

výkladu, který je opodstatněn samotnou povahou a smyslem ochranných ustanovení. 

8.4. Použitelnost záznamů pořízených soukromými osobami 

Právní úpravu použitelnosti obrazových, zvukových a jiných záznamů předložených 

osobami od orgánů činných v trestním řízení odlišných současná právní úprava neobsahuje, 

                                                 

 
818 PRADEL, Jean. France: Procedural Nulities and Exlusion In. THAMAN, C. Stephen. Exclusionary Rules 

in Comparative Law. New York: Springer, 2013. ISBN. 978-94-007-5347-1. s. 154. 
819 Rozhodnutí francouzského Nejvyššího soudu. Cass. crim. 15. 1. 1997, č. 96-83753 (Bull. crim. 1997, č. 14). 

Dostupné také na 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007066001&

fastReqId=752130515&fastPos=5 
820 Srov. PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002. Précis Dalloz. Droit privé. ISBN 2-

247-04110-8. s. 497. 
821 Jako příklad z praxe lze uvést nedávný případ z roku 2017, kdy nejmenovaný obvodní soud vydal v trestní 

věci podezření ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a) tr. z. příkaz 

k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Tímto příkazem byl podle § 88 odst. 1 tr. ř. a § 158d 

odst. 3 tr. ř. nařízen odposlech a záznam telekomunikačního provozu e-mailových schránek, mj. advokáta 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007066001&fastReqId=752130515&fastPos=5
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007066001&fastReqId=752130515&fastPos=5
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chybí i explicitní právní úprava postupu při vyhledávaní, opatřování a předkládání takových 

záznamů. Na druhou stranu je zřejmé, že zákonná pravidla upravující postup orgánů činných 

v trestním řízení se na případy, kdy jsou tyto důkazy opatřeny a předloženy soukromými 

osobami, neuplatní, a to ani analogicky.822 Z hlediska použitelnosti důkazů obsahem 

soukromých nahrávek je tak třeba vycházet z obecných zásad a soudních rozhodnutí, která 

hrají v posuzování podmínek přípustnosti soukromých záznamů klíčovou roli. 

Podíváme-li se na literu zákona, samotná přípustnost pořízení zvukové či obrazové 

nahrávky soukromou osobou pro účely dokazování v trestním řízení vyplývá z obecné 

formulace ustanovení § 89 odst. 2 tr. ř., které umožňuje využití v zásadě neomezeného okruhu 

důkazních prostředků. Pořízení zvukového či obrazového záznamu soukromými osobami není 

a priori nepřípustným důkazem, jak plyne ze závěrů vyslovených Ústavním soudem, „jiná 

situace může nastat pouze, když skryté operativní prostředky použijí orgány státní moci 

způsobem, kterým obcházejí zákon a vyhnou se tak přísnějším podmínkám v ustanoveních 

trestního řádu shora naznačených.“823 Tento právní názor je podpořen též judikaturou 

ESLP.824 Například ve věci Van Vondel proti Nizozemí dospěl ESLP k závěru, že porušení 

čl. 8 Úmluvy přichází v úvahu právě tehdy, pokud by národní orgány činné v trestním řízení 

podstatným způsobem přispěly k realizaci soukromého odposlechu s vidinou jeho 

využitelnosti v trestním řízení.825 Naproti tomu v sousední Slovenské republice záznamy 

pořízené soukromými osobami bez zákonné licence jako důkaz sloužit nemohou.826 

Citované názory tak jasně vypovídají o tom, že záznam obstaraný na základě postupu 

orgánů činných v trestním řízení, kterým by se pokusily obejít ustanovení trestního řádu, bude 

důkazem absolutně neúčinným a není možné k němu v trestním řízení vedeném 

proti obviněnému nijak přihlížet (zejména půjde o případy, kdy by policejní orgán s cílem 

získat doznání podezřelé či obviněné osoby či ji jinak usvědčit požádal či vyzval soukromou 

osobu, aby důkaz obstarala, popř. jí k tomu dokonce poskytl potřebné technické prostředky 

či jinou součinnost – nasazení odposlouchávacího zařízení soukromé osobě apod.).  

Další podmínky použitelnosti záznamů obstaraných soukromými osobami z vlastní 

iniciativy bez součinnosti orgánů činných v trestním řízení vyplývají z judikatury. Obecně 

                                                 

 
822 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2008, sp. zn. 5 Tdo 229/2008. 
823 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 20. 10. 2011, sp. zn. II. ÚS 143/06. 
824 Rozsudek ESLP ze dne 8. 4. 2003 ve věci M. M. proti Nizozemí č. 39339/98; rozsudek ESLP ze dne 25. 10. 

2007 ve věci Van Vondel proti Nizozemí č. 38258/03. 
825 Rozsudek ESLP ze dne 25. 10. 2007 ve věci Van Vondel proti Nizozemí č. 38258/03. 
826 IVOR, Jaroslav, a kol. Optimalizácia prípravného konania trestného. Praha: Leges. 2017. ISBN: 978-80-

7502-216-5. s. 355. 
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se české soudy se v rámci své rozhodovací činnosti k možnostem a mezím využití 

soukromých nahrávek jako důkazu v trestním řízení vyjádřily postupně již v několika 

rozhodnutích. 

Prvotně je třeba připomenout, že rozhodnutí o přípustnosti důkazu obsahem soukromé 

nahrávky předložené stranami trestního řízení náleží v konečném důsledku soudu a otázku, 

zda se jedná o důkaz přípustný, či nikoliv bude nutné posoudit v každém případě 

individuálně. Za jedno z nejznámějších rozhodnutí připouštějící použití soukromé nahrávky 

jako důkazu v trestním řízení lze považovat usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 

459/2007, ve kterém Nejvyšší soud konstatuje, že „s ohledem na ustanovení § 89 odst. 2 tr. ř. 

zásadně nelze vyloučit možnost použití zvukového záznamu, pořízeného soukromou osobou i 

bez souhlasu ostatních účastníků takového jednání, byť je nezbytné tuto skutečnost vždy 

posuzovat i v rámci respektování práva na soukromí zakotvené v čl. 8 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a svobod (...) práva na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí ve smyslu čl. 7 

odst. 1 a čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (...) i ochrany osobnosti upravené v 

zákoně č. 40/1964, občanského zákoníku (...).“ V navazující části rozhodnutí se Nejvyšší soud 

poté zabývá podmínkami, za kterých je možné k provedení důkazu soukromou nahrávkou 

předloženou stranami trestního řízení přistoupit a stanoví základní kritéria, kterými je 

nezbytné se při zvažování přípustnosti takového důkazu zabývat, když uvádí, že: „významnou 

okolností v takových případech bude především to, zda takový důkaz stojí v konkrétní věci 

osamocen v rámci hodnocení otázky viny pachatele, anebo má soud k dispozici jiné důkazy, 

které výrazným způsobem nasvědčují důvodnosti obvinění, a s nimiž je zvukový záznam 

v obsahové shodě.“827  

Další limity přípustnosti důkazu obsahem soukromých nahrávek nalezneme v usnesení 

Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2425/09, jehož předmětem bylo posouzení přípustnosti 

usvědčujícího důkazu kamerovým záznamem, který předložil poškozený. Ústavní soud dospěl 

k závěru, že „při posuzování námitky porušení práva na soukromí pořízením uvedeného 

záznamu lze dát za pravdu stěžovateli, že monitorování veřejného místa kamerou a následné 

pořízení trvalého záznamu spadá pod ochranu poskytovanou článkem 10 Listiny a článkem 

8 odst. 1 Úmluvy (..). Obecně je pro účely hodnocení, zda došlo k nedovolenému zásahu 

do soukromí ze strany orgánů veřejné moci, nutno zkoumat, zda byla zaznamenána soukromá 

záležitost či veřejná událost a zda byl získaný materiál určen pro omezené použití, či měl být 

                                                 

 
827 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 5. 2007, sp. zn. 5 Tdo 459/2007 (č. 7/2008 Sb. rozh. tr.). 
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dostupný široké veřejnosti (...)“. V daném případě však „poškozený instalováním průmyslové 

kamery na veřejném místě sledoval legitimní cíl, tj. ochranu svého majetku a odhalení 

pachatele trestného činu, který by se jej osobně dotýkal. Pořízený záznam byl pak využit jen 

pro nezbytně nutný účel (prokázání viny stěžovatele v trestním řízení) a nebyl nijak zneužit, 

např. veřejným zpřístupněním záznamu, znevažováním stěžovatele ve sdělovacích 

prostředcích apod. Lze tedy uzavřít, že instalace průmyslové kamery a záznam jejím 

prostřednictvím získaný nenaplňuje znaky porušení stěžovatelova ústavně zaručeného práva 

na ochranu soukromí.“828  

Z usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 3 Tdo 803/2009, dále plyne, že důležitým 

aspektem při posuzování limitů použitelnosti soukromých záznamů bude též povaha 

konkrétního trestného činu, pro který se trestní stíhání vede, a obsah záznamu ve vztahu 

k trestné činnosti, která má být objasněna. Zároveň zde Nejvyšší soud potvrdil názor 

vyslovený v rozhodnutí sp. zn. 5 Tdo 459/2007, a sice že, významným kritériem při 

posuzování přípustnosti soukromé nahrávky jako důkazu je existence, resp. absence jiných 

důkazů, které jsou způsobilé trestnou činnost objasnit. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí 

dospěl k závěru, že předložené nahrávky, ačkoliv šlo o důkazy zásadního významu k 

prokázání viny obviněného, jsou plně procesně relevantním důkazem a shrnul, že „poškozený 

nezasáhl nepřípustně do soukromí obviněné tím, že pořídil shora uvedený záznam týkající se 

výlučně útoků obviněné na jeho osobu.“829   

Další kritéria, které mají vliv na přípustnost důkazu soukromou nahrávkou, lze 

dovodit z usnesení Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 143/06, který připustil, že důležitým 

hlediskem při posuzování přípustnosti důkazu soukromou nahrávkou bude též význam 

chráněného zájmu, který je trestným činem dotčen, když uvedl, že: „kromě okolností, za nichž 

byla taková nahrávka pořízena, (...) bude mít rozhodující význam pro konečné posouzení věci 

i význam posuzovaného zájmu, který je předmětem vlastního řízení, a možnosti, které měl 

účastník, uplatňující tuto informaci, k dispozici k tomu, aby získal uvedené informace jiným 

způsobem, než za cenu porušení soukromí druhé osoby.“830  

Za povšimnutí stojí také názor vyslovený Krajským soudem v Hradci Králové, 

jehož rozhodnutí bylo v tomto případě předmětem přezkumu Nejvyšším soudem ve shora 

                                                 

 
828 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 8. 2. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2425/09 (U 4/56 SbNU 841). 
829 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 12. 2009, sp. zn. 3 Tdo 803/2009 (Výběr NS 6813/2009). 
830 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 20. 10. 2011, sp. zn. II. ÚS 143/06. 
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uvedené věci, sp. zn. 3 Tdo 803/2009.831 Odvolací soud při posuzování opravného prostředku 

obviněné uvedl, že „nelze naopak pominout, že právě obžalovaná uplatnila v rámci své 

obhajoby skutečnosti, které výrazně zasahují do soukromí poškozeného (..).“832 Tyto teze 

naznačují, že nemalý význam při posuzování přípustnosti důkazu soukromou nahrávkou 

mohou mít prostředky k uplatnění svých práv zasahujících do práva na soukromí, které užila 

v řízení protistrana. 

Podíváme-li se na přípustnost důkazu obsahem soukromých záznamů z pohledu 

ESLP, zjistíme, že pravidla pro posuzování zákonnosti důkazů ve světle čl. 8 Úmluvy se zdají 

být aplikovatelná pouze na důkazy získané porušením práva na soukromí ze strany orgánů 

státu.833 K požadavkům na zajištění spravedlnosti řízení podle čl. 6 Úmluvy v případech, kdy 

jedním z důkazů je soukromá nahrávka, se ESLP vyjádřil ve věci Schenk proti Švýcarsku,834 

kde posuzoval případ, kdy nahrávku pořídila soukromá osoba sama z vlastní inciativy a tato 

nahrávka byla základním usvědčujícím důkazem. Ve věci obviněného z návodu k trestnému 

činu vraždy nahrávku pořídil nájemný vrah, přitom obsahem tohoto záznamu, který byl 

předložen příslušnému orgánu, bylo zachycení jeho vlastní konverzace s obviněným. ESLP 

v tomto případě neshledal důvod porušení čl. 6 Úmluvy a řízení považoval jako celek 

za spravedlivé, přičemž své tvrzení opřel o dvě zásadní skutečnosti: a) nahrávka nebyla 

jediným usvědčujícím důkazem a b) práva obhajoby spočívající v možnosti vyjádřit 

se k takovému důkazu a zpochybnit jeho pravdivost byla dodržena. Z dalších rozhodnutí 

lze dovodit, že významným faktorem při posuzování spravedlivosti řízení jako celku může 

být i význam zájmu, který je trestný činem dotčen.835 V tomto duchu posuzoval ESLP 

použitelnost soukromých záznamů i v dalších případech,836 nicméně v jeho rozhodnutích 

nenalezneme jediný případ, kdy v použití důkazů v souvislosti se zásahy do soukromí 

jednotlivce shledal porušení čl. 6 Úmluvy.837 

                                                 

 
831 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 12. 2009, sp. zn. 3 Tdo 803/2009 (Výběr NS 6813/2009). 
832 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 4. 2. 2009, sp. zn. 14 To 

379/2008.  
833 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. Prameny a nové proudy 

právní vědy. ISBN 978-80-87146-71-2. s. 78. 
834 Rozsudek ESLP ze dne 12. 7. 1998 ve věci Schenk proti Švýcarsku, č. 10862/ 84. 
835 Rozsudek ESLP ze dne 1. 3. 2007 ve věci Heglas proti České republice, č. 5935/02. 
836 Srov. např. rozsudek ESLP ze dne 25. 9. 2001 ve věci P. G. a J. H. proti Spojenému království, č. 44787/98; 

rozsudek ELSP ze dne 5. 11. 2002 ve věci Allan proti Spojenému království, č. 48539/99.  
837 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. Prameny a nové proudy 

právní vědy. ISBN 978-80-87146-71-2. s. 96. 
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Na základě výše představeného shrnutí judikatury českých soudů a ESLP lze učinit 

následující závěry: 

a) pro posouzení přípustnosti zvukových a obrazových nahrávek předložených 

soukromými osobami jako důkazu není a priori rozhodným kritériem to, zda byly 

pořízeny v souladu se zákonem, nebo protiprávně; 

b) byly-li záznamy získány v rozporu se zákonem, neznamená to, že by byly 

automaticky procesně nepoužitelné. 

Proto důkaz získaný porušením práva na ochranu osobnosti, i přesto, že byl získán 

protiprávně (jedná se např. o přestupek), nepřiměřeným zásahem do základních práv jedince 

není a bude důkazem procesně použitelným, pokud takové porušení zákona bude 

proporcionální ve vztahu ke sledovanému cíli.838 Při posuzování limitů přípustnosti 

soukromých nahrávek jako důkazu v trestním řízení se totiž není možné omezovat pouze 

na jejich přínos ve vztahu k zájmu společnosti na objasnění trestné činnosti a na spravedlivém 

potrestání pachatelů trestných činů.839 

Z toho vyplývá, že na přípustnost důkazů soukromými nahrávkami je nezbytné 

aplikovat test proporcionality, který byl již v minulosti formulován Ústavním soudem a který 

sestává ze tří kroků: i) vhodnost ii) potřebnost a iii) proporcionalita, a to v modifikované 

podobě. 

První krok testu proporcionality (tj. vhodnost neboli schopnost dosáhnout sledovaného 

legitimního cíle) bude totiž při provedením důkazu soukromou nahrávkou téměř vždy 

naplněn, neboť připuštěním tohoto důkazu je a priori sledován legitimní cíl, kterým je 

objasnění trestné činnosti. Prostor k pochybnostem však ponechává druhý a třetí krok testu 

proporcionality. Při druhém kroku musí být orgány činnými v trestním řízení pečlivě 

zkoumáno, zda provedení důkazu pomocí zvukového nebo obrazového záznamu 

předloženého stranami, je potřebným důkazním návrhem ve vztahu k základnímu právu. 

Důkaznímu návrhu stran bude možné vyhovět jen tehdy, bude-li použit důkaz, který je 

k základnímu právu dotčené osoby nejšetrnější v porovnání s ostatními prostředky 

umožňujícími získat informace potřebné pro objasnění trestní činnosti. Při třetím kroku testu 

                                                 

 
838 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 5. 2007, sp. zn. 5 Tdo 459/2007 (č. 7/2008 Sb. rozh. tr.) a usnesení 

Ústavního soudu ČR ze dne 8. 2. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2425/09 (U 4/56 SbNU 841).  
839 Tomuto závěru ostatně odpovídá i stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství poř. č. 2/2004, ke sjednocení 

výkladu zákonů a jiných právních předpisů k použitelnosti magnetofonového záznamu rozhovoru jako důkazu 

v trestním řízení. 



 266 

proporcionality je tak zapotřebí zvažovat, zda újma na základním právu je přiměřená ve vazbě 

na zamýšlený cíl v podobě objasnění trestné činnosti a potrestání jejich pachatelů 

(tzv. proporcionality v užším smyslu). V rámci tohoto kroku, na který se pozornost českých 

soudů zaměřuje ze značné části, bude základním kritériem poměřování chráněných práv 

a zájmů, které se ve veřejné a soukromé sféře střetávají. 

Při aplikaci testu proporcionality bude proto ve druhém a zejména ve třetím kroku 

třeba vzít v úvahu tato specifická kritéria, která vyplývají z dříve uvedených rozhodnutí 

soudů, a to: 

a) zda se jedná o samostatně stojící důkaz v rámci hodnocení otázky viny pachatele, 

anebo má soud k dispozici jiné důkazy;840 

b) zda byla zaznamenána soukromá, či veřejná událost;841  

c) zda byl získaný materiál určen pro omezené použití či měl být dostupný široké 

veřejnosti; 842 

d) povaha konkrétního trestného činu, pro který je vedeno trestní stíhání a význam 

chráněného zájmu, který je chráněn skutkovou podstatou trestného činu;843  

e) zda byl záznam pořízen bez souhlasu nebo se souhlasem nahrávané osoby; 844 

f) zda byl provedením záznamu sledován legitimní cíl, nebo jím byl sledován cíl 

jiný;845 

g) zda byl záznam využit jen pro nezbytně nutný účel nebo byl zneužit; 846 

h) zda se záznam týká výlučně trestné činnosti, která má být jeho obsahem 

prokázána, nebo zda zachycuje i jiné soukromé události.847 

Při rozhodování o přípustnosti návrhu na provedení dokazování stran trestního řízení 

pomocí nahrávky, kterou mají k dispozici, tak bude vždy zapotřebí, aby orgány činné 

                                                 

 
840 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 5. 2007, sp. zn. 5 Tdo 459/2007 (č. 7/2008 Sb. rozh. tr.) a usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.12. 2009, sp. zn. 3 Tdo 803/2009 (Výběr NS 6813/2009). Srov. též rozsudek 

ESLP ze dne 12. 7. 1998 ve věci Schenk proti Švýcarsku, č. 10862/ 84. 
841 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 8. 2. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2425/09 (U 4/56 SbNU 841). 
842 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 8. 2. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2425/09 (U 4/56 SbNU 841). 
843 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 12. 2009, sp. zn. 3 Tdo 803/2009 (Výběr NS 6813/2009); usnesení 

Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2011, sp. zn. II. ÚS 143/06. 
844 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 5. 2007, sp. zn. 5 Tdo 459/2007 (č. 7/2008 Sb. rozh. tr.). 
845 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 8. 2. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2425/09 (U 4/56 SbNU 841). 
846 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 8. 2. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2425/09 (U 4/56 SbNU 841). 
847 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 12. 2009, sp. zn. 3 Tdo 803/2009 (Výběr NS 6813/2009). 
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v trestním řízení disponovaly i dalšími důkazy, které výrazným způsobem nasvědčují 

důvodnosti obvinění, s nimiž je zvukový záznam v obsahové shodě. K tlumočení takových 

projevů mohou být využívány svědecké výpovědi osob, které záznam předložily, ale i dalších 

osob, které projevy nahrávaných osob slyšely (a to případně i bez jejich vědomí). S ohledem 

na právní závěry obsažené v dosavadních rozhodnutích soudů lze mít za to, že není možné 

akceptovat postup soudu, který by vynesl odsuzující rozsudek o vině a trestu obviněného 

pouze na základě existence jediného přímého důkazu, kterým by byl zvukový či obrazový 

záznam, který byl orgánům činným v trestním řízení předložen poškozeným, popř. jinou 

osobou, a to i přesto, že tento závěr by byl podpořen i několika důkazy nepřímými.848 

Zpravidla však bude právě osoba pořizovatele záznamu způsobilým svědkem, o jehož 

výpověď bude možné rozhodnutí o vině obviněného opřít. Problematickými se v tomto 

ohledu jeví situace, kdy se osoba, která záznam pořídila, průběhu trestné činnosti neúčastnila 

(nahrávka zaznamenávající trestný čin obviněného byla pořízena např. za pomoci skrytého 

automatického nahrávacího zařízení). I v těchto případek však bude nezbytné dbát na ověření 

shody obsahu nahrávky s výsledky provedeného dokazování. Zároveň je třeba mít na paměti, 

že v případech, kdy tvrzená skutečnost, která je zaznamenána, byla již bezpečně prokázána, 

bude návrh na doplnění dokazování soukromou nahrávkou velmi často zamítnut.849 

Při posouzení proporcionality zásahu do základních práv má význam také to, 

zda předmětem záznamu byla soukromá událost probíhající například v bytě obviněného 

či poškozeného, nebo zda byl prostřednictvím záznamu zachycen průběh veřejné akce, která 

mohla být monitorována a zaznamenávána i jinými osobami. Je zřejmé, že osobu, která 

se dopouští trestné činnosti na veřejném místě (na ulici, v parku apod.) může zpozorovat 

v zásadě každý. Ve prospěch použitelnosti záznamu jako důkazu tak bude zcela jistě svědčit, 

bude-li dotčená osoba nahrávána jednorázově na veřejném místě. S otázkou charakteru 

události, která je na pořízené nahrávce zaznamenána, úzce souvisí také možnosti jeho dalšího 

předpokládaného nebo obvyklého užití, a to například s ohledem na možnosti zveřejňování 

obsahu záznamu na veřejně dostupných sítích. Následné rozmnožování a rozšiřování záznamu 

jiným než obvyklým způsobem, který nemohla dotčená osoba vzhledem k okolnostem 

rozumně předpokládat, poté zcela jistě svědčí o vyšší intenzitě zásahu do práva na soukromí, 

                                                 

 
848 Srov. argumentaci obsaženou v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2007, sp. zn. 5 Tdo 459/2007 (č. 

7/2008 Sb. rozh. tr.), kde soud přípustnost zvukové nahrávky jako důkazu opírá o skutečnost, že soud měl 

k dispozici hned několik jiných stěžejních důkazů (svědeckých výpovědí); k relevanci zvukové nahrávky toliko 

jako podpůrného důkazu v trestním řízení  řízení srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. II. 

ÚS 396/04. 
849 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2004, sp. zn. I. ÚS 733/ 01 (N 26/32 SbNU 239). 
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které zahrnuje rovněž právo jednotlivce rozhodnout se podle vlastního uvážení, zda a jakým 

způsobem a za jakých okolností mají být skutečnosti a informace z jeho osobního soukromí 

zpřístupněny jiným subjektům.850  

Kritériem zásadního významu je nepochybně též povaha konkrétního trestného činu, 

pro který je vedeno trestní řízení, a význam zájmu, který je chráněn příslušnou skutkovou 

podstatou trestného činu a který je obviněnému kladen za vinu. Při zvažování tohoto hlediska 

lze vycházet z jednoduché úvahy, a sice, že zásahy do základního práva v podobě ochrany 

soukromí jedince by neměly být nepřiměřené povaze stíhané trestné činnosti. Nepřiměřené 

zásahy do základního práva by poté vedly k nezpůsobilosti takového důkazu projít testem 

přípustnosti. Pokud jde o povahu konkrétního trestného činu, bude toto hledisko zásadního 

významu při posuzování přípustnosti soukromě opatřených důkazů nezbytné interpretovat 

v souvislosti se všemi okolnostmi trestné činnosti, jakož i s přihlédnutím k hodnotě poznání, 

které mají o trestné činnosti přinést a k míře způsobilosti přispět k objasnění trestné 

činnosti.851 Tak v případě některých trestných činů jako jsou verbální trestné činy v podobě 

výhružek (například trestný čin vydírání dle § 175 tr. z. nebo trestný čin nebezpečného 

vyhrožování dle § 353 tr. z.), trestné činy spáchané na veřejných prostranstvích nebo veřejně 

(například trestný čin výtržnictví dle § 358 tr. z., trestný čin hanobení národa, rasy nebo jiné 

skupiny osob dle § 355 tr. z., trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo 

k omezování jejich práv a svobod dle § 356 tr. z.), budou projevy pachatelů zachycující 

skutkový průběh jejich protiprávního jednání na jakémkoli záznamovém zařízení důkazem 

zásadního významu pro objasnění trestné činnosti a o jejich způsobilosti projít testem 

přípustnosti není třeba mít pochybnosti.852  

S povahou konkrétního trestného činu souvisí též jeho závažnost (a to jak typová, 

tak konkrétní). Lze přisvědčit názoru,853 že závažnost trestné činnosti, která je obviněnému 

kladena za vinu, bude mít význam pro hodnocení nezbytnosti zásahu do soukromí osoby, 

která se na trestné činnosti má podílet. Je totiž zřejmé, že zájem státu, ale i veřejnosti, na 

objasnění závažných forem trestné činnosti a spravedlivém potrestání jejich pachatelů bude 

zásadně vyšší než v případě méně závažné trestné činnosti. Přípustnost nahrávek jako důkazu 

                                                 

 
850 Nález pléna Ústavního soudu ČR ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/11 (N 217/63 SbNU 483). 
851 Velmi zajímavé je v tomto ohledu odlišné stanovisko soudkyně E. Wagnerové ke stanovisku pléna Ústavního 

soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS. 30/10 (ST 30/59 SbNU 595), publikováno pod č. 439/2010 Sb. 
852 K tomu srov. usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 20. 10. 2011, sp. zn. II. ÚS 143/06. 
853 REPÍK, Bohumil. Lidská práva a závažné formy kriminality. Trestněprávní revue, 2006, roč. 5, č. 10, s. 288. 

Srov. též názor ESLP vyslovený v rozsudku ze dne 6. 9. 1987 ve věci Klass a další proti Německu, č. 5029/7. 
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by tak obdobně měla být hodnocena shovívavěji v případech, kdy je vedeno trestní stíhání 

například pro závažné trestné činy jako jsou korupční trestné činy (§ 331, § 332, § 333 tr. z.), 

které budou v mnoha případech charakteristické těžším následkem. Obdobnou úvahu 

lze aplikovat například též na teroristické trestné činy (srov. § 311, § 312, § 312a, § 312e, § 

312d a § 312f tr. z.). Nelze však přehlížet skutečnost, že problematickým bodem v tomto 

ohledu může být zásada presumpce neviny, neboť samotné zahájení trestního stíhání, popř. 

postavení obviněného před soud na podkladě podané obžaloby, nesmí presumovat otázku jeho 

viny konkrétním trestným činem a pouhé podezření z trestné činnosti by nemělo představovat 

rozhodné kritérium pro otázku přípustnosti důkazu obsahem soukromých nahrávek. 

Přestože souhlas se zásahem do práv do soukromí dotčené osoby je kritériem známým 

občanskému právu (srov. § 86 OZ), a bylo by možné se domnívat, že souhlas dotčené osoby 

nehraje v případě trestního řízení právě s ohledem na existenci zákonné výjimky 

z nedotknutelnosti soukromí při dokazování v trestním řízení žádnou roli, není toto kritérium 

při posuzování přípustnosti soukromé nahrávky jako důkazu bezvýznamné. Význam souhlasu 

dotčené osoby s provedením důkazu záznamem, na němž je zachycena, je zdůrazňován 

zejména závěry vyslovených civilními soudy, především v rozsudku Nejvyššího soudu 

sp. zn. 30 Cdo 1224/2004.854 S odkazem na závěry zde vyslovené lze mít za to, že v případě, 

kdy dotčená osoba udělí svůj souhlas s pořízením zvukového nebo obrazového záznamu 

zachycujícího komunikaci s osobou, která takový důkaz soudu předkládá, mělo by být 

takovému důkaznímu návrhu zpravidla vyhověno. Z povahy věci však budou častější případy, 

kdy záznamy budou pořízeny bez souhlasu dotčené osoby, neboť mají za cíl prokázat či 

vyvrátit průběh trestné činnosti. Při posuzování existence, popř. neexistence přechozího 

souhlasu je nezbytné mít na paměti, že souhlas s pořizováním záznamu může být udělen ústní 

i písemnou formou, a to nejen výslovně, ale i konkludentně. V této souvislosti je třeba uvést, 

že soudní praxe v občanskoprávním řízení dovozuje konkludentní formu souhlasu v případech 

soukromých telefonických hovorů, kdy volající oslovuje volaného účastníka 

telekomunikačního provozu. Nelze totiž přehlížet fakt, „že je obecně známo, že samy mohou 

být vybaveny řadou technických funkcí – např. telefonní přístroje mimo jiné např. funkcí 

"hlasitý telefon \hands - free\" (...), nebo funkcí "nahrávání hovoru" (mající zejména význam 

pro snadnější upamatování si obsahu uskutečněného telefonního rozhovoru) apod..“855  

                                                 

 
854 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1224/2004. 
855 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1224/2004. 
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Důležitým kritériem přípustnosti záznamu, který byl předložen stranami trestního 

řízení jako důkazní návrh, je posouzení, zda jeho pořízením byl sledován legitimní cíl (kterým 

je v širším kontextu veřejný zájem na objasnění trestné činnosti – srov. první krok testu 

proporcionality). V užším smyslu, který bude předmětem druhého a třetího kroku, může být 

tímto zájmem například ochrana vlastního majetku, nebo také pouhé odrazení 

pachatele od dokonání trestného činu, případně od jeho opakování. Bude zpravidla 

akceptovatelné, byl-li záznam pořízen náhodně osobami, které neměly za cíl tímto záznamem 

pachatele trestného činu usvědčit a trestnou činnost tak zaznamenaly v podstatě nevědomky. 

V případě, že byl záznam pořizován za účelem jiným než legitimním, tedy například 

s úmyslem vyprovokovat obviněného k trestnému činu a následně jej za pomocí takového 

důkazu usvědčit, nemělo by být k takovému druhu důkazu přihlíženo.856 Na druhou stranu, 

v praxi bude pro soudce velmi těžké k těmto důkazům nepřihlížet, neboť ti si postupně tvoří 

obrázek o skutkovém ději a průběhu trestné činnosti. V případech, kdy soud neshledá důkaz 

procesně nepoužitelným, by se tato skutečnost měla alespoň odrazit v hodnotících úvahách 

soudů týkajících se váhy a relevance takového důkazu. 

Soud by směl při svých úvahách zhodnotit také to, zda byl záznam využit jen pro 

nezbytně nutný účel, tj. například k prokázání viny pachatele trestného činu, anebo k jejímu 

vyvrácení. V případě, že byl záznam zneužit k záměrnému způsobení újmy dotčené osoby, 

která překračovala rámec trestního řízení, a to například veřejným zpřístupněním záznamu, 

znevažováním dotčené osoby ve sdělovacích prostředcích, k cílené politické dehonestaci 

apod., neměl by být takový důkaz procesně použitelným. 

Pro posouzení přípustnosti soukromé nahrávky je konečně klíčová též skutečnost, zda 

se projevy dotčené osoby, které byly záznamem zachyceny, týkají výlučně průběhu trestné 

činnosti, nebo zda zachycovaly i jiné soukromé události.857 V případech, že záznam předkládá 

poškozený za účelem usvědčení pachatele trestného činu, při jehož průběhu byly přítomny 

pouze tyto osoby, půjde o důkazní návrh nepochybně relevantní. Situace bude podle mého 

názoru odlišná v případě, kdy se návrhem na provedení dokazování bude domáhat obviněný 

přehrání záznamu, který osvědčuje jeho vedení řádného života, plnění pracovních či 

rodinných povinností či pracovních vztahů. Bude na místě, aby soud v případě, že nebude mít 

tyto skutečnost za dostatečně prokázány z dosud provedených důkazů, předvolal osoby, 

                                                 

 
856 GŘIVNA, Tomáš. K použití obsahu tzv. soukromých zvukových či obrazových záznamů v trestním řízení 

jako důkazu. Státní zastupitelství. 2013, svazek 11, č. 5, s. 11. 
857 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 12. 2009, sp. zn. 3 Tdo 803/2009 (Výběr NS 6813/2009). 
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jejichž projev je na záznamu zachycen, jako svědky, nikoliv provedl důkaz nahrávkou 

zachycující konkrétní události. Velice opatrně bude nutné přistupovat k nahrávkám, které 

mají být v trestním řízení obviněným použity jako nepřímé důkazy k prokázání 

nedůvěryhodnosti svědecké výpovědi poškozeného.858 

Přes výše uvedené limitace použitelnosti soukromých záznamů jako důkazu v trestním 

řízení, kdy samotný zákonný způsoben jejich opatření není určujícím kritériem pro následnou 

použitelnost v trestním řízení, je třeba uvést, že dodržování zákona při opatřovaní záznamů 

není kritériem zcela bezvýznamným. Procesně nepoužitelným důkazem bude kromě záznamu 

pořízeného na základě součinnosti s orgány činnými v trestním řízení, které se snaží obejít 

příslušnou procesní úpravu při pořizování zvukových či obrazových záznamů v trestním řádu, 

také nepochybně záznam, který by byl pořízen za pomoci nezákonného donucení či hrozby 

(§ 89 odst. 3 tr. ř.). 

Nepřípustnými důkazy budou poté i další záznamy, při jejichž pořízení došlo k tak 

závažným pochybením, že tato způsobují neúčinnost předloženého důkazu, jako jsou 

neautentické nahrávky apod. S ohledem na extrémní zájem na zajištění ochrany komunikace 

mezi obhájcem a jeho klientem lze dospět k závěru, že procesně nepoužitelným důkazem 

bude též záznam třetí osoby zachycující rozhovor zaznamenávající jejich důvěrnou 

komunikaci,859 byť by se tato, v rozporu s povinnostmi obhájce, odehrávala na veřejném 

místě. V opačném případě bychom totiž umožnili legalizaci získávání usvědčujících důkazů 

velmi jednoduchým způsobem in fraudem legis. 

8.5.  Shrnutí kapitoly a návrhy de lege ferenda 

Tato kapitola byla věnována limitům použitelnosti důkazů obsahem zvukových 

a obrazových záznamů a jiných dat obstaraných nejen orgány činnými v trestním řízení, 

ale také těch předložených soukromými osobami. Zatímco zákonný postup při obstarávání 

zvukových, obrazových a jiných záznamů plyne pro orgány činné v trestním řízení 

z jednotlivých ustanovení trestního řádu, která jsou obsahem institutu odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu (§ 88 tr. ř.), zjišťování údajů o telekomunikačním provozu (§ 88a 

tr. ř.) a sledování osob a věcí (§158d tr. ř.), pro záznamy a data poskytnuté orgánům činným 

v trestním řízení soukromými osobami nestanoví zákon žádný specifický režim a jejich 

                                                 

 
858 K tomu srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 4. 2. 2009, 

sp. zn. 14 To 379/2008.  
859 Srov. kapitolu 8.3 této práce. 
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použitelnost je třeba dovozovat v každém jednotlivém případě zvlášť. Tento právní stav může 

mít pochopitelně negativní vliv na zachování právní jistoty osob z trestné činnosti obviněných 

a klade zároveň zvýšené požadavky na soudce rozhodující v konkrétních případech. 

Samotný zákonný režim obstarání záznamů za pomocí odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu, který je v praxi často využívaným prostředkem k objasňování 

trestné činnosti, prošel jistým vývojem. Současné tendence přitom naznačují rozvolňování 

dříve rigidních požadavků na odůvodnění příslušného příkazu. S tímto stavem nejsou 

pochopitelně spokojeni praktikující obhájci, jejichž úkolem je ochránit práva obviněného. 

Domnívám se, že z hlediska zachování právní jistoty a garance práv obviněných osob 

neobstojí legislativní pojetí použitelnosti záznamu opatřeného legálně odposlechem 

a záznamem telekomunikačního provozu v jiné trestní věci. Právní stav de lege lata, který je 

charakteristický názorovou nejednotností, nenabízí uspokojivou odpověď na otázku, v jakém 

okamžiku a za jakých podmínek lze získaného záznamu využít za účelem objasnění trestné 

činnosti, která z jeho obsahu vyšla najevo. 

Ačkoliv trestní řád výslovně zapovídá možnost provádění odposlechu komunikace 

mezi obviněným a jeho obhájcem, neexistuje v současné době efektivní nástroj, jak záznam 

hovoru v případě, že vyjde najevo, že se jedná o chráněnou komunikaci, vypnout. Řešení lze 

po vzoru zahraničních právních úprav spatřovat v zavedení speciálního registru telefonních 

čísel advokátů. 

Za účelem zajištění náležité ochrany advokátního tajemství, jehož dodržování je 

nezbytným předpokladem zodpovědného výkonu advokacie, se zohledněním toho, že jsou 

známy případy, kdy informace o zaznamenané důvěrné komunikaci mezi obviněným a jeho 

obhájcem, byly orgány činnými v trestním řízení zařazeny do trestního spisu, považuji de lege 

ferenda za žádoucí po vzoru francouzské právní úpravy výslovné normativně zakotvit plošný 

zákaz odposlechu komunikace advokátů s výjimkou případů, kdy k nařízení odposlechu udělí 

souhlas předseda České advokátní komory. 

Pokud jde o realizaci prostorových odposlechů, lze současnému právnímu stavu 

vytknout, že nerespektuje požadavky ESLP a Ústavního soudu stanovící minimální režim 

ochrany soukromí a umožňuje provádění prostorových odposlechů bez soudního dohledu, 

přičemž není náležitě zajištěn ani systém evidence a informování osob dotčených pořízením 

záznamu. Značně komplikované je také posuzování použitelnosti záznamů předložených 
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soukromými osobami, jejichž důkazní relevance se odvíjí od bohaté a místy rozporné 

judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. 

Problematika sledování e-mailové komunikace je v současné době postavena 

na sjednocujících stanoviscích Nejvyššího státního zastupitelství, která jsou obsahově složitá 

a pro běžnou osobu obviněného jakožto právního laika nesrozumitelná. Jiný procesní režim 

se uplatní pro zjišťování aktuálního obsahu emailové schránky, který je třeba realizovat 

postupem podle § 158d tr. ř., jiný pro sledování příchozí a odchozí pošty v reálném čase, 

který je třeba realizovat postupem podle § 88 nebo § 88a tr. ř. a jiný pro zjišťování obsahu 

emailové komunikace na zajištěném nosiči orgány činnými v trestním řízení, který povolení 

soudu nepodléhá. Z hlediska procesních záruk a respektování práv obhajoby je nicméně 

slabinou, že za současné právní konstrukce mohou orgány činné v trestním řízení fakticky 

opakovat postup podle § 158d tr. ř. a zjišťovat obsah schránky opakovaně a realizovat tak 

v podstatě soudem neschválený odposlech. Takový právní stav je zjevně nežádoucí. 

Vzhledem k tomu, že ke sledování emailové komunikace a realizaci prostorových 

odposlechů lze přistoupit u neomezeného okruhu úmyslných trestných činů, nemusí být 

obviněný v řízení, v němž slouží odposlech jako důkaz, obligatorně zastoupen obhájcem (§ 36 

tr. ř.). Tím spíše lze apelovat na striktní respektování pravidel pro provádění jednotlivých 

úkonů orgány činnými v trestním řízení. Vzhledem ke komplexnosti problematiky se odborný 

a erudovaný dohled obhájce nad dodržováním zákonnosti při provádění těchto procesních 

úkonů jeví jako nepostradatelnou prevencí před zneužitím veřejné moci a zároveň jako 

účinnou garancí dodržení práv obviněného a naplnění postulátů zákonného a spravedlivého 

procesu.  
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9. Shrnutí návrhů de lege ferenda  

V této závěrečné kapitole práce, která navazuje na přechozí úvahy o možnostech 

koncepce použitelnosti důkazů v trestním řízení, je namístě shrnout již vyslovené podněty 

de lege ferenda k budoucí právní úpravě českého trestního procesu do uceleného rámce. 

Vzhledem k již několik let probíhajícím rekodifikačním snahám směřujícím k přijetí nového 

procesního kodexu jsou úvahy ponechány v rámcové podobě bez konkrétních návrhů 

paragrafového znění, které je vždy třeba přizpůsobit nově zvolené koncepci trestního procesu, 

popřípadě je přizpůsobit té stávající formulované trestním řádem z roku 1961. 

S ohledem na to, že současná doktrína použitelnosti důkazů v trestním řízení je jak 

v nauce, tak v aplikační praxi charakteristická terminologickou roztříštěností, jeví se de lege 

ferenda žádoucí sjednocení této terminologie. Napříště bude vhodné, aby trestní řád důsledně 

rozlišoval mezi neúčinností důkazu v důsledku jeho nezákonnosti a nepřípustnosti důkazu, 

a to například následovně:  

c) Důkazem neúčinným, který byl získán podstatným porušením procesních předpisů 

o dokazování, a tudíž trpí podstatnou vadou, kterou bude možné podle povahy věci 

v dalším řízení odstranit (relativní neúčinnost) nebo nikoliv (absolutní neúčinnost); 

d) Důkazem nepřípustným, kterým je důkaz získaný z nepřípustného pramene důkazu 

nebo z nepřípustného důkazního prostředku, zejména pro nemožnost ověřit si 

výsledky určitých postupů dostupnými vědeckými metodami. 

Obě kategorie důkazů by přitom vedly k tomu, že takový důkaz nebude možné 

v trestním řízení použít, tj. důkaz bude procesně nepoužitelný. Pro uvedenou distinkci svědčí 

kromě logických argumentů stojících na tom, že i důkaz získaný v souladu se zákonem je 

určitých případech z hodnocení skutkového stavu tradičně vylučován, také nezanedbatelná 

část aktuálních soudních rozhodnutí, které otázku přípustnosti důkazů otevírají právě tehdy, 

je-li sporné, zda pramen důkazu může sloužit k získání skutečností významných pro trestní 

řízení. Od konstantní terminologie se ostatně také odvíjí možnosti efektivní právní úpravy 

procesních podmínek použitelnosti důkazů v trestním řízení.   

S ohledem na představenou distinkci bude de lege ferenda také zapotřebí komplexně 

upravit systém sankcí za porušení pravidel o dokazování, neboť záruky, které nabízí současný 

doktrinální stav za současné absence jakýchkoliv právních záruk, není dostatečným 

instrumentem naplnění požadavků demokratického a zákonného trestního procesu. Základním 

legislativním nástrojem by mělo být normativní zakotvení procesní sankce neúčinnosti, která 
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by se aktivovala v případě závažnějších porušení zákonných norem o dokazování (podstatná 

vada). Za vhodné legislativní řešení považuji vytvoření generální klauzule vylučující 

použitelnost neúčinných a nepřípustných důkazů obecně s tím, že výčet podstatných vad 

vzniklých porušením procesních norem o dokazování by byl výslovně upraven v zákoně 

za pomocí demonstrativního výčtu nejzávažnějších porušení norem o dokazování.  

Při koncepci výčtu podstatných vad je žádoucí ze stavu de lege lata zachovat 

ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř. a i napříště za podstatnou vadu dokazování považovat získání 

důkazu za pomocí nezákonného donucení nebo hrozby, které může být způsobeno jak 

činností orgánů činných v trestním řízení (nejčastěji vyslýchajícího orgánu nebo orgánu 

zasahujícího na místě činu), tak soukromými osobami. Toto pravidlo by mohlo napříště být 

výslovně uvedeno v zákoně způsobem zamezujícím nejasnostem, které současná dikce § 89 

odst. 3 tr. ř. z hlediska jeho aplikovatelnosti na osoby od orgánů činných v trestním řízení 

odlišné přináší. 

Nová právní úprava by tedy měla být obohacena o katalog nejtypičtějších 

a nejzávažnějších případů podstatných procesních vad, přičemž při formulaci jednotlivých 

pravidel bude nutné vycházet jak z kazuistiky, tak z právního řádu jako celku. Vyjdeme-li 

z aktuálních závěrů judikatury vztahujících se ke zpracovanému tématu, lze doporučit 

výslovné normativní zakotvení alespoň následujících vad: 

a) způsobujících absolutní neúčinnost důkazu: donucení obviněného k výpovědi 

(§ 92 odst. 1 tr. ř.), odpovědi obviněného nebo svědka na sugestivní nebo kapciózní 

otázky při výslechu (§ 92 odst. 3 tr. ř., 101 odst. 3 tr. ř.), nedostatek poučení svědka, 

který má podle § 100 tr. ř. právo odepřít výpověď (§ 101 odst. 1 tr. ř.), porušení 

práva spoluobžalovaného být seznámen s výpovědí obžalovaného, jakož i práva se 

k této výpovědi vyjádřit (§ 208 odst. 2, § 214 tr. ř.), přečtení protokolu o výslechu 

jiného svědka, kdy svědek do protokolu prohlásí, že tato výpověď má být 

považována za jeho vlastní, provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu a zjišťování údajů o telekomunikačním provozu bez příslušného příkazu 

soudu (§ 88 a § 88a tr. ř.), provádění sledování osob a věcí (§ 158d tr. ř.) , jakož i 

jiných úkonů (§ 83, § 83a § 83b, § 86 tr. ř. apod.) bez příslušného povolení, výslech 

obviněného v době, kdy nemá obhájce, ačkoli jde o případ nutné obhajoby a výslech 

není úkonem, jehož provedení nelze odložit, výslech obviněného, o němž nebyl 

vyrozuměn obhájce obviněného, který ve smyslu § 165 odst. 3 tr. ř. oznámil 

policejnímu orgánu, že se chce účastnit výslechu obviněného, přičemž nešlo o úkon, 
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jehož provedení by nebylo možno odložit (§ 165 odst. 2 tr. ř.), výpověď obviněného, 

jehož výslech byl proveden ještě před zahájením trestního stíhání, aniž by jej bylo 

možné považovat za neodkladný nebo za neopakovatelný úkon, neumožnění obhájci 

seznámit se fundovaně v dostatečném časovém horizontu s povahou a obsahem 

sděleného obvinění (§ 33 tr. ř., § 165 odst. 2 tr. ř.) apod. 

b) způsobujících relativní neúčinnost důkazu: nedodržení ustanovení o zákazu výslechu 

svědka podle § 99 tr. ř., nebo nedostatek poučení svědka o tom, že je vyslýchán jako 

svědek a o následcích křivé výpovědi (§ 101 odst. 1 tr. ř.), nedostatek poučení 

obviněného o jeho právech (§ 91 a 33 tr. ř.), absence podpisu obviněného nebo 

svědka na protokolu o jeho výpovědi z přípravného řízení (§ 91 odst. 1 a odst. 2, § 

95, § 55 tr. ř.) apod. 

Jak napovídá výše uvedený přehled nejdůležitějších vad dokazování (a ostatně i platná 

právní úprava důsledků vad přípravného řízení a řízení před soudem), za podstatnou vadu 

trestního řízení by mělo být považováno také závažné porušení práv obhajoby spočívající 

v neumožnění účasti obhájce u výslechu obviněného nebo svědka. Naproti tomu, pokud jde o 

účast obhájce u výslechu svědka, jehož výpovědí je obviněný usvědčován, bude z hlediska 

kontradiktornosti trestního řízení de lege ferenda vhodné do trestním řádu výslovně zakotvit 

tzv. třístupňový test tak, jak byl formulován judikaturou ESLP. V závislosti na výsledku 

tohoto testu by podaná svědecká výpověď byla buďto plně použitelná nebo, byl-li by 

výsledek negativní, nepoužitelná. 

Pokud jde o posuzování charakteru výslovně neuvedených vad trestního řízení, které 

způsobují neúčinnost důkazu z důvodu jeho nezákonnosti, zastávám názor, že diferenciačním 

kritériem by de lege ferenda měl být minimálně význam procesního úkonu stiženého vadou 

z hlediska jeho způsobilosti ovlivnit výsledek dokazování. Za podstatnou vadu by však mělo 

být vždy považováno úmyslné podstatné porušení zákona vedené motivem získat usvědčující 

důkazy proti obviněnému, který disponuje oproti orgánům činným v trestním řízení slabším 

postavením, a jehož procesní práva je třeba bezpodmínečně respektovat. 

De lege ferenda by bylo dále žádoucí legislativně vystihnout specifika hodnocení 

zákonnosti důkazů a toto hledisko důsledně odlišit od ostatních hledisek hodnocení důkazů, 

kterým je z povahy věci nadřazeno. Jako vhodná legislativní cesta se jeví změna formulace 

zásady volného hodnocení důkazů upravené v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. po vzoru slovenské 

právní úpravy, která by nově mohla znít „orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy 

získané zákonným způsobem podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém 
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uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu nezávisle od toho, zda je 

obstaral soud, orgány činné v trestním řízení anebo některá ze stran.“  

Současný právní stav, kdy zákonnost důkazu je jedním z hodnotících hledisek, nejen, 

že nevystihuje specifika posuzování důsledků porušení procesních předpisů o dokazování, 

ale nedopadá na případy, kdy důkaz nebyl opatřen činností orgánů činných v trestním řízení 

v rámci procesního dokazování. Namísto hodnocení zákonnosti důkazu by de lege ferenda 

bylo vhodné hovořit o posuzování účinnosti a/nebo použitelnosti důkazů, což by lépe 

vystihovalo důležitost otázky zákonnosti, která je (na což se občas zapomíná) také inherentní 

vlastností důkazu a zároveň také reflektovalo skutečnost, že i důkaz, který byl opatřen 

v souladu se zákonem, může být v trestním řízení nepoužitelný.  

Samotný proces vyloučení nepoužitelného důkazu z hodnocení skutkového stavu věci 

by měl být de lege ferenda normativně regulován. Za tímto účelem bude žádoucí stanovit 

příslušná procesní pravidla, která by upravovala proces posuzování použitelnosti důkazů, 

včetně jednotlivých návrhových oprávnění stran trestního řízení směřujících k vyloučení 

nepoužitelného důkazu z hodnocení skutkového stavu věci. Efektivní variantou pro realizaci 

navrhovaného řešení by mohlo být posuzování použitelnosti důkazů nashromážděných 

v přípravném řízení ještě před zahájením hlavního líčení. Soudy by přitom otázku 

použitelnosti důkazů mohly řešit v režimu specifického řízení, v němž by posuzovaly ex 

officio nebo k formální námitce stran trestního řízení použitelnost dosud obstaraných důkazů. 

V rámci takového řízení by soudy jednak obecně zhodnotily, zda byl důkaz opatřen a 

proveden způsobem souladným se zákonem, a v případě negativního závěru také to, zda 

charakter konkrétní vady (podstatná, nepodstatná vada) zakládá nutnost vyloučit důkaz 

z dalšího průběhu trestního řízení při hodnocení skutkového stavu věci, alternativně pokud by 

byl důkaz obstarán neprocesním postupem orgánů činných v trestním řízení také to, zda byl 

získán z pramene nebo za pomocí důkazního prostředku, který zákon připouští. Ke 

konstatování nepoužitelnosti důkazu a jeho vyloučení by také mělo dojít tehdy, pokud by jeho 

nepoužitelnosti vyplývala z aktuální judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. 

Z hlediska zajištění práv obhajoby by bylo de lege ferenda vhodné normativně 

zakotvit tzv. námitku nepoužitelnosti, k jejímuž uplatnění by byl aktivně legitimován 

obviněný a jeho obhájce a v řízení před soudem z důvodu zachování rovnosti zbraní též státní 

zástupce. Normativní zakotvení procesní námitky nepoužitelnosti důkazu, která by straně 

obhajoby umožňovala dosáhnout přezkumu použitelnosti důkazu pro rozhodnutí o vině a 

trestu obviněného, se jeví jako zásadním instrumentem pro realizace zákonem a ústavním 
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pořádkem garantovaným právem obhajoby na dosažení vyloučení nepoužitelného důkazu 

z hodnotících úvah soudu. V situacích, kdy je podstatná vada důkazu zřejmá již v přípravném 

řízení, tj. zejména v případech flagrantního porušení procesních norem upravující zákonný 

průběh procesního úkonu v přípravném řízení, by mohl o námitce nepoužitelnosti důkazu 

vznesené obhajobou rozhodovat státní zástupce vykonávající dozor nad dodržováním 

zákonnosti přípravného řízení. 

Při zvažování legislativních možností koncepce vyloučení nepoužitelného důkazu 

ze spisu by mělo být pamatováno na to, že z hlediska praktického je jakýkoliv důkaz, byť 

se jedná o důkaz nepoužitelný, obsažen ve spisovém materiálu, který je veden orgány činnými 

v trestním řízení. V zájmu prevence vlivu nepoužitelného důkazu na vnitřní přesvědčení 

soudce rozhodujícího o vině obviněné osoby, by měla existovat určitá specifika postupu, jak 

nepoužitelný důkaz reálně vyloučit z vyšetřovacího spisu. Bude však nutné legislativně 

zajistit možnost vrácení nepoužitelného důkazu do spisového materiálu pro případ, že 

podstatná vada dokazování způsobující jeho relativní neúčinnost bude následně, typicky 

v soudním stadiu řízení, zhojena. Mám za to, že samotné praktické řešení by nemuselo být až 

tolik obtížné, jak se na první pohled jeví. De lege ferenda by například by postačilo, aby se 

vyloučené důkazy zapečetily a přístup k nim by byl umožněn pouze oprávněným subjektům, 

které by byly zákonem zmocněny k navrácení nově použitelných důkazů do spisu. Dít by se 

tak mohlo například na podkladě podané formální žádosti ze strany příslušného soudu, který 

ve věci rozhoduje. Naopak považuji za vhodné, aby jinak objektivně nepoužitelný důkaz 

svědčící ve prospěch obviněného (zejména důkaz získaný porušením procesních pravidel ze 

strany orgánů činných v trestním řízení) nebyl nepoužitelný vždy jako je tomu za současného 

právního stavu, ale jen tehdy, navrhne-li jeho vyloučení sám obviněný. Možnost vyloučení 

takového důkazu by de lege ferenda měla být konstruována jako právo in favorem defentionis. 

Při zvažování nové procesně-právní úpravy nepoužitelnosti důkazů v trestním řádu 

by měla být věnována pozornost i problematice důkazů získaných na základě neúčinných 

důkazů (plody z otráveného stromu), jejíž legislativní řešení osobně považuji za velmi 

obtížné. Trestní řád by však mohl obecně stanovit, že neúčinnost důkazu se přenáší i na 

důkazy odvozené od neúčinného důkazu s výjimkou, kdy se použití odvozeného důkazu 

v trestním řízení jeví jako žádoucí s ohledem na výsledek testu konfliktu zájmů. Jeho 

předmětem by být po vzoru zahraničních právních řádů a závěrů vyslovených judikaturou 

ESLP mělo být zhodnocení významu zájmu, který je tvrzeným trestným činem, v kontextu 

zájmu na spravedlivém potrestání skutečných pachatelů a na zachování jejich práv. 
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Efektivním doplněním teorie konfliktu zájmů by v českém právním prostředí mohlo být 

pravidlo již uplatňované v dosavadní judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu –  pravidlo 

kauzální souvislosti, které by mohlo být rozvinuto po vzoru pravidel uplatňujících se 

v německé justiční praxi, jakož i v angloamerickém právním prostředí tak, že by bylo možné 

důkaz odvozený od nezákonného důkazu v trestním procesu použít, pokud by orgány činné 

v trestním řízení prokázaly, že odvozený důkaz nebyl obstarán v příčinné souvislosti 

s původně získaným nezákonným důkazem, a proto není jeho přímým, ani nepřímým 

výsledkem, a k jeho obstarání by došlo nehledě na existenci nezákonného úkonu. Tímto 

způsobem by totiž došlo k formálnímu naplnění zásady zákonnosti trestního řízení vyjádřené 

v § 2 odst. 1 tr. ř.  a čl. 8 odst. 2 Listiny, coby klíčové zásady trestního procesu a zároveň by 

došlo ke znemožnění účelového obcházení procesních pravidel upravujících dovolené 

způsoby obstarávání důkazů v trestním řízení ze strany orgánů činných v trestním řízení 

(např. pravidel o vydání nebo odnětí věcí, popř. ohledání místa činu).  

Na základě provedeného rozboru podmínek použitelnosti jednotlivých důkazních 

prostředků lze doporučit zejména následující legislativní úpravy. Pokud jde o realizaci 

výslechu obviněného nebo svědka obecně, považuji de lege ferenda za vhodné přijetí 

účinných opatření, která by zabránila současnému neduhu trestní praxe, a to zkreslování 

protokolace podané výpovědi obviněného, resp. podezřelého nebo svědka (popř. zkreslování 

obsahu podaného vysvětlení). Vhodné legislativní řešení lze spatřovat v uzákonění postupu, 

podle kterého by o námitce obhajoby vůči nepřesné protokolaci v případě, že jí vyslýchající 

orgán nevyhoví a protokol neopraví, rozhodoval soud formou usnesení. Což by zároveň 

působilo preventivně v tom směru, že vyslýchající orgán se ve většině případů bude snažit 

chybnou protokolaci k námitce stran ihned opravit. 

De lege ferenda lze také uvítat výslovné zakotvení principu, podle nějž nelze z mlčení 

obviněného usuzovat na jeho vinu, a to přesto, že tento princip je v praxi v odvodnění 

soudních rozhodnutí v zásadě dodržován. Stejně tak by bylo žádoucí legislativně upravit 

procesní záruky pro situaci, kdy je obviněný v řízení vedeném proti spoluobviněným 

vyslýchán v postavení svědka po pravomocném skončení věci nebo po vyloučení věci 

jednoho ze spoluobviněných ze společného řízení. V zájmu prevence, aby mohl být obviněný 

v řízení vedeném proti spoluobviněným prakticky donucován k výpovědi pod hrozbou sankce 

(§ 66 tr. ř., § 347 tr. z.), považuji de lege ferenda za vhodné výslovné zakotvení práva 

odsouzeného spoluobviněného, ale též spoluobviněného, jehož věc byla na základě vlastního 

rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení vyloučena ze společného řízení, popř. se vede 
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samostatně od počátku, odepřít v řízení vedeném proti spoluobviněnému výpověď bez ohledu 

na naplnění důvodů § 100 odst. 2 tr. ř. De lege ferenda považuji také za žádoucí do 

ustanovení zákona výslovně zakotvit právo svědka na právní pomoc, neboť toto právo je 

v současnosti dovozováno pouze z dikce čl. 37 Listiny. 

Dále by bylo de lege ferenda vhodné vyjasnit možnosti odstranění vad či doplnění 

vypracovaného odborného vyjádření a novelizovat ustanovení § 105 odst. 1 tr. ř. a doplnit jej 

o podmínky, za nichž je možné vady, nejasnosti či neúplnosti odborného vyjádření jako 

listinného důkazu odstranit. Vzhledem k nejasnostem, které současná právní úprava možností 

prolomení mlčenlivosti příslušníků některých povolání (daňoví poradci, auditoři apod.). 

přináší, bude de lege ferenda žádoucí právní úpravu pasivního průlomu do povinnosti 

mlčenlivosti ze strany orgánů činných v trestním řízení obsaženou ve zvláštních zákonech 

sjednotit tak, aby nabízela dostatečné záruky z hlediska právní jistoty obviněných při 

sdělování důvěrných informací těmto osobám. 

S ohledem na problémy, které s sebou původně nezamýšlená široká využitelnost 

úředních záznamů o podaném vysvětlení podle § 158 odst. 6 tr. ř. přináší, považuji de lege 

ferenda za vhodné, aby se o průběhu úkonu obligatorně pořizoval zvukový záznam. Tímto by 

se účinně zamezilo nezřídka kdy se vyskytujícímu jevu, kdy orgány činné obchází ustanovení 

o výslechu obviněného tím, že ačkoliv je jim již známo, že je dáno vůči osobě důvodné 

podezření odůvodňující zahájení trestního stíhání, pokusí se prvně v rámci procesní taktiky 

získat od osoby podané vysvětlení ve smyslu § 158 odst. 6 tr. ř., přičemž této osobě 

dostatečně nevysvětlí, že právě ona jej osobou podezřelou a že cokoliv uvede, bude již navždy 

zachyceno ve spisovém materiálu, i když je úřední záznam o podaném vysvětlení prima facie 

důkazem procesně nepoužitelným. Možnosti jeho reálného „zprocesnění“ jsou široké, a to 

nejen prostřednictvím souhlasu s jeho čtením ve smyslu § 211 tr. ř., ale například také v praxi 

velmi často slouží jako podklad pro vypravování znaleckého posudku, který je specifickým 

druhem důkazu se značnou důkazní silou. Jediná zákonná pojistka v podobě souhlasu 

obviněného tak nemusí být v mnoha případech dostačující garancí dodržení práv obviněného 

zvláště v situacích, kdy obviněný nemá v hlavním líčení obhájce a udělí souhlas se čtením 

úředních záznamů v hlavním líčení sám.  

Obdobně dále považuji de lege ferenda za vhodné promítnout do textu zákona obecně 

uznávané pravidlo, že je nepřípustné vyslýchat osobu, která je podezřelá ze spáchání trestného 

činu a existují u ní důvody zahájení jejího trestního stíhání jako svědka. Porušení uvedeného 

pravidla, které by vykazovalo znaky účelového obcházení zákona, by mělo představovat 



 281 

podstatnou vadu dokazování, v důsledku čehož by podaná výpověď měla být stižena sankcí 

neúčinnosti. 

Pokud jde o důkazy získané za pomocí odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu a sledování emailové komunikace, považuji de lege ferenda za žádoucí, aby byla 

rozšířena působnost ustanovení § 88 odst. 1 tr. ř. a § 158d odst. 1 tr. ř. zapovídající možnost 

odposlechu a sledování komunikace uskutečněné mezi obviněným a jeho obhájcem též na 

případy odposlechnuté komunikace mezi podezřelým (a to nejen ve smyslu § 76 tr. ř., ale i 

osobou vůči níž je dáno podezření ze spáchání trestné činnosti obecně) a jeho právním 

zástupcem.  Na požadavek ochrany důvěrné komunikace mezi osobou, proti níž se trestní 

řízení vede, a jeho právním zástupcem, je totiž třeba nahlížet také prizmatem důležitosti úseku 

před zahájením trestního stíhání pro stranu obhajoby. Vzhledem k tomu, že právě fáze před 

zahájením trestního stíhání je mnohdy základním odrazovým bodem pro formulaci procesní 

strategie obhajoby je třeba zvýšenou úroveň ochrany komunikace podezřelého zajistit i v této 

fázi. 

Za vhodný legislativní krok dále de lege ferenda považuji po vzoru francouzské právní 

úpravy výslovné zakotvení zákazu odposlechu advokátů a jejich klientů, pokud se jedná 

o informace spadající pod advokátní tajemství, vůči nimž má advokát povinnost mlčenlivosti. 

Průlom do tohoto zákazu by mohl nastat pouze ve výjimečných případech, a to na podkladě 

souhlasu předsedy České advokátní komory. Současný stav, kdy advokáti mohou být 

odposlouchávání bez ohledu na povahu jimi sdělovaných informací, které požívají zvláštní 

ochrany a jejichž sdělení je nezbytnou zárukou navození nezbytné důvěry mezi advokátem 

a jeho klientem, a tedy předpokladem řádného výkonu advokacie, nepovažuji za žádoucí.  

Výrazné legislativní změny lze doporučit zejména v oblasti prostorových odposlechů, 

jejichž provádění by mělo být postaveno na shodné úrovni ochrany telekomunikačního 

tajemství jako u odposlechů „klasických“. Za vhodné lze považovat, aby jejich nařízení, 

shodně s úpravou odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 tr. ř., bylo 

napříště svěřeno soudu. De lege ferenda proto považuji za žádoucí, aby došlo k vypuštění 

oprávnění státního zástupce udělovat souhlas s realizací prostorových odposlechů, při kterých 

mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy podle § 158d odst. 2 tr. ř. Stejně 

tak by mělo být zajištěno, aby v případech, kdy jejich pořízením nebyly zjištěny skutečnosti 

důležité pro trestní řízení, takové informace byly bezodkladně zničeny. To by vedlo k posílení 

ochrany a zavedení efektivnější kontroly dodržování základních práv a svobod sledovaných 

osob na úrovní ochrany shodné s „klasickými“ odposlechy. 
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Závěr  

V úvodu této práce jsem položila otázku, zda právní úprava použitelnosti důkazů 

v českém trestním řízení poskytuje dostatečné záruky pro naplnění postulátů jednotlivých 

záruk zákonného a spravedlivého procesu tak, jak je formulován v čl. 36 Listiny a čl. 6 

Úmluvy a zda lze tuto právní úpravu považovat za vhodný instrument pro zajištění efektivní 

ochrany práv osob, proti nimž se trestní řízení vede. Rozbor platné právní úpravy a navazující 

judikatury českých soudů, a to zejména Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, jakož i 

judikatury ESLP, podle mého názoru jasně dokládá, že o důsledném zajištění práv obhajoby 

nelze za stavu de lege lata hovořit.  

Z podaného výkladu je zřejmé, že trestní řád nejenže neupravuje důsledky porušení 

pravidel o dokazování a ponechává posuzování této otázky na judikatuře, ale nevymezuje 

ani základní pojmy týkající se použitelnosti důkazů v trestním řízení. Platná právní úprava 

nadto neobsahuje ani generální klauzuli vylučující použitelnost vadně obstaraných důkazů. 

Ukazuje se, že rozhodovací činnost soudů není v otázkách souvisejících s použitelností 

důkazů jednotná a vyznačuje se značnou terminologickou a obsahovou roztříštěností. 

Jednotně nejsou mnohé základní otázky řešeny ani naukou. Vzhledem k tomu, že procesní 

důsledky porušení norem o dokazování nejsou jednotně stanoveny, není zřejmé, které vady 

v procesním postupu při dokazování zakládají nepoužitelnost vadného důkazu a které nikoliv. 

Platné právní úpravě lze tak vytknout, že žádným způsobem neřeší důsledky 

závažnějšího překročení důkazních zákazů, kdy zároveň není ani zřejmé, v jakých situacích 

lze vadu vzniklou při dokazování zhojit (konvalidace). Existence jediného vylučovacího 

pravidla zakazujícího použití důkazu získaného nezákonným donucením nebo jeho hrozbou, 

které je obsaženo v ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř., neposkytuje v českém trestním procesu 

dostatečné záruky pro naplnění postulátů jednotlivých záruk zákonného a spravedlivého 

procesu tak, jak je formulován v čl. 36 Listiny a čl. 6 Úmluvy.  Na aplikační obtíže naráží i 

praktická realizace vylučovacího pravidla zakotveného v ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř., neboť 

platná právní úprava nenabízí jednoznačné řešení případů, kdy byl důkaz obstarán 

nedovoleným postupem soukromých osob.  

S ohledem na nedostatky současné právní úpravy důsledků procesních pochybení 

vzniklým při procesu dokazování nedisponují orgány činné v trestním řízení jednotným 

návodem, jak s konkrétními chybně opatřenými či vadně provedenými důkazy naložit.  

Následkem výše popsaných jevů je poté logicky skutečnost, že nelze a priori určit, za jakých 
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okolností lze vadně obstaraný důkaz v trestním řízení použít. Vzhledem k tomu, 

že v některých případech se obstarávání důkazů orgány činnými v trestním řízení neobejde 

bez intenzivnějších zásahů do základních práv a svobod, je požadavek na jasné, přesné a 

určité vymezení důsledků porušení norem o zákonném způsobu dokazování v demokratickém 

trestním procesu zcela evidentním. 

V tomto ohledu lze zmínit postřeh Šámala, který vidí v neexistenci zákonných 

vylučovacích pravidel a ponechání možnosti vyloučení nezákonných důkazů na volné úvaze 

orgánů činných v trestním řízení hrozbu, která ve svém důsledku vede k tomu, že v trestním 

procesu platí stará inkviziční zásada „non refert quomodo veritas habeatur, dummodo 

habeatur“ aneb nezáleží na tom, jakými metodami byla pravda získána, pokud byla 

získána.860 Tato nadčasová myšlenka plně vystihuje hrozby současného právního stavu 

a nedostatek ucelené koncepce použitelnosti důkazů v českém trestním procesu. Ačkoliv 

přepjatost ohledů vůči obviněným může vést k paralyzaci účinné a efektivní ochrany před 

kriminalitou, bez jasných normativních směrnic udávajících limitace použitelnosti důkazů 

v trestním řízení není možné zajistit efektivní garanci jejich práv. 

Při komparativním pohledu do zahraničních právních úprav zjistíme, že právní úprava 

vylučovacích klauzulí je naprosto běžná nejen v zemích common law, kde se koncepce 

vylučovacích pravidel reálně zrodila, ale je legislativně propracovanější i v právních řádech 

kontinentálního systému práva. 

Za stavu, kdy je nepoužitelnost důkazů v současném trestním řádu normativně 

upravena jen velmi okrajově, formuluje řadu cenných závěrů nauka. Ty však nemohou 

nahradit absentující zákonnou úpravu. Některé představené názory formulované naukou 

pronikají do samotné soudní praxe, avšak výsledný judikatorní stav přináší často více nových 

problémů než řešení těch stávajících. Sama nauka se mnohdy názorově rozchází, a to i ve 

zcela fundamentálních otázkách a nedaří se jí dospět k názorové shodě ani při formulaci 

jednotné terminologie. Z praktického hlediska je nežádoucí, že samotné procesní důsledky 

vzniklých vad při procesu dokazování jsou posuzovány různými autory odlišně, což při 

absenci relevantní judikatury způsobuje vnáší do současné důkazní teorie značnou nejistotu. 

 Důvody nejednotného přístupu judikatury lze spatřovat nejen v absenci obecné shody 

na jednotné teoretické koncepci doktríny použitelnosti důkazů v trestním řízení, ale také 

                                                 

 
860 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: Codex Bohemia, 1999. 

ISBN 80-85963-89-2. s 39. 
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v samotné náročnosti problematiky. Z rozboru vybraných důkazních prostředků ve zvláštní 

části této práce je zřejmé, že praxe se musí mnohdy vypořádat až s turbulentními názorovými 

posuny v otázce, za kterých podmínek je možné konkrétní důkaz použít. Tyto proměnné 

názorové tendence jsou znatelné zejména u „nových“ forem důkazů jako jsou záznamy 

získané odposlechem telekomunikačního provozu, prostorovými odposlechy, sledováním 

elektronické komunikace apod. včetně těch předložených soukromými osobami, jejichž 

využitelnost v trestním řízení v posledních letech nabývá na významu. Právě v této oblasti 

zastává při absenci výslovné právní úpravy klíčovou roli judikatura, což je z hlediska naplnění 

zásady stíhání jen ze zákonných důvodů garantované čl. 8 odst. 2 Listiny značně nežádoucí. 

Nauka a aplikační praxe však nenabízí jednotný návod pro posuzování vzniklých vad při 

realizaci základních, tradičních důkazních prostředků jako je výslech obviněného a svědka, 

které jsou z hlediska objasnění věci a zajištění práv obhajoby zcela klíčové. Mnohdy rozporné 

názory judikatury na výklad porušení procesních pravidel při realizaci těchto úkonů se v čase 

vyvíjí, což vede k podstatným změnám v řešení otázek související s použitelností konkrétní 

výpovědí. 

Jistotu do posuzování použitelnosti důkazů v českém trestním procesu nevnáší 

ani nazírání na problematiku použitelnosti důkazů odvozených od nezákonným způsobem 

získaných důkazů. Platná právní úprava mlčí a k problematice se nijak nevyjadřuje. Zatímco 

v nauce se vyvinulo několik možných přístupů, s jejichž pomocí je možné použitelnost 

odvozených důkazů řešit, české soudy ke škodě věci zatím nevyužily jedinečnou možnost 

se přesným podmínkám a limitacím použitelnosti této doktríny v českém trestním řízení 

závazně vyjádřit a omezily se spíše na obecně pojaté konstatování aplikovatelné 

na posuzování použitelnosti důkazů. Jediným rozhodným kritériem, které Nejvyšší soud 

ve svém „průlomovém“ rozhodnutí v kauze Rath formuloval, je závažnost porušení 

procesního předpisu, přičemž je třeba přihlížet k charakteru otráveného důkazu, a to se 

zohledněním specifického režimu důkazu získaného nezákonným donucením nebo hrozbou 

(§ 89 odst. 3 tr. ř.). Konkrétní kritéria závažnosti porušení procesního předpisu již však 

Nejvyšší soud blíže nespecifikuje. Ať už bude teorie plodů z otráveného stromu rozvíjena 

v českém právním prostředí jakkoliv, bude podle mého názoru vhodné vyvarovat se 

kategorickému přebírání závěrů vyslovených Nejvyšším soudem v kauze Rath, neboť 

samotná závažnost porušení zákona nemůže v kontextu spravedlivého a zákonného procesu 

obstát jako jediné rozhodné kritérium, už jen proto, že v každé jednotlivé kauze může mít 

porušení téže procesní normy různý vliv na výsledek řízení. 



 286 

Problematičnost současného stavu české doktríny použitelnosti důkazů je 

zdůrazňována prostřednictvím děl autorů věnující se této problematice, ale odráží se i 

v odborných diskuzích a materiálech souvisejících s plánovanou rekodifikací trestního řádu. 

Přitom v těchto odborných diskuzích panuje v zásadě obecná shoda na naplnění požadavku 

souladnosti našeho trestního procesu s principy spravedlivého procesu, které plynou 

z Úmluvou a judikatury ESLP, Ústavy a judikatury Ústavního soudu. 

S ohledem na místy až alarmující stav současné koncepce použitelnosti důkazů 

v trestním řízení se práce se velmi podrobně zabývá možnostmi řešení představených 

problémů a formuluje početné náměty de lege ferenda. Nekoncepční stav de lege lata je 

navrhováno překonat výslovnou úpravou vylučovacích norem s obecnou klauzulí vylučující 

použitelnost důkazu, který byl obstarán při podstatném porušení zákona (neúčinný důkaz), 

jakož i důkazu, který je nelze v trestním řízení použít z jiných důvodů (nepřípustný důkaz) 

s kazuistickým výčtem nejzávažnějších vad vzniklých při procesu dokazování. Představené 

návrhy de lege ferenda se podrobně zabývají možnostmi koncepce výčtu těchto vad a vychází 

z podrobného rozboru judikatury českých soudů a poznatků plynoucích z judikatury ESLP. 

Početné návrhy de lege ferenda směřují také k možné budoucí koncepci procesu vyloučení 

důkazu z hodnotících úvah soudu a možné novelizaci ustanovení o zákonném průběhu 

provádění jednotlivých důkazních prostředků, jejichž implementací by mohlo dojít k posílení 

práv obhajoby.  

V úvodu práce byla také položena otázka, zda současná právní úprava poskytuje 

dostatečné legislativní zázemí pro reálné vyloučení nepoužitelného důkazu z hodnotících 

úvah soudu. I na tuto otázku je třeba odpovědět negativně. Ačkoliv v literatuře a judikatuře 

panuje obecná shoda, že nepoužitelný důkaz musí být vyloučen z hodnocení skutkového stavu 

věci a pro konečné rozhodnutí soudu je zcela bez významu, trestní řád ani normy nižší právní 

síly upravující vedení trestního spisu nestanoví konkrétní procesní režim, který by vyloučení 

nepoužitelného důkazu umožňoval. Pro soudce může být v praxi přitom mnohdy velmi 

obtížné se od obsahu vadného důkazu oprostit, zejména tehdy, jedná-li o důkaz zásadního 

významu pro posouzení viny obviněného. Jakkoliv jsou soudy k vadám vzniklým při procesu 

dokazování povinny přihlížet ex officio, pravidla pro postup, jak eliminovat účinek 

nepoužitelných důkazů na vědomí a rozhodování orgánů činných v trestním řízení, platná 

právní úprava nenabízí. Pokud jde o strany trestního řízení, zákon jim neponechává žádný 

účinný prostředek, jak konkrétní rozhodnutí soudu v této otázce ovlivnit. Normativní 



 287 

zakotvení procesní námitky nepoužitelnosti důkazu, která by straně obhajoby umožňovala 

dosáhnout přezkumu použitelnosti důkazu, platná právní úprava nezná.  

V zahraničních právních řádech je právní úprava postupu pro vyloučení 

nepoužitelného důkazu znatelně propracovanější. Bez ohledu na to, zda se jedná o země 

common law nebo země kontinentálního typu práva je tendence legislativní (precedenční) 

úpravy požadavku na vyloučení důkazu, který byl získán nedovoleným způsobem, 

z hodnotících úvah soudu, znatelná. Například francouzský trestní řád nabízí velmi podrobné 

směrnice postupu, jak o vyloučení nepoužitelného důkazu rozhodnout. 

S ohledem na zajištění objektivity a zákonnosti při rozhodování soudů je akcentován 

požadavek na vyloučení důkazů, které byly získány způsobem podstatně porušující zákon, i 

v českém trestním řízení. Ačkoliv se legislativní provedení této myšlenky, kterou potvrdil 

například i Nevyšší soud Slovenské republiky, jeví prima facie obtížné, práce nabízí 

několikeré varianty možného legislativního řešení. Tyto stojí na principu důvěry 

v erudovanost soudců a státních zástupců a vychází z koncepce posílení práv obhajoby. 

Lze shrnout, že představená práce je cenným zdrojem poznatků plynoucích aktuální 

judikatury, které jsou v případech absentujících normativních pravidel upravujících 

použitelnost důkazů v trestním řízení pro řešení problematiky zcela klíčovým zdrojem 

informací. Ačkoliv je představená tématika otázkou značně komplikovanou, z představených 

námětů de lege ferenda je zřejmé, že prostor pro legislativní fixaci současného právního stavu 

použitelnosti důkazů v českém právním řádu existuje. Závěrem nezbývá než vyslovit přání, 

aby navrhovaná legislativní řešení byla alespoň rámcově zohledněna při budoucích úvahách 

zákonodárce nad konečnou podobou paragrafového znění dlouhou dobu plánového nového 

trestního řádu. S ohledem na stále se posilující úlohu přípravného řízení a snahu zrychlit 

a zefektivnit trestní řízení i za cenu omezení některých jeho základních principů se totiž 

komplexnější právní úprava vylučovacích norem jeví jako zcela klíčovou podmínkou pro 

zajištění naplnění účelu trestního řízení. Trestní řízení totiž musí nejen působit k upevňování 

zákonnosti, ale musí být jejím samotným ztělesněním.  
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Nález Ústavního soudu ČR ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. II ÚS 4051/16. 

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 30. 11. 1995, sp. zn. III. ÚS 62/95 (N 78/4 SbNU 243). 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 5. 11. 2014, sp. zn. II. ÚS 2703/14. 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 8. 1. 2016, sp. zn. I. ÚS 3513/14. 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 8. 2. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2425/09 (U 4/56 SbNU 841). 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. IV. ÚS 4488/2012. 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. I. ÚS 1638/14. 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 7. 2012, sp. zn. III. ÚS 1806/09 (U 6/66 SbNU 

441). 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 15. 7. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3766/2012. 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. III. ÚS 2884/16. 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 20. 10. 2011, sp. zn. II. ÚS 143/06. 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 23. 2. 2012, sp. zn. III. ÚS 3432/11. 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 27. 6. 2013, sp. zn. II. ÚS 469/13. 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. IV. ÚS 2/02 (U 11/25 SbNU 385). 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 29. 1. 1998, sp. zn. I ÚS 484/97 (U 7/10 SbNU 361). 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 6. 2017, sp. zn. 6 Tz 3/2017-II (NS 4156/2017). 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 10. 1996 sp. zn. 2 Tzn 163/96 (č.14/1997 

Sb. rozh. tr.). 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 12. 1995, sp. zn. 2 Tzn 25/95 (PR 4/1996 s. 166).  

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 8. 1991 sp. zn. 11 Tz 53/91 (č. 53/1992 Sb. 

rozh. tr.) 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1224/2004. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 9. 2012 sp. zn 22 Cdo 859/2012. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. 8 Tdo 921/2009 (č. 3/2011 

Sb. rozh. tr). 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. 29 Cdo 4822/2008. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 5. 2007, sp. zn. 5 Tdo 459/2007 (č. 7/2008 

Sb. rozh. tr.) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 4. 2009, sp. zn. 3 Tdo 1301/2008. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 6. 2011, sp. zn. 5 Tdo 482/2011. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 12. 2009, sp. zn. 3 Tdo 803/2009 (Výběr NS 

6813/2009). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 3. 2011, sp. zn. 8 Tdo 238/2011. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 4. 2013, sp. zn. 5 Tdo 179/2013. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 1. 2014, sp. zn. 4 Pzo 3/2013. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 2. 2017, sp. zn. 4 Tdo 1725/2016. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 9. 1990, sp. zn. 5 To 46/90 (č. 15/1991 Sb. rozh. 

tr.). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. 4 Pzo 14/2016. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 7. 2014, sp. zn. 8 Tdo 109/2014 (č. 1/2016 Sb. 

rozh. tr.). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. 4 Pzo 10/2015. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 5. 2009, sp. zn. 11 Tdo 349/2009. 
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 3 Tdo 87/2012 (č. 51/2012 

Sb. rozh. tr.). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2008, sp. zn. 5 Tdo 229/2008. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 4 Tz 10/2007. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 1. 6. 1988, sp. zn. 11 To 27/88 (č. 26/1989 

Sb. rozh. tr.) 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 29. 5. 1981 sp. zn. 4 Tz 7/81 (č. 4/1982 Sb. rozh. tr.) 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 23. 2. 1987, sp. zn. 11 Tz 5/87 (č. 25/1988 Sb. 

rozh. tr.) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 25. 9. 1978, sp. zn. 11 Tz 65/78 (č. 55/1979 

Sb. rozh. tr.). 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 9. 4. 1968, sp. zn. 7 Tz 11/68 (č. 38/1968 

Sb. rozh.  tr.). 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 14. 5. 1968, sp. zn. 7 Tz 20/68 (č. 40/1968 

Sb. rozh. tr.).  

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 25. 6. 1968, sp. zn. 11 Tz 29/68 (č. 49/1968 

Sb. rozh. tr.) 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 29. 10. 1968, sp. zn. 5 Tz 71/68 (č. 25/1969 

Sb. rozh. tr.). 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 24. 1. 1991 sp. zn. 1 Tzf 5/90 (č. 51/1991 

Sb. rozh. tr.). 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 6. 1995, sp. zn. 7 To 42/95 (PR 10/1996 s. 467). 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 7. 1998, sp. zn. 5 To 46/98 (č. 36/1999 

Sb. rozh. tr.). 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, sp. zn. 6 To 106/2015. 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 1. 2001 sp. zn. 4 To 3/01 (č. 56/2001 Sb. 

rozh. tr.). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 3. 2007, sp. zn. 5 Tdo 459/2007 (č. 7/2008 

Sb. rozh. tr.). 
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 4. 2009, sp. zn. 3 Tdo 1301/2008. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 6. 2016, sp. zn. 4 Tdo 579/2016. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 3. 2011, sp. zn. 8 Tdo 238/2011. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 7. 2014, sp. zn. 8 Tdo 109/2014 (č. 1/2016 

Sb. rozh. tr.). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 3. 2016, sp. zn. 11 Tdo 1522/2015. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 2. 2015, sp. zn. 3 Tdo 1621/2014 (NS 1470/2015). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 3. 2012, sp. zn. 7 Tdo 1116/2012. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 5. 2013, sp. zn. 6 Tdo 84/2013 (NS 1409/2013). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 6. 2000 sp. zn. 3 Tz 120/2000 (PR 10/2000 s. 468). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 11 Tdo 122/2015 (NS 3532/2015). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 3 Tdo 87/2012 (č. 51/2012 

Sb. rozh. tr.). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 3. 1992, sp. zn. 6 To 12/1992 (č. 8/1993 Sb. 

rozh. tr.). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2008, sp. zn. 5 Tdo 229/2008. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2013, sp. zn. 6 Tdo 184/2013. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2012, sp. zn. 7 Tdo 347/2012. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2001 sp. zn. 7 Tz 40/2001 (SR 9/2001 s. 316). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2010, sp. zn. 11 Tdo 422/2010.  

Usnesení velkého senátu Trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 

15 Tdo 510/2013 (č. 13/2014 Sb. rozh. tr.). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 6. 3. 1989 sp. zn. 7 To 1/89 (č. 25/1990 Sb. rozh. tr.). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 7. 7. 1977 sp. zn. 3 Tz 39/76 (č. 51/1977 Sb. rozh. 

tr.). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 9. 3. 1976, sp. zn. 3 To 5/76 (č. 29/1977 Sb. rozh. 

tr.). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 12. 4. 1984, sp. zn. 3 Tz 8/84 (č. 9/1985 Sb. rozh. tr.). 
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Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 14. 7. 1975, sp. zn. 6 To 7/75 (č. 32/1976 Sb. 

rozh. tr.). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 15. 2. 1980, sp. zn. 11 To 62/79 (č. 3/1981 

Sb.  rozh. tr.). 

Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 3. 6. 1976, sp. zn. 4 Tz 98/76 (č. 11/1977 Sb. rozh. 

tr.) 

Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 5. 3. 1970, sp. zn. 8 Tz 31/69 (č. 39/1970 Sb. rozh. 

tr.). 

Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 13. 9. 1978, sp. zn. 2 To 25/78 (č. 34/1990 Sb. 

rozh. tr.) 

Usnesení Nevyššího soudu SSR ze dne 27. 7. 1983, sp. zn. 1 To 52/83 (č. 56/1984 Sb. rozh. 

tr.) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 5 To 96/2015. 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 10. 2004, sp. zn. 2 To 93/2004 (SR 1/2005 s. 

27). 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 5.1993, sp. zn. 6 Tz 46/93 (č. 46/1993 Sb. 

rozh. tr.) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, sp. zn. 6 To 106/2015 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 1. 2001 sp. zn. 4 To 3/01 (č. 56/2001 Sb. 

rozh. tr.). 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 8. 1995 sp. zn. 11 Tz 19/95 (č. 18/1996 Sb. 

rozh. tr.). 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 9. 1993,  sp. zn. 7 To 181/93 (č. 11/1994 Sb. 

rozh. tr.). 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 4.1994 sp. zn. 7 To 83/94 (č. 52/1994 Sb. 

rozh. tr.). 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 3. 1994, sp. zn. 1 To 44/94 (č. 40/1994 

Sb. rozh. tr.). 
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Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 4. 2. 2009, sp. 

zn. 14 To 379/2008. 

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 9. 1995, sp. zn. 6 To 377/95 (č. 6/1996 Sb. 

rozh. tr.). 

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 10. 2002, sp. zn. 3 To 666/2002 

(č. 45/2003 Sb. rozh. tr.). 

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 11. 1994 sp. zn. 4 To 810/94 

(č. 27/1995 Sb. rozh. tr.). 

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 3. 1968, sp. zn. 2 To 107/68 

(č.  31/1968 Sb. rozh. tr.). 

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 11. 1994, sp. zn. 4 To 831/94 

(PR 4/1996 s. 166). 

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 4. 2001 sp. zn. 7 To 200/2001 (č. 27/2002 

Sb. rozh. tr.). 

Usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 18. 10. 1989, sp. zn. 1 T 218/89 

(č. 42/1990 Sb. rozh. tr.) 

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2016, sp. zn. 7 To 91/2016. 

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 2. 1968, sp. zn. 5 To 11/68 (č. 39/1968 

Sb. rozh. tr.). 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2015 sp. zn. 5 To 457/2015 

(Sb. komentované judikatury, ročník 2016). 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 21. 6. 1979 sp. zn. 4 Tz 31/79 (č. 35/1980 Sb. rozh. 

tr.). 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 3. 6. 1983, sp. zn. 5 Tz 14/83 (č. 20/1984 Sb. rozh. 

tr.). 

Stanovisko pléna Ústavního soudu ČR ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS. 30/10. 

Stanovisko Trestního kolegia Nejvyššího soudu SSR ze dne 24. 4. 1989, sp. zn. Tpj 20/89 

(č.  3/1990 Sb. rozh. tr.). 

Stanovisko Trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 17. 10. 1978, sp, zn. Tpjf 68/77 

(č. 45/1978 Sb. rozh. tr.). 
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Stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS. 30/10 (ST 30/59 SbNU 

595), publikováno pod č. 439/2010 Sb. 

5. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva 

Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 15. 12. 2011 ve věci Al-Khawaja a Tahery proti 

Spojenému království, č. 26766/05. 

Rozsudek ELSP ze dne 5. 11. 2002 ve věci Allan proti Spojenému království, č. 48539/99. 

Rozsudek ESLP ze dne 28. 6. 2007 ve věci Association for European Integration and Human 

Rights and Ekimedzhiev proti Bulharsku, č.  62540/00. 

Částečné rozhodnutí ESLP ze dne 6. 7. 2010 ve věci Babar Ahmad a ostatní proti Spojenému 

království, č. 24027/07. 

Rozsudek ESLP ze dne 18. 7. 2006 ve věci Balšán proti České republice, č. 1993/02. 

Rozsudek ESLP ze dne 21. 7. 2011 ve věci Breukhoven proti České republice, č.  44438/06. 

Rozsudek ESLP ze dne 12. 11. 2002 ve věci Fortum Oil and Gas Oy proti Finsku, č. 32559/9. 

Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 1. 6. 2010 ve věci Gäfgen proti Německu, 

č. 22978/05. 

Rozsudek ESLP ze dne 1. 3. 2007 ve věci Heglas proti České republice, č. 5935/02. 

Rozsudek ESLP ze dne 24. 4. 1990 ve věci Huvig proti Francii, č. 11105/84. 

rozsudek ESLP ze dne 10. 2. 2009ve věci Iordachi a další proti Moldavsku, č. 25198/02. 

Rozsudek ESLP ze dne 25. 1. 1976 ve věci Irsko proti Spojenému království, č. 5310/71. 

Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 11. 7. 2006 ve věci Jalloh proti Německu, 

č. 54810/00. 

Rozsudek ESLP ze dne 8. 2. 1996 ve věci John Murray proti Spojenému království, 

č. 18731/91. 

Rozsudek ESLP ze dne 18. 5. 2010 ve věci Kennedy proti Spojenému království, č. 26839/05. 

Rozsudek ESLP ze dne 6. 9. 1978 ve věci Klass a další proti Německu, č. 5029/71. 

Rozsudek ESLP ze dne 12. 5. 2000 ve věci Khan proti Spojenému Království, č. 35394/ 

97. 
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rozsudek ESLP ze dne 24. 4. 1990 ve věci Kruslin proti Francii, č. 11801/85 

Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 6. 4. 2000 ve věci Labita proti Itálii, č. 26772/9. 

Rozsudek ESLP ze dne 8. 4. 2003 ve věci M. M. proti Nizozemí, č. 39339/98. 

Rozsudek ESLP ze dne 6. 12. 2012 ve věci Michaud proti Francie, č. 12323/11. 

Rozsudek ESLP ze dne 24. 7. 2008 ve věci Melich a Beck proti České republice. 

Rozsudek ESLP ze dne 25. 9. 2001 ve věci P. G. a J. H. proti Spojenému království, 

č. 44787/98. 

Rozsudek ESLP ze dne 3. 2. 2015 ve věci Prutenau proti Rumunsku, č. 31081/05. 

Rozsudek ESLP ze dne 10. 12. 2010 ve věci Rodinná záložna, spořitelní a úvěrní družstvo 

a ostatní proti České republice, č. 74152/0. 

Rozsudek ESLP ze dne 19. 12. 2013 ve věci Rosin proti Estonsku, č. 26540/08. 

Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 11. 1. 2015 ve věci Saunders proti Spojenému 

království, č. 19187/91. 

Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 15. 12. 2015 ve věci Schatschaschwili proti Německu, 

č. 9154/10. 

Rozsudek ESLP ze dne 12. 7. 1998 ve věci Schenk proti Švýcarsku, č. 10862/ 84. 

Rozsudek ESLP ze dne 28. 7. 1999 ve věci Selmouni proti Francii, č. 25803/94. 

Rozsudek ESLP ze dne 22. 11. 2012 ve věci Tseber proti České republice, č. 46203/08. 

Rozsudek ESLP ze dne 25. 10. 2007 ve věci Van Vondel proti Nizozemí, č. 38258/03. 

Rozsudek ESLP ze dne 30. 7. 1998 ve věci Valenzuela Contreras proti Španělsku, 

č. 27671/95 

Rozsudek ESLP ze dne 31. 5. 2005 ve věci Vetter proti Francii, č. 59842/00. 

Rozsudek ESLP ze dne 20. 12. 2005 ve věci Wisse proti Francii, č. 71611/01. 
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6. Zahraniční judikatura 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ve věci Nardone v. United States 

č.  308 U.S. 338 (1939), dostupné také na 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/308/338/case.html.  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ve věci Lumber Co. v. United 

States 251 U.S. 385 (1920), dostupné také na 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/251/385/case.html. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ve věci Murray v. United States, 

487 U. S. 533 (1988), dostupné také na – 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/487/533/. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ve věci United States v. Crews, 

445 U. S. 463 (1980), dostupné také na – 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/445/463/. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ve věci Mappová v. Ohio, 367 

U.S. 643 (1961), dostupné také na – 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/367/643/case.html. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ve věci Wong Sun v. United 

States, 371 U.S. 471 (1963), dostupné také na – 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/371/471/case.html 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ve věci Massiah v. United States, 

377 U.S. 201 (1964), dostupné také na –  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/377/201/case.html 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ve věci Mirranda v. Arizona, 348 

U.S. 436 (1966), dostupné také na – 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/384/436/case.html 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ve věci Bordenkircher vs. Hayes, 

434 U.S. 357 (1978), dosutpné také na 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/434/357/case.html. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ve věci Nix v. Williams,  467 U.S. 

431 (1984), dostupné také na – https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/431/ 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/308/338/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/251/385/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/487/533/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/445/463/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/367/643/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/371/471/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/377/201/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/384/436/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/434/357/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/431/
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Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 22. 11. 2001, sp. zn. 1 StR 220/01, dostupné 

také na – 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en

&nr=18674&pos=0&anz=. 

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 11. 3. 2000, sp. zn. 2 StR 354/00, dostupné 

také na – https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/2/00/2-354-00.php,   

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 24. 8. 1983, sp. zn. 3 StR 136/83, dostupné 

také na –  https://www.jurion.de/urteile/bgh/1983-08-24/3-str-136_83/. 

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 28. 4. 1987, sp. zn. 5 StR 666/86, dostupné 
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Meze procesní použitelnosti důkazů v trestním řízení 

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 
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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. 

Klíčová slova 

dokazování, pravidla o dokazování, použitelnost důkazů, zákonnost, trestní řízení, 

vyloučení důkazu, plody z otráveného stromu, důkaz, důkazní prostředek 
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The admissibility of evidence in the Czech criminal proceedings 

Abstract  

This PhD thesis focuses on the admissibility of evidence in criminal proceedings. 

Appropriate setting of limits of admissibility of illegally obtained evidence in the criminal 

proceedings is not only regarded as one of the main guaranties of fair justice system, but also 

represents topical and vital issue which raises number of legal dilemmas. The importance 

of the topic has been increasing recently as gathering of evidence in criminal proceedings 

often conflicts with the fundamental rights of individuals that are subject to severe limitation 

on constitutional and especially international level and that are broadly endangered during the 

process of collecting evidence. 

The core of the thesis lies in the in-depth analysis of current legislation, jurisprudence 

and case law dealing with the issue. Within the framework of that analysis, all of the 

important and disputed questions relating to the general aspects of admissibility of evidence 

are examined from the perspective of jurisprudence and case law; the knowledge is enriched 

with real practical impacts on domestic judicial practice. Special attention is paid to the issues 

related to the exclusion of illegally obtained evidence from the process of evaluating evidence 

and forming final decision on the case. The thesis does not overlook the problems arising out 

of the issue of admissibility of tainted evidence and sets the limits of applicability of  “The 

Poisonous Tree Doctrine” in the Czech law. The thesis also offers a comparative view to 

foreign legislation and examines the issue of admissibility of evidence particularly in German 

and French law. 

Second part of the thesis is based on detailed case law analysis and deals with limits 

of the procedural admissibility of selected types of evidence. In the view of the objective of 

this thesis which should also serve as a useful guideline for judges, prosecutors, police and 

attorneys in practice, the second part of the thesis is written in the spirit of examination 

particular, most commonly used types of evidence, that causes ambiguities in current legal 

practice. From the broad spectrum of possible types of evidence, the traditional means of 

evidence are inspected. In this respect the thesis offers a detailed analysis of admissibility of 

evidence gained during both suspect and witness interrogations. Apart from that, the thesis 

focuses on procedural aspects of admissibility of electronic evidence such as wiretapping, 

surveillance of e-mails and other types of electronic communication including these obtained 

by breaching the right to privacy by private persons. 
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Based on detailed and critical analysis of the contemporary doctrine of admissibility 

of evidence from the perspective of both law, jurisprudence and case law, including the case 

law of European Court of Human Rights, the thesis suggests numerous proposal for amending 

current legislation. 

Key words 

process of collecting evidence, rules of evidence, admissibility of evidence, 

lawfulness, criminal proceedings, suppression of evidence, fruits of poisonous tree, evidence, 

means of evidence 

 


