
Stránka 1 z 5 

 

OPONENTSKÝ POSUDEK 
 

Jméno 

disertanta/disertantky 

: JUDr. Petra Zaoralová 

Téma práce : Meze procesní použitelnosti důkazů v trestním řízení 

Rozsah práce : celkem 320 stran vlastního textu (z toho 281 stran 

vlastního textu) 

Datum odevzdání práce : 4. 7. 2018 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma dokazování a procesní použitelnosti důkazů v trestním 

řízení je s ohledem na neustálý vývoj doktríny, legislativy i judikatury stále živou otázkou 

prakticky v jakékoliv době. Zvláště aktuální je však v době uvažované rekodifikace trestního 

práva procesního a přípravy nového trestního řádu. Meze použitelnosti důkazů v trestním 

řízení jsou jistě jedním z palčivých témat, na nichž se trestně-procesní odborníci v plném 

rozsahu neshodnou, a i s ohledem na příslušnost k určité právnické profesi na řešení této 

problematicky budou mít jiný názor. Z tohoto důvodu je jistě vhodné se zvoleným tématem 

zabývat a je třeba monografii k němu uvítat.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: 

- teoretické znalosti – byly potřeba hluboké znalosti trestního práva procesního, ale též 

doprovodných věd kriminálních (zejména kriminalistiky), práva ústavního, evropského 

a dalších právních odvětví; 

- vstupní údaje a jejich zpracování – doktorandka vyhledala vedle odborné literatury i 

velké množství rozhodnutí českých (tzv. obecných) soudů i Ústavního soudu, dále též 

Evropského soudu pro lidská práva, jakož i rozhodnutí soudů cizozemských, která 

využila při mezinárodní komparaci; 

- použité metody – odpovídají standardům vědecké práce, autorka využívala především 

analytickou a komparativní metodu, méně pak syntetickou. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- Členění je v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 4).  

- Práce je rozdělena do dvou základních částí doplněných o úvod a závěr, základní 

kapitoly jsou dále bohatě vnitřně strukturovány. V první části autorka pojednává o 

limitech použitelnosti důkazů z pohledu teorie a praxe. Tuto pasáž rozdělila do pěti 

podkapitol, dále vnitřně členěných. Autorka se věnovala především základní zásadě 

řádného zákonného procesu, dále otázce nepoužitelnosti důkazu podle české doktríny, 

legislativy a judikatury, vyloučení nepoužitelného důkazu, doktríně plodů z otráveného 

stromu, což uzavřela komparací s úpravou tzv. common law, německou a francouzskou. 

Ve druhé (zvláštní) části upřela pozornost na vybrané druhy nepoužitelných důkazů 

v aplikační praxi, přičemž postupovala po jednotlivých důkazních prostředcích – 

výslech obviněného, výslech svědka a odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

a sledování osob a věcí. Uvedenou kapitolu uzavřela shrnutím návrhů de lege ferenda, 

k nimž na základě předchozího rozboru dospěla (shrnutím kapitoly a náměty de lege 

ferenda jinak uzavírala i předcházející menší oddíly práce). Takové členění jdoucí od 

obecného ke zvláštnímu a od základních zásad k jednotlivostem je možno považovat za 

zdařilé. I s ohledem na již tak velký rozsah práce je možno akceptovat i zaměření 

zvláštní části jen na vybrané důkazní prostředky, jakkoliv by bylo možno si představit i 

jiné. 
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4. Vyjádření k práci: Předložená práce je dobrým a promyšleným zpracováním zvolené 

problematiky, jakkoliv s veškerými vývody autorky nemusí čtenář souhlasit a některé závěry či 

návrhy doktorandky jsou přinejmenším diskutabilní, jinde zase se zdá kritika stávající úpravy i 

praxe poněkud přehnaná. 

 Zejména v pasážích zvláštní části autorka setrvává na značně rigidních požadavcích na 

dodržení zákonného textu, prakticky jakékoliv pochybení při opatřování či zajišťování důkazu 

by postihovala jeho neúčinností bez možnosti zhojení takového pochybení, s čímž jako praktik 

nemohu tak docela souhlasit. Své názory leckdy autorka opírá o starší judikaturu, která však 

mnohdy byla již překonána pozdějším judikatorním vývojem. Někdy si je toho autorka i 

vědoma. Tak např. uvádí, že nedostatky v odůvodnění příkazů k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu činí důkazy z nich plynoucí za neúčinné a nezákonné, dokonce by 

snad žádala za užití doktríny plodů z otráveného stromu vyloučit i další důkazy z tohoto 

odvozené (jsou-li kauzálně odvozeny). Pak však (v kapitole 8.) bez dalšího rozvedení uvádí, že 

takové požadavky jsou relativizovány. Při této příležitosti svá vyjádření však nekonfrontovala 

s recentní judikaturou, např. s rozhodnutím Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tz 3/2017 o 

stížnosti pro porušení zákona (v mediálně známé věci bývalého středočeského hejtmana), 

ačkoliv se s rozhodnutím seznámila (je uvedeno v seznamu pramenů) a na jiných místech práce 

je (bohužel však nesprávně) interpretovala, neboť dokonce dvakrát v téměř identických 

pasážích (na str. 98 a str. 108) uváděla, že Nejvyšší soud shledal nezákonnost samotných 

příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu i povolení sledování osob a věcí. 

To ovšem není pravda, naopak Nejvyšší soud i s odkazem na další judikaturu vyložil, že 

absence zdůvodnění některých znaků, byly-li materiálně naplněny, nečiní příkazy jen proto 

nezákonnými (jestliže důvody pro nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

na konkrétní dobu vyplývaly z konkrétních skutkových okolností vyjádřených v odůvodnění 

příkazu).  

Polemizovat bych mohl i s dalšími dílčími názory na problematiku způsobu provádění 

jednotlivých důkazních prostředků. Tak např. nesouhlasím s kritikou ohrožení práv osoby, proti 

níž se řízení vede, je-li věc spoluobviněných vyloučena k samostatnému projednání a jsou-li 

následně v původním řízení vyslýcháni jako svědci (viz např. na str. 208), neboť jako takoví 

mají vždy právo odmítnout vypovídat pro možnost zhoršení svého postavení, a to i kdyby byli 

již sami odsouzení (např. z důvodu možnosti podání mimořádného opravného prostředku – 

návrhu na povolení obnovy). Naopak jde o postup de lege lata nevýhodný pro orgány činné 

v trestním řízení, protože protokol o předchozím výslechu takové osoby ještě jako 

spoluobviněného použít (alespoň podle současného převažujícího názoru) nelze, a to ani podle 

§ 207, ani podle § 211 tr. řádu (takovým postupem se tak nyní orgány činné v trestním řízení 

vlastně zbavují případného důkazního prostředku, což naopak se nezdá důvodné).  

Takto bychom mohli v polemice pokračovat. Tak např. nesouhlasím se závěry na str. 

230 o absolutní neúčinnosti důkazů plynoucích z odposlechu a azáznamu telekomunikačního 

hovoru pro nedostatky náležitostí doprovodného protokolu o provedeném odposlechu, v němž 

bude absentovat čas, místo či způsob provedeného záznamu, neboť je třeba rozlišovat údaje o 

samotném telekomunikačním provozu a údaje o vyhotovení protokolu (na paměti je třeba mít, 

že dnes jsou odposlechy prováděny strojově, neprovádí je konkrétní člověk, který by měl ihned 

k okamžiku hovoru vyhotovit i protokol o takovém úkonu, který se naopak vyhotovuje i se 

značným zpožděním).  

Ani závěry o nevyužitelnosti důkazů opatřených při úkonech provedených podle jiných 

právních předpisů pro účely trestního řízení by neměly být tak jednoznačné, jak autorka uvádí, 

zohledníme-li např. judikaturu vztahující se k prohlídkám jiných prostor a pozemků podle 

mimotrestních předpisů (např. rozhodnutí č. 34/2014 a č. 50/2016 Sb. rozh. tr.). 

Podobně bych měl určité připomínky k úvahám o úplné nepoužitelnosti protokolů o 
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výslechu svědků jako neodkladných (či neopakovatelných) úkonů provedených před zahájením 

trestního stíhání podle § 158a tr. řádu, v této pasáži autorka zjevně vychází ze starší judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva, který ovšem v posledních rozhodnutích českou praxi 

akceptoval, zohlednil účast soudce u takového úkonu a neposoudil takový postup jako 

porušující právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1, 3 písm. d) Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod (srov. Bátěk a ostatní proti České republice, Štulíř proti 

České republice), a to i přesto, že šlo o rozhodující důkazy viny (ve smyslu autorkou zmíněného 

třístupňového testu podle Al-Khawaja a Tahery proti Spojenému království či Schatschaschwili 

proti Německu, kterým se autorka jinak správně a obsáhle věnuje a z nichž též při formulaci 

vlastních závěrů vychází). Ocenit v této spojitosti je třeba i připomínky prací na novém trestním 

řádu, především pokud jde o formulaci ustanovení vycházejícího z uvedeného třístupňového 

testu (§ y57 odst. 3 dosavadního návrhu).  

Téma mezí použitelnosti důkazů je velmi široké, takže snad ani není možno jej zcela 

komplexně a vyčerpávajícím způsobem uchopit, proto je naprosto pochopitelné a důvodné, že 

se doktorandka zaměřila jen na vybrané důkazní prostředky, které ostatně ani nejsou taxativně 

v trestním řádu vypočteny, jak autorka též poznamenává (a k čemuž zaujímá vlastní 

odůvodněný postoj, třebaže není doktrínou jednoznačně sdílený). Tak například mimo 

pozornost autorky zůstala řada dalších zajímavých dílčích oblastí vztahujících se k tématu, jako 

je např. vztah policejní provokace, resp. nasazení policejního agenta - kontrolora k použitelnosti 

důkazů v řízení proti osobě, proti níž byl nasazen, otázky použitelnosti výpovědi 

spolupracujícího obviněného, důkazů získaných domovní prohlídkou či prohlídkou jiných 

prostor, v nichž advokát vykonává svou činnost, případně jen okrajově byla zmíněna další 

problematika výpovědí tzv. svědků z doslechu či utajených svědků apod. (kde by autorka mohla 

pracovat s bohatou judikaturou českých soudů i Evropského soudu pro lidská práva – např. 

Krasniki proti České republice, Balšán proti České republice, Doorson proti Nizozemí, Van 

Mechelen a další proti Nizozemí, Pesukic proti Švýcarsku etc.). 

Autorka na konci práce v kapitole II.9. shrnula vlastní návrhy de lege ferenda, spíše jde 

o identifikaci problematických oblastí a představení věcných záměrů budoucí úpravy, konkrétní 

znění jednotlivých ustanovení doktorandka nenabídla. S některými návrhy bych souhlasil 

(např. s požadavkem na výslovnou úpravu odstraňování nedostatků odborného vyjádření), 

s jinými však méně, či bych dokonce byl proti nim, v některých případech mi přišla kritika 

současného stavu nedůvodná a přehnaná (např. s tvrzeným vyslýcháním budoucího obviněného 

jako svědka před zahájením trestního stíhání k údajnému zajištění důkazního materiálu jsem se 

osobně nesetkal a ani jej v dosavadní praxi nezaznamenal, takový postup by snad žádný soud 

ani neakceptoval). Tak např. pokud jde o odposlechy telefonních hovorů obviněného a obhájce, 

obsahuje nynější trestní řád úpravu především v § 88 odst. 1 tr. řádu in fine, která se skutečně 

zdá být nedostatečná (ovšem podle mého soudu z jiných důvodů, než autorka uvádí – tak např. 

policejní orgán zásadně nezjistí při prováděném odposlechu a záznamu, že jde o hovor mezi 

obviněným a obhájcem již jen proto, že odposlech je prováděn strojově a policejní orgán, a to 

navíc jiná složka Policie ČR – ÚZČ SKPV, teprve poté může zjistit obsah hovorů, které jsou 

již zachyceny). Upozornit je též možno na případy, kdy je advokát pod zástěrkou poskytování 

právních služeb zapojen do kriminální činnosti větší skupiny osob – v takových případech musí 

mít orgány činné v trestním řízení možnost provést odposlech a záznam telekomunikačního 

provozu a odhalit takovou trestnou činnost, podobně jako mají možnost při dodržení zákonných 

limitů získat důkazy prohlídkou v prostorech, kde je advokacie vykonávána. Pochopitelně musí 

být v tomto případě citlivě nastaveny podmínky pro takové úkony, aby nebyla narušena důvěra 

ve vztah obviněného k advokátovi, který by bez ní a bez informací od obviněného podléhajících 

advokátnímu tajemství obhajobu nemohl vykonávat. Advokát řádně vykonávající advokacii 

nemůže být zdrojem informací pro řízení proti obviněnému. K možné úpravě odposlechů 

hovorů mezi klientem a advokátem srov. též Ministerstvem spravedlnosti nyní připravovanou 
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novelizaci trestního řádu. 

Jinak ale považuji práci za zdařilé pojednání o daném tématu, autorka se nevyhýbala 

tématům sporným, zaujímala vlastní odůvodněná stanoviska. Třebaže s výslednými závěry 

čtenář nemusí souhlasit, nutí jej autorčin přístup k formulaci oponentní argumentace k obhájení 

vlastních pozic, z nichž třeba i po opětovném zvážení autorkou nabídnutých řešení ustoupí. Jde 

v tomto ohledu o plnohodnotné vědecké dílo. 

  
5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: Autorka formulovala cíl práce tak, že je jím popis, analýza a zhodnocení 

právního stavu a rozhodovací činnosti soudů v otázce použitelnosti důkazů v trestním 

řízení. Cílem práce by neměla být analýza jako metoda, jíž se autorka má k cíli dobrat, 

mnohem spíše jde o zhodnocení současné právní úpravy, odhalení jejích nedostatků, 

případně systémových chyb při aplikaci stávající právní úpravy soudy a návrhy opatření 

ke zlepšení zjištěného stavu, zejména jde-li o návrhy budoucí právní úpravy. Tento cíl 

se jí v zásadě podařilo splnit, vlastní odůvodněné návrhy de lege ferenda (ovšem bez 

vlastního návrhu zákonného textu) autorka učinila na konci své práce (i když 

s některými nemusí čtenář souhlasit, o řadě z nich je možno debatovat, je třeba ocenit 

inovativní přístup autorky, který nutí k zamyšlení a formulaci vlastní oponentní 

argumentace). 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska 

plagiátorství): Práce je originálním zpracováním tématu, obsahuje původní úvahy 

autora, není kompilátem jiných prací. O plagiátorství nejde. 

- logická stavba práce: Práce má logickou strukturu a není jí v tomto směru, co vytknout. 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: Citace sice nejsou zcela 

v souladu s normou ISO 690, ale jsou zpravidla jednoznačné pro nalezení citovaného 

pramene, v některých případech ovšem jsou údaje u vyznačených zdrojů poněkud 

zavádějící. Tak např. doktorandka často uvádí jediného autora bez dovětku „a kol.“, „et 

al.“ apod. u kolektivních děl, jako jsou učebnice, komentáře či kolektivní monografie – 

srov. například učebnice trestního práva procesního od autorských kolektivů jejího 

školitele prof. Jelínka, dále od prof. Růžka, slovenský komentář k trestnímu řádu od 

kolektivu vedeného prof. Čentéšem a mnohé další; jindy zase podle neznámého klíče 

vybrala některé z více autorů – tak např. u komentáře k trestnímu řádu od C. H. Beck, 

či učebnice trestního práva hmotného od kolektivu vedeného prof. Jelínkem; přitom u 

některých prací zmíněný dovětek „a kol.“ autorka uvádí (např. učebnice autorského 

kolektivu vedeného prof. Solnařem). I v jiných údajích lze nalézt chyby (například prof. 

Storch je uváděn jako Jan a nikoli František). Tyto zjevné nedostatky (snad zčásti 

plynoucí z použití generátoru citací) snižují důvěryhodnost i ostatních údajů. Autorka 

pracovala i se zahraničními prameny psanými anglickým, francouzským a případně i 

německým jazykem. Německy psané zdroje jsou ale zastoupeny výrazně řidčeji, byť 

jejich dostupnost je jinak vcelku dobrá, navíc se zdá, že jde spíše o druhotné citace 

převzaté z anglicky či francouzsky psaných prací, které byly pro autorku základním 

zdrojem poznání i při zpracování německé úpravy, a to i vzhledem k četnějším chybám 

v citacích či jejich jiném formátu – např. Ernst Ludwig von Beling je označován jako 

„Erst Beiling“; jiný formát má citace Löwe-Rosenbergova velkého komentáře. Jinak je 

ale třeba ocenit četné anglické a francouzské zdroje, s nimiž autorka též skutečně 

pracovala, o čemž svědčí poměrně bohatý poznámkový aparát u jednotlivých kapitol. 

Rozsah použité české literatury je vzhledem k danému tématu vyhovující, byť zdaleka 

nikoli vyčerpávající, bylo by možno uvažovat o dalších zdrojích poznání. Vytknout lze 

v tomto směru především práci jen s vybranými a nikoli zcela aktuálními vydáními 

učebnic (včetně učebnice autorského kolektivu vedeného jejím školitelem), mnohá díla, 
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která by bylo možno v seznamu literatury oprávněně očekávat, však chybí (např. 

komentáře k trestnímu řádu od Wolters Kluwer, od Linde, či poznámkové vydání od 

Leges pod vedením prof. Jelínka; podobné je to i s učebními pomůckami). Stejně tak 

odborných článků a příspěvků do sborníků týkajících se tématu je jistě výrazně více, 

než autorka uvedla. Tak např. zřejmě již s ohledem na okamžik vydání kolektivní 

monografie v červnu 2018 a odevzdání práce na počátku července roku 2018 nestihla 

zapracovat příspěvky z díla Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na 

spravedlivý proces, avšak mnohé další sborníky byly dlouho předtím k dispozici – např. 

pocty D. Císařové, V. Kratochvílovi, J. Musilovi, O. Novotnému k 70. narozeninám (tu 

k 80. narozeninám autorka uvedla) či V. Solnařovi, v nichž je zpravidla hned několik 

příspěvků blízkých zvolenému tématu dizertační práce; podobně lze zmínit některé další 

sborníky autorkou nezohledněné (např. Rekodifikace trestního práva procesního – 

aktuální problémy z r. 2008). S ohledem na téma dizertační práce je i poměrně řídké 

zastoupení literatury k ústavnímu právu a právu evropskému, příp. k ochraně základních 

lidských práv a svobod (zejména zaráží až na jedinou výjimku absence některých 

komentářů k Listině základních práv a svobod, jakož i učebnic ústavního práva). 

Autorka jinak práci s prameny řádně vyznačovala i v poznámkách pod čarou (s 

uvedenými výhradami ohledně přesnosti autorkou uváděných údajů). Poznámky pod 

čarou autorka využívala i nad rámec pouhých odkazů na použitý zdroj. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Problematika mezí procesní 

použitelnosti důkazů v trestním řízení je natolik obsáhlá, že snad žádná práce by 

nemohla být označena za komplexní a zcela vyčerpávající pojednání o daném tématu. 

Přesto předloženou práci i přes spíše drobné shora uvedené výhrady lze hodnotit jako 

zdařilé zpracování obtížného tématu, které drží svou koncizní formu, není zbytečně 

rozvláčné, nezabíhá do nepodstatných technických detailů, přesto je poměrně zevrubné. 

Hloubku analýzy tak lze označit za dostatečnou, autorka na jejím základě mohla učinit 

vlastní odůvodněné závěry. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky):  Text práce je přehledný, na vcelku vhodných 

místech členěný do bodů. Grafy ani tabulky nebyly využity, což nelze označit za vadu 

s ohledem na téma práce a způsob jeho zpracování.  

- jazyková a stylistická úroveň: Jazyková a stylistická úroveň je dobrá, v zásadě prostá 

pravopisných chyb. Snad z nepozornosti jsou občas vynechány některé větné členy, 

které zpravidla lze domyslet, na některých místech ale taková absence činí text až 

nesrozumitelný, někdy zřejmě též došlo k automatické korekci textovým editorem, 

takže jeden pojem je pravděpodobně nahrazen jiným, čímž dochází i k významovému 

posunu (např. intruzivní namísto invazivní, odvodnění namísto odůvodnění apod.). Až 

na uvedené drobnosti je práce psána čtivě.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

V rámci obhajoby by doktorandka mohla představit vlastní návrhy de lege ferenda, které by 

mohly vylepšit stávající právní úpravu, popř. mohly být inspirací pro práci na novém trestním 

řádu. 

 

Předkládaná práce splňuje obsahové a formální požadavky kladené na disertační práce, 

a proto ji doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací. 

 

V Praze dne 16. září 2018 

JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 

oponent práce 


