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Úvod 
 

Motivace k sepsání práce 
 

Tato problematika není dosud uceleně zpracována v jedné práci, která by se 

komplexně zabývala uvedeným tématem v dostatečné šíři. Poznatky k této 

problematice je sice možné načerpat z různých zdrojů, ale já jsem přesvědčen, že 

mohu studiem materiálů a sepsáním disertační práce na toto téma autorsky 

přispět k objasnění uvedené problematiky.  

Ke zpracování tohoto tématu v disertační práci jsem se inspiroval při účasti v 

soutěži Studentská vědecká odborná činnost 2013, kam jsem přispěl prací 

týkající se zásady zákazu sebeobviňování. S touto mou prací jsem vyhrál fakultní 

i Česko-slovenské kolo soutěže. Dané téma bylo tedy již dvakrát prověřeno 

odbornými komisemi a prospělo. Do této práce jsem použil část textu ze dvou 

mých soutěžních prací v rámci Studentské vědecké odborné činnosti a část textu 

z mé diplomové práce na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Tyto 

zdroje jsem řádně uvedl v seznamu použitých pramenů a v citacích formou 

poznámky pod čarou. 

V poslední řadě chci uvést, že zpracování disertační práce na uvedené téma pro 

mě neznamená jen splnění studijní povinnosti, ale beru to i jako možnost 

odborného rozvoje na profesní úrovni. Pracuji totiž jako komisař Služby 

kriminální policie a vyšetřování Policie ČR a dokazování v trestním řízení, jehož 

se téma této disertační práce podstatným způsobem týká, je pro mě „denním 

chlebem“. 

Cílem této práce pak je shrnout teoretická východiska problematiky i aplikační 

praxi zásady zákazu donucování k sebeobviňování při použití některých 

důkazních prostředků v trestním řízení. 
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Struktura a metody práce 
 

Disertační práce je členěna do osmi kapitol, které jsou z důvodu co největší 

přehlednosti zpravidla dále strukturovány. V první kapitole následující po úvodu 

je stručně shrnut vývoj zásady „nemo tenetur“ od starověku přes středověkou 

kontinentální Evropu, Anglii, první zakotvení zásady v USA až po jeho přijetí 

v evropských ústavách po druhé světové válce, respektive po zhroucení se 

komunistických režimů střední a východní Evropy. V další kapitole s názvem 

Zakotvení zásady v platném právu se zabývám uvedením principu 

v mezinárodních smlouvách, v ústavní a zákonné rovině v ČR a v judikatuře. 

Třetí kapitola rozebírá problematiku dokazování, respektive problematiku 

neúčinnosti důkazů v trestním řízení, která s tématem této práce přímo souvisí, 

neboť porušením zásady „nemo tenetur“ dochází právě k absolutní neúčinnosti 

důkazu, který byl takto získán. Čtvrtá kapitola obsahuje pojednání o aplikaci 

zásady při výpovědi obviněného, spolupracujícího obviněného, svědka a o 

možnosti procesního využití výpovědi osoby z jiného druhu řízení. Kapitola číslo 

pět popisuje provádění dalších procesních úkonů v trestním řízení v kontextu 

s principem „nemo tenetur“ a v této kapitole je také stanovena hranice pro legální 

použití donucení v trestním řízení. Šestá kapitola se zabývá problematikou 

aplikace předmětné zásady v řízení proti právnickým osobám. Sedmá kapitola se 

zaobírá problematikou neúčinných důkazů v kontextu s „nemo tenetur“ ve 

vybraných zemích (USA, Anglie, Francie, SRN a Itálie). V poslední číslované 

kapitole jsou obsaženy návrhy „de lege ferenda“ týkající se zakotvení zásady 

„nemo tenetur“ a navrhovaných změn úpravy dokazování. Po této kapitole 

následuje závěr.  

Co se týče myšlenkových postupů vědeckého poznávání, pak se dá konstatovat, 

že tato práce vychází z obvyklé metodologie (ve smyslu souboru metod), která se 

uplatňuje v právní vědě. Jde především o klasické logické metody poznávání, 

jako abstrakce, dedukce a indukce, analýza a syntéza. Tyto metody jsou pak 
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uplatňovány ve vzájemné souvislosti. Používání metod při studiu platného práva, 

se pak odráží zejména ve způsobu interpretace tohoto textu. Při výkladu 

ustanovení právních norem byly použity všechny standardní metody výkladu 

(výklad jazykový, logický a systematický). Z nadstandardních metod byla 

použita metoda historického výkladu, a především komparativní výkladová 

metoda. 

 

Úvod do tématu1 

 

Důležitou součástí práva na spravedlivý proces ve všech demokratických zemích 

je zákaz donucování k sebeobviňování. Tato zásada, latinsky „nemo tenetur se 

ipsum accusare“, byla respektována v některých zemích již od starověku. Poprvé 

však byla zakotvena přímo v ústavě v USA, a sice v Pátém dodatku americké 

ústavy z roku 1791, a od té doby je zařazena jako nedílná součást tzv. Bill of 

Rights (Listina práv Spojených států amerických). 

Princip zákazu sebeobviňování se ve 20. století vyskytl také v čl. 14 odst. 3 písm. 

g) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. V Úmluvě o 

ochraně lidských práv a základních svobod tento princip přímo stanoven není, 

Evropský soud pro lidská práva ale v několika rozhodnutích dovodil, že porušení 

zásady „nemo tenetur“, může vést až k porušení práva na spravedlivý proces. 

V České republice je tato zásada zakotvena na dvou úrovních. A to v Listině 

základních práv a svobod a v trestním řádu. 

Nicméně v trestním řízení je třeba v některých případech osoby, proti kterým se 

řízení vede, popřípadě i jiné osoby, pro úspěšné provedení potřebných úkonů 

trestního řízení k něčemu nutit. Kdyby tomu tak nebylo, a splnění veškerých 

požadavků orgánů činných v trestním řízení by spočívalo na dobrovolnosti 

                                              
1 Část textu přejata z mé soutěžní práce SVOČ: Děček, M.: Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v 

trestním řízení. SVOČ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
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uvedených osob, bylo by trestní řízení paralyzováno a stalo by se neúčinným. 

K čemu ale osoby lze a nelze nutit? Kde je hranice přípustnosti k donucení? I na 

tyto otázky má disertační práce odpovědět.  

Orgány činné v trestním řízení musí vycházet z principu proporcionality mezi 

jednotlivými hodnotami a právy chráněnými ústavním pořádkem aby na jedné 

straně nepřijatelně nezasahovali do ústavně zaručených práv osob, proti nimž se 

trestní řízení vede a na straně druhé aby naplňovali obecný zájem společnosti na 

efektivním výkonu trestní spravedlnosti. Přehnaně široký výklad principu „nemo 

tenetur“ by mohl vést k paralyzování účinného potírání kriminality.2 

Pokud žádné základní právo v kolizi s jiným základním právem či ústavou 

chráněným veřejným dobrem nemá přednost, ale tato přednost je dána až na 

základě posouzení metodou proporcionality, otázkou je, zda základní právo 

vyplývající z principu „nemo tenetur“ je výjimkou, je právem absolutním, 

majícím v takové kolizi přednost za všech okolností, nebo jde o základní právo, 

jehož uplatnění podléhá testu proporcionality, tj. jde o základní právo, které je 

předmětem poměřování.3 

1 Vývoj zásady 
 

Zásada zákazu donucování k sebeobvinění (latinsky nemo tenetur se ipsum 

accusare, dále jen „zásada nemo tenetur“) je jedním z pilířů obhajoby 

obviněného nejen v trestním řízení, ale i v řízení o přestupku nebo jiném 

správním deliktu. Je to také jeden z nejstarších právních principů, jehož historii 

je možné vystopovat až do dob dávno minulých. V průběhu dějin, jak se 

společnost vyvíjela, byla tato zásada formována i deformována. Její vývoj však 

rozhodně není u konce. 

                                              
2 Děček, M.: Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestním řízení. SVOČ. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
3 Holländer, P., Zrod a současnost proncipu nemo tenetur se ipsum prodere (hypostáze jednoho 

základního práva), Právník 2/2017, s. 113. 
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Zásada trestního procesu „nemo tenetur“ byl uznáván v některých zemích již ve 

starověku. Např. v judaistickém talmudu (v období 300 let před naším 

letopočtem až 600 let našeho letopočtu) vyjadřoval tuto zásadu rčením, že „nikdo 

nestojí člověku blíže, než on sám sobě, a nikdo sám ze sebe nedělá zločince“. 

Starozákonní soudce nejenom, že nesměl vynucovat doznání obžalovaného, ale 

dokonce nesměl k jeho usvědčení použít ani dobrovolné přiznání.4 

Zápas o princip „nemo tenetur“ je pak spojen se zvláštnostmi anglických dějin, 

se soupeřením mezi protestantskými anglikány a protestantskými kalvinisty, 

soubojem mezi protestantskou korunou a protestantským parlamentem. Nástroji 

strany protestantských anglikánů a protestantské koruny jsou přísaha ex officio a 

tortura, argumenty strany puritánů a parlamentu kanonický princip „nemo 

tenetur“, absence pravomoci královských institucí, jakož i měnící se systém 

common law. V kontinentální Evropě tento proces probíhá dvěma kroky: prvním 

je zavedení akuzačního principu v trestním procesu na počátku 19. století, za 

součást kterého se považuje princip nemo tenetur, až druhým je jeho zakotvení v 

ústavách přijímaných po druhé světové válce, respektive po zhroucení se 

komunistických režimů střední a východní Evropy. Původní intence principu 

nemo tenetur: morální dilema spojená s přísahou ex officio a odmítnutí tortury 

vůči obviněnému, se stávají postupně v 19. století minulostí.5 

 

1.1 Princip „nemo tenetur“ a kanonické právo6 
 

Postoj kanonického práva v otázce donucování k doznání se vývojem měnil. 

Vedle Augustina Aurelia, jenž odmítal mučení, jak jen mohl7, to v období 

                                              
4 DĚČEK, Milan. Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestním řízení. SVOČ. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
5 Holländer, P., Zrod a současnost principu nemo tenetur se ipsum prodere (hypostáze jednoho základního 

práva, Právník 2/2017, s. 1. 
6 Holländer, P., Zrod a současnost principu nemo tenetur se ipsum prodere (hypostáze jednoho základního 

práva, Právník 2/2017, s. 93 a násl. 
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patristiky byl především Jan Zlatoústý (347 nebo 349–407), kdo v Epištole 

Židům přichází s tezí odmítající donucování k přiznání: „Neříkám, aby ses na 

veřejnosti měl přiznávat, nebo sám sebe obviňovat před ostatními, ani v soudním 

vyšetřování přiznat pravdu, obvinit a obžalovat sebe sama. Proto nejsi povinen 

říkat pravdu. A tak lhát před soudem není smrtelným hříchem.“8 Tuto 

kategorickou tezi v období scholastiky modifikuje Tomáš Akvinský. Formuluje 

základní povinnost vyslýchaného vypovědět pravdu, přičemž ale tato povinnost 

není neomezená, týká se skutkových zjištění, které vedly k obvinění, o 

skutkových okolnostech, které v důsledku tohoto nebyly známy, obviněný není 

povinen vypovídat, na ně se vztahuje zásada „nemo tenetur“.9 Především 

přičiněním papeže Inocence III. (1198 - 1216) se pak prosadilo inkviziční trestní 

řízení, jehož součástí bylo také zakotvení povinnosti obviněné osoby vypovídat 

pravdivě. 

 

 

 

                                                                                                                                     
7 AURELIUS AUGUSTINUS. O Boží obci. II. (De civitate Dei) (413–426). Praha: Vyšehrad, 1950, s. 

393–394: „A což když je někdo mučen ve vlastní při, když je o své vině vyslýchán na mučidlech a jsa 

nevinen trpí za nejistý zločin naprosto jisté tresty, aniž se zjistí, že ho spáchal, ale protože se neví, že ho 

nespáchal? […] Rozhodne-li se on […] raději tento život ukrátit nežli snášet ještě déle ty muky, přizná se 

ke spáchání toho, co nespáchal. […] Bude ten moudrý soudce v tomto temnu pospolitého života zasedat, 

nebo se toho neodváží? Jistě bude zasedat. Zavazuje ho totiž a vleče k tomuto úkonu lidská společnost, 

kterou opustiti by měl za hřích. Nemá totiž za hřích to, že nevinní svědkové jsou mučeni v cizích 

procesech, ani to, že obžalovaní, zlomeni obyčejně mocí bolesti a přiznávajíce se k nespáchané vině, jsou 

nevinně trestáni.“ 
8 ROGAL, K. Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst, s. 70. 
9 AKVINSKÝ, T. Theologická summa. II-II. 69, 1. E. Soukup (red.). Olomouc, 1937–1940. Dostupné z: 

<http://summa.op.cz/sth.php?&A=1>: : „Kdokoliv jedná proti povinnosti spravedlnosti, hřeší smrtelně 

[…] K povinnosti spravedlnosti však náleží, aby někdo poslouchal svého představeného v tom, nač se 

vztahuje právo představenství. Soudce však […] je představeným vzhledem k tomu, jenž je souzen. A 

proto z povinnosti je vázán obžalovaný vyložiti soudci pravdu, které od něho podle pravidel práva 

vyžaduje. A proto, nechce-li vyznati pravdu, kterou je vázán říci, nebo když ji lživě popře, smrtelně hřeší. 

Jestliže však soudce vyzvídá, co podle řádu práva nemůže, není mu obžalovaný vázán odpověděti, nýbrž 

odvoláním nebo jinak dovoleně uniknouti; říci však lež není dovoleno […] když někdo podle řádu práva 

jest od soudce tázán, neprozrazuje se sám, nýbrž od jiného je prozrazen, když se mu ukládá povinnost 

odpověděti od toho, jehož je zavázán poslouchati.“ 



13 

 

1.2 Common law a nemo tenetur10 
 

Common law původně princip „nemo tenetur“ neobsahovalo což, však bylo 

důsledkem jeho zvláštní procesní koncepce: „Před soudem, který striktně 

postupoval v rámci common law, sebeobvinění nebylo možné, prohlášením 

obžalovaného bylo popřeno obvinění. Ve skutečnosti ,bránit se‘ znamenalo 

,popřít‘. Formálním popřením si ten, kdo se obhajoval, mohl zvolit možnost klást 

otázky svědkům, nicméně pokud zvolil takový postup, pak musel přijmout 

rozhodnutí vynesené z hlediska jejich svědectví. Samozřejmě, obžalovaný se 

mohl, pokud by si to přál, k trestnému činu přiznat.“11 

 Před církevními soudy v procesu týkajícím se obvinění z kacířství, konaném v 

roce 1538, poprvé to byl John Lambert, protestantský mučedník, odsouzený k 

smrti upálením, který se hájil odvoláním na maximu nemo tenetur: „V našem 

starodávném právu je psáno: ,Nikdo není povinen odhalit sám sebe‘ – Nemo 

tenetur prodere se ipsum.“12 

V procesu proti Johnu Udallovi (1590), duchovnímu puritánů v Kingstonu nad 

Temží, který odmítl přísahu, se poprvé objevil v obhajobě argument rozporu 

přísahy ex officio s Magnou chartou libertatum,36 a dále argument rozporu této 

přísahy s common law. John Udall se „odvolal na svobodu svědomí […] 

argumentoval tím, že nemůže složit přísahu, protože tato je v rozporu s tradicí 

anglického common law.“13 

Prvním zjistitelným případem, ve kterém soud opřel své rozhodnutí o princip 

nemo tenetur byla kauza Collier vs. Collier z roku 1589. Případ rozhodoval soud 

common law (Court of Common Law Pleas). Edward Coke, jako právní zástupce 

                                              
10 Holländer, P., Zrod a současnost principu nemo tenetur se ipsum prodere (hypostáze jednoho 

základního práva, Právník 2/2017, s. 95 a násl. 
11 POLLOCK, F. – MAITLAND, F. W. History of English Law before the Time of Edward I. Vol. II. 2nd 

ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1898, s. 607–610. 
12 LEVY, L. Origins of the Fifht Amendment, s. 3 an. 
13 KEMP, J. A. The Background of the fifth Amendment in English Law, s. 267. 
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žalobce, argumentoval tím, že „nemo tenetur se ipsum prodere nutno aplikovat v 

jeho případě, přísahu ex officio lze použít pouze in causa mater. et test. (v 

rodinných a dědických věcech – pozn. P. H.), […] ve kterých […] nemůže být 

strana diskreditována přísahou“.14 

Po vypuknutí anglické revoluce v roce 1641 Parlament ruší (Habeas corpus act 

1641) oba soudy: Hvězdnou komoru a Vysokou komisi. Tento okamžik se v 

dějinách Anglie považuje za implicitní konstituování principu „nemo tenetur.“ 

Listina práv (Bill of Rights) z roku 1689, vydána Williamem III. Oranžským a 

jeho manželkou Marií II. při příležitosti jejich korunovace, na této skutečnosti nic 

nepřidala, tj. nezakotvila explicitně zásadu „nemo tenetur“, následující formulací 

vyloučila ale existenci soudů Hvězdné komory a Vysoké komise: „jak nařízení 

zřídit bývalý soudní dvůr komisařů pro církevní záležitosti, tak i nařízení zřídit 

soudní dvory podobného druhu jsou nezákonná a zhoubná“. Jediný politický 

dokument, který již obsahoval výslovné zakotvení zásady „nemo tenetur“ v 

období anglické revoluce, byl politický manifest strany levellerů, Agreement of 

the Free People of England (1649): „V pravomoci žádného orgánu nesmí být 

trestat nebo nechat potrestat kteroukoli osobu či kterékoli osoby kvůli odmítnutí 

odpovídat na otázky proti sobě samému v trestních věcech.“15 

 

1.3 Počátky zákazu sebeobviňování v Americe 
 

Jedním z přistěhovalců v severní Americe byl i duchovní anglických puritánů 

Nathaniel Ward. Ten je autorem souboru právních úprav, nazvaného Body of 

Liberties, uznaného v roce 1641 Nejvyšším soudem Massachusetts za pramen 

práva. Článek 45 Body of Liberties obsahoval princip nemo tenetur („žádný 

                                              
14 WIGMORE, J. H. Nemo tenetur seipsum prodere, s. 77. 
15 Holländer, P., Zrod a současnost principu nemo tenetur se ipsum prodere (hypostáze jednoho 

základního práva, Právník 2/2017,  s  99. 
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člověk nesmí být nucen mučením k doznání žádného zločinu proti sobě 

samému“), a to s výjimkou při obvinění z hrdelního zločinu, ve kterém 

existovaly jasné a dostatečné důkazy, přičemž v tomto případě se povolovalo 

mučení, „avšak nikoli takovou torturou, která by byla barbarská a nehumánní“. 

Myšlenka zákazu donucování k sebeobvinění v americkém právním myšlení, 

zásadně ovlivněném puritánskou kulturou, byla v 17. století už pevně 

zakořeněná, a tak v dalším století, v období boje za nezávislost amerických osad 

a formování americké ústavnosti, je již nedílnou součástí představ o základních 

právech a svobodách.16 Poprvé byl tento princip jasně vyjádřen v Pátém dodatku 

americké ústavy z roku 1791, od té doby je toto pravidlo pokládáno v USA za 

součást tzv. Bill of Rights. Doslovný překlad zní takto: „Nikdo nesmí být v 

trestní věci donucován k tomu, aby vystupoval jako svědek proti sobě“. 

 

1.4 Vývoj zásady v kontinentální Evropě 
 

Povinnost sám sebe usvědčovat byla uvedena ve středověké Evropě například 

v trestním řádu Karla V. Constitutio Criminalis Carolina (1532). Donucování 

obviněného k výpovědi mělo mnoho forem, od přísahy, že bude vypovídat 

pravdu až po výslech na mučidlech, torturu. Doznání obviněného bylo 

prohlášeno za královnu důkazu (regina probationum). Obžalovaný se změnil v 

pouhý objekt trestního řízení a zásada „nemo tenetur“ byla na několik století 

zcela zapomenuta.17 

Teprve velké buržoazní revoluce vedly k celkové změně trestního procesu a také 

k opětovné renesanci pravidla „nemo tenetur“. Francouzská Deklarace práv 

člověka a občana z roku 1789 ani napoleonský trestní řád z roku 1808 a rovněž 

                                              
16 Holländer, P., Zrod a současnost principu nemo tenetur se ipsum prodere (hypostáze jednoho 

základního práva, Právník 2/2017, s. 99 a násl. 
17 Musil, J. Zákaz donucování k sebeobviňování [online]. [cit. 2013-03-18]. Dostupné 

z:<http://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-

accusare.aspx>. 
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trestní řády jednotlivých německých zemí z první poloviny 19. století princip 

„nemo tenetur“ ještě výslovně neobsahovaly. Všechny zmíněné trestně-procesní 

úpravy ale nahradily inkviziční akuzačním procesem, přičemž vývojem nauky 

trestního práva procesního v 19. století se pod jeho rámec postupně subsumoval 

princip „nemo tenetur“. 

K uznání a k legislativnímu zakotvení této zásady na evropském kontinentu došlo 

pomalými reformními kroky až v průběhu 19. století. V českých zemích trestní 

zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích z roku 1803, vydaný 

Františkem II., obsahoval ještě tzv. tresty za neposlušnost, jimiž mohl být trestán 

tvrdošíjně zapírající obviněný. Zákoník o zločinech a těžkých policejních 

přestupcích byl vydán r. 1803 pro celou monarchii (mimo Uher), v českém 

překladu vyšel až r. 1804 pod názvem "Kniha práv nad přečiněními hrdelními a 

těžkými řádu městského (totiž policie) přestupky". Toto ustanovení bylo 

odstraněno až císařským výnosem z 22. 5. 1848. Relativně liberální rakouský 

Glaserův trestní řád z 23. 5. 1873 č. 119 ř. z. (platný v českých zemích až do 

roku 1950) obsahoval pravidlo „nemo tenetur“ v § 202. Zde bylo uvedeno: „Není 

dovoleno, obviněnému ani ničeho připovídati ani křivě předstírati, ani mu hroziti, 

ani prostředků donucovacích užívati k tomu konci, aby přiveden byl k přiznání 

nebo aby něco jiného určitého pověděl. Také se nemá vyšetřování přípravné 

protahovati v tom snažení, aby se obdrželo přiznání.“ Podle ustanovení § 199 

sice měl vyšetřující soudce „obviněného před počátkem výslechu napomenouti, 

aby na otázky, jež budou dávány, odpovídal určitě, jasně a podle pravdy“, avšak 

neuposlechnutí této výzvy nebylo nijak sankcionováno. V § 245, pojednávajícím 

o výslechu obviněného v hlavním líčení, se pravilo: „Obžalovaného nelze 

přidržovati k tomu, aby na kladené otázky odpověděl“.18 

 

                                              
18 Volně převzato z publikace: Musil, J. Zákaz donucování k sebeobviňování [online]. [cit. 2013-03-18]. 

Dostupné z:<http://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-

ipsum-accusare.aspx>. 
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2 Zakotvení zásady v platném právu a její výskyt v 

judikatuře 
 

Toto pravidlo, umožňující obviněnému neusvědčovat svou výpovědí sám sebe, 

bylo do českého ústavního pořádku, podobně jako do ústavních předpisů mnoha 

vyspělých demokratických států, zavedeno po vzoru Pátého dodatku americké 

ústavy z roku 1791 a je pokládáno za součást tzv. Bill of Rights. Doslovný 

překlad tohoto ustanovení zní: „Nikdo nesmí být v trestní věci donucován k 

tomu, aby vystupoval jako svědek proti sobě“.19 

Pravidlo „nemo tenetur se ipsum accusare“ obsahuje Mezinárodním pakt o 

občanských a politických právech z roku 1966. Článek 14 odstavec 3 písm. g) 

uvádí, že obviněný nesmí být nucen svědčit proti sobě nebo přiznat vinu. V 

Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod z r. 1950 žádné 

takové ustanovení není. Evropský soud pro lidská práva ale v několika kauzách20 

dovodil, že nedodržení této zásady může mít za následek porušení práva na 

spravedlivý proces, které je uvedené v článku 6 EULP, tedy že „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 o závazcích nebo o oprávněnosti 

jakéhokoli trestního obvinění proti němu.“  

Zásada „nemo tenetur“ je v ČR zakotvena v Listině základních práv a svobod. 

Článek 37 odst. 1 Listiny praví, „že každý má právo odepřít výpověď, jestliže by 

jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.“ Článek 40 odst. 4 

Listiny pak dává „obviněnému právo odepřít výpověď a tohoto práva nesmí být 

žádným způsobem zbaven“.  

                                              
19 Nález ÚS ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. Pl ÚS-st- 30/10. 
20 např. ve věcech Funke proti Francii (Application no. 10828/84), Saunders proti Spojenému království 

(43/1994/490/572, rozsudek ze 17. 12. 1996, Recueil VI/1996). 
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Zákaz nucení k sebeobviňování lze dovodit i ze zásady presumpce neviny dle 

článku 40 odst. 2 Listiny a povinnost vyšetřujících orgánů jej respektovat je i 

součástí práva na spravedlivý proces dle článku 36 odst. 1 Listiny. Ze zásady 

presumpce neviny plyne zásada „in dubio pro reo“, zakládající přinejmenším 

povinnost orgánů činných v trestním řízení dokazovat vinu obviněného, má-li 

dojít k odsouzení. A contrario pak z této povinnosti vyplývá neexistence 

povinnosti samotného obviněného se usvědčovat jakýmkoliv způsobem, nejen 

vlastní výpovědí. Logickým důsledkem bude zákaz jakéhokoliv donucování 

občana k sebeobvinění. Pomocí stejného logického argumentu je možné dovodit 

neexistenci povinnosti k sebeobvinění z čl. 40 odst. 3 Listiny, kde se mimo jiné 

hovoří o právu osobní obhajoby. Doznání obviněného je v této souvislosti 

výlučným jeho právem. Obviněný nesmí být donucován nejen k výpovědi, ale 

ani k jinému aktivnímu jednání, jímž by přispíval k obstarání důkazů proti sobě.21 

Shodně se vyjadřuje k zakotvení zásady „nemo tenetur“ doc. Herzeg ve svém 

článku.22 

Uvedené pravidlo je také samozřejmě zakotveno i v zákonné rovině, tedy v 

trestním řádu (zákon č. 141/1961 Sb.) Ustanovení § 33 odst. 1 trestního řádu 

dává obviněnému právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které mu jsou kladeny 

za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Ustanovení § 92 odst. 

1 trestního řádu stanoví, že obviněný nesmí být žádným způsobem donucován k 

výpovědi nebo k doznání. Výpověď obviněného (popřípadě doznání uvedené ve 

výpovědi obviněného) získaná pomocí nezákonného donucení by pak nutně byla 

považována za absolutně neúčinný důkaz, neboť jak je uvedeno v ustanovení § 

89 odst. 3 trestního řádu, „důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou 

                                              
21 Nález ÚS ze dne 20. 2. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 29/2000. 
22 Herczeg, J., Zásada „nemo tenetur“ a práva obviněného v trestním řízení, Bulletin advokacie 1-2/2010, 

s. 38. 
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takového donucení nesmí být použit v řízení s výjimkou případu, kdy se použije 

jako důkaz proti osobě, která takové donucení nebo hrozby donucení použila“.23 

K zakotvení principu „nemo tenetur“ se vyjádřil přehledně ve svém Usnesení 

také Nejvyšší soud. Podle něho je jednou ze základních zásad trestního řízení 

podle § 2 odst. l trestního řádu zásada zákonnosti řízení. Podstatou této zásady je 

to, že nikdo nesmí být stíhán jinak, než způsobem, který stanoví tento zákon, tj. 

trestní řád. To ve vztahu k dokazování znamená, že jako důkaz lze použít vždy 

jen takový úkon, který byl proveden v souladu trestním řádem. Přitom dosah 

zásady zákonnosti řízení je ustanovením § 2 odst. 4 trestního řádu rozšířen na 

nutnost respektovat také předpisy vyšší právní síly, než je zákon, konkrétně 

Listinu základních práv a svobod (dále jen „Listina"), která je podle čl. 3 Ústavy 

součástí ústavního pořádku České republiky a má tedy právní sílu na úrovni 

právní síly ústavního zákona. Na to navazuje ustanovení § 2 odst. 5 trestního 

řádu, které upravuje postup orgánů činných v trestním řízení při zjišťování 

skutkového stavu a které hned na počátku limituje postup těchto orgánů dikcí, že 

„postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně“, 

tj. v trestním řádu.  

2.1 Nemo tenetur jako součást práva na spravedlivý proces 
 

Spravedlnost je v trestním řízení a vlastně v právu vůbec tou nejvyšší hodnotou. 

„Je veřejným zájmem, proto se stanovuje monopol státu na působení v této 

oblasti. Ponechání spravedlnosti soukromé aktivitě by mohlo znamenat nebezpečí 

jejího odepření. Spravedlnost je jednou z funkcí státu. Stát je povinen 

spravedlnost poskytovat. Spravedlnost je zároveň činností státu i kvalitou státu. 

Kvalita je dosažena, pokud jsou zároveň splněny určité základní předpoklady. 

                                              
23 DĚČEK, Milan. Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestním řízení. SVOČ. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
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Tyto atributy - nezávislost, nestrannost, odbornost, předvídatelnost, efektivnost 

se dle historických zkušeností musí naplňovat kumulativně.“24 

Procesní spravedlnost je součástí spravedlnosti obecně. Jedná se o spravedlivé 

užití hmotněprávních norem a současně spravedlivý postup aplikujících orgánů. 

Spravedlivý proces není jen ten, jehož výsledek je spravedlivý, ale hlavně ten 

proces, v němž je postupováno spravedlivě a v němž jsou dodržovány ústavní a 

zákonné principy. Nedodržení či porušení i jen jednoho zákonného požadavku 

musí mít za následek porušení práva na spravedlivý proces. Pokud pak budeme 

nahlížet na spravedlivý proces jako na subjektivní právo, pak mu koresponduje 

povinnost státu toto právo chránit a vynucovat. 

První a zároveň nejznámější dokument na mezinárodní úrovni, ve kterém je 

uveden katalog lidských práv, je Všeobecná deklarace lidských práv OSN. 

Deklarace není závazná, ale silou myšlenek působí dodnes. Právu na spravedlivý 

proces dokument věnuje několik svých článků. Článek 8 přiznává všem právo na 

účinnou soudní ochranu u vnitrostátních soudů. Článek 9 se věnuje zabraňování 

svévolnému zatčení nebo držení ve vazbě. Dle článku 10 musí mít řízení před 

nezávislým a nestranným soudem veřejný a spravedlivý charakter. V článku 11 

je pak zakotvena presumpce neviny, veřejnost řízení, právo na obhajobu a zákaz 

retroaktivity v neprospěch pachatele. 

Úpravu práva na spravedlivý proces nalezneme také v Hlavě I, v článku 6 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod: „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 o závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli 

trestního obvinění proti němu.“ 

Přesnou definici spravedlivého procesu však v Úmluvě nenalezneme, jeho obsah 

tak je nutné dovodit z jednotlivých práv, která jsou v ní zakotvena a dále také z 

                                              
24 KLÍMA, K. Komentář k Ústavě a Listině, 2. díl. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 610. 
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judikatury ESLP, neboť v Úmluvě nejsou taxativně vyjmenována všechna 

jednotlivá práva, jimiž je tvořen spravedlivý proces.  

Aplikaci EULP zajišťují vnitrostátní orgány, ale externí kontrolu vykonává ve 

vztahu subsidiarity ESLP. V Úmluvě je, stejně jako v Paktu, zakotveno tzv. 

pravidlo přednosti nejpříznivější normy, jež v případě úpravy stejné situace 

dvěma normami předpokládá aplikaci ustanovení té normy, která je pro občana 

příznivější. Použitím tohoto pravidla je dosaženo co největšího rozsahu ochrany 

poskytované danými smlouvami jako celku.25 

Porušení práva na spravedlivý proces patří k nejčastějším důvodům podání 

stížností k ESLP, například v roce 2016 vynesl ESLP 176 odsuzujících rozsudků, 

ve kterých vyslovil porušení článku 626. Je nutné si ovšem uvědomovat, že článek 

6 svou procesní povahou zaručuje pouze spravedlnost řízení, nikoliv 

spravedlnost rozhodnutí.27 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech v článku č. 14 mimo jiné 

uvádí tyto atributy spravedlivého procesu: „Všechny osoby jsou si před soudem 

rovny. Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut 

nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a 

povinnostech, nebo o jakémkoli trestním obvinění vzneseném proti němu.“ 

Principy spravedlivého procesu pakt oproti Deklaraci nejen upřesňuje, ale přináší 

i nové. Je v něm zakotvena rovnost všech lidí před soudem, právo na spravedlivý 

a veřejný proces před nezávislým a nestranným soudem, presumpci neviny a 

právo na obhajobu, zásadu „nullum crimen sine lege“ a zákaz retroaktivity v 

neprospěch pachatele. Jako nové je v tomto paktu uvedeno právo na veřejné 

vyhlášení rozsudku, právo na informace o obvinění v jazyce, jemuž rozumí, 

právo zvolit si obhájce, právo projednání věci bez zbytečného odkladu, právo na 

                                              
25 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2002, s. 14. 
26 Viz statistika ESLP Violations by Article and by State 2016. 
27 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2002, s. 

135. 
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bezplatnou právní pomoc, právo vyslechnout nebo dát vyslýchat svědky, právo 

na tlumočníka, zásadu nemo tenetur, právo na odvolání a zásadu ne bis in idem. 

Dle čl. 10 Ústavy ČR jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci 

dal Parlament souhlas a jimiž je ČR vázána, součástí českého právního řádu. 

Česká republika (tehdejší ČSFR) ratifikovala Úmluvu 18. března 1992 a byla 

vyhlášena sdělením FMZV č. 2069/1992 Sb. A proto právní úpravu práva na 

spravedlivý proces v EÚLP a implicitní úpravu v Paktu o občanských a 

politických právech, k jejichž přímé aplikaci se Česká republika zavázala, 

můžeme považovat za právní regulaci také českého právního řádu. Nadto se 

principiálně v demokratickém právním státě vychází z přesvědčení, že základní 

práva a svobody jsou nezadatelná, nezrušitelná a nepromlčitelná a mezinárodní 

smlouvy o lidských právech a svobodách jsou bezprostředně závazným 

vnitrostátním pramenem práva. 28 

Evropské právo také upravuje právo na spravedlivé řízení. V listině základních 

práv Evropské Unie se mu věnuje Hlava VI., článek 47, ve kterém je zakotveno 

právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces: „Každý, jehož práva a 

svobody zaručené právem Unie byly porušeny má za podmínek stanovených tímto 

článkem právo na účinné prostředky nápravy před soudem. Každý má právo, aby 

jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a 

nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být umožněno 

poradit se, být obhajován a být zastupován. Bezplatná právní pomoc je 

poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky.“ 

Listina základních práv EU má stejnou právní sílu jako zakládající smlouvy a je 

nedílnou součástí primárního práva EU, je tedy přímo aplikovatelná a ochrana 

práv z ní vyplývajících je tak poskytována v národní i unijní rovině. 

V českém právním řádu je právo na spravedlivý proces v trestním řízení uvedeno 

v několika právních předpisech různé právní síly.  

                                              
28 HENDRYCH, D. Právnický slovník. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 793. 
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V Ústavě je v souvislosti s právem na spravedlivý proces podstatná Hlava čtvrtá 

– Moc soudní, a základ soudní ochrany se nachází v článku 4: „Základní práva a 

svobody jsou pod ochranou soudní moci.“ V článcích 81 („Soudní moc 

vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.“) a 82 („Soudci jsou při výkonu 

své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.“) je zakotvena 

nezávislost a nestrannost soudů a soudců. Nestrannost a nezávislost je dána 

především neodvolatelností soudců (čl. 82 odst. 2), jejich jmenováním bez 

časového omezení (čl. 93 odst. 1), podmínkami odborné a osobnostní 

způsobilosti soudce (čl. 93 odst. 2) nebo vázanosti soudce pouze právem (čl. 95 

odst. 1). V článku 90 je uvedena další důležitá zásada, že o vině a trestu za 

trestné činy rozhoduje pouze soud. Jednou z nejdůležitějších složek práva na 

spravedlivý proces je rovnost účastníků v řízení, která je zakotvena v článku 96 

Ústavy a zároveň v článku 37 LZPS. 

LZPS je pro pochopení podstaty práva na spravedlivý proces stěžejní, zejména 

pak její Hlava pátá (Právo na soudní a jinou právní ochranu), která vyjadřuje 

jeden z primárních aspektů právního státu a garantuje každému člověku bránit 

svá práva před soudními orgány.29 I zde uvedu jen ta práva zakotvená v LZPS, 

která jsou součástí práva na spravedlivý proces a jsou důležitá z pohledu tématu 

této práce.  

Stejně jako Ústava, ani LZPS přímo pojem právo na spravedlivý proces ve svém 

textu neuvádí, za jeho základ bývá někdy považován článek 36, podle doktríny 

Ústavního soudu však lze pojmout jako právo na spravedlivý proces celou Hlavu 

pátou. Výčet principů uvedených v Hlavě páté není definitivní a představuje 

zcela otevřený systém hodnot, jež vytvářejí a zajišťují spravedlnost procesu.30 

Právo na soudní ochranu uvedené v článku 36 LZPS obsahově souvisí s články 

81 a 82 Ústavy. Článek 37 LZPS stanoví v prvním odstavci právo osoby odepřít 

                                              
29 Klíma, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině̌. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 

s. 6. 
30 Klíma, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině̌. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 

s. 901. 
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výpověď, jestliže by jí způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě 

blízké. Toto právo jak už jsem uváděl je výjimkou z obecné povinnosti svědčit a 

podstatou zásady „nemo tenetur“. Podle článku 37 odstavec 3 LZPS (navazující 

na čl. 96 Ústavy) jsou si všichni účastníci v řízení rovni, což znamená rovnost 

mezi stranami v řízení. Podle Ústavního soudu je zásada rovnosti stran stěžejní 

zásadou spravedlivého procesu a stát jako garant je povinen zajistit účastníkům 

řízení rovnoprávné možnosti v uplatňování jejich práv. Princip „rovnosti zbraní“ 

uplatňovaný v trestním řízení se promítá do všech jeho fází i aspektů, zejména v 

řízení důkazním.31  

Výše popsané ústavní zásady trestního řízení vztahující se k právu na spravedlivý 

proces jsou z velké části konkretizovány v trestním řádu, trestním zákoníku nebo 

zákonu o soudnictví ve věcech mládeže32 jako základní zásady trestního řízení.  

Zákaz nucení k sebeobviňování lze dovodit i ze zásady presumpce neviny dle 

článku 40 odst. 2 Listiny: Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je 

považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu 

nebyla vyslovena jeho vina. 

Tato pro trestní řízení velmi významná zásada vyjádřená v § 2 odst. 2 trestní řádu 

je těsně spjata se zásadou materiální pravdy, když požaduje po orgánech činných 

v trestním řízení úplné a bezpochybné prokázání viny obviněného. Z presumpce 

neviny vyplývají tři důležitá procesní pravidla. Je to pravidlo „in dubio pro reo“ 

(v pochybnostech ve prospěch obviněného), dále nutnost prokázání viny 

obviněného, což znamená, že obviněný nemusí dokazovat žádnou skutečnost 

svědčící v jeho prospěch a důležitou pro rozhodnutí ve věci samé, nemusí nijak 

spolupracovat, není povinen vypovídat, a třetí zásadou je zásada přiměřenosti a 

zdrženlivosti.  

 

                                              
31 Klíma, K. Ústavní právo. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 403. 
32 Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. 
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2.2 Druhy donucení 
 

To, že je získávání informací či doznání nezákonným donucením protiprávní, je 

uvedeno v ustanovení § 89 odstavec 3 trestného řádu („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.“), v ustanovení § 92 odstavec 1 

trestního řádu („Výslech obviněného se koná tak, aby poskytl pokud možno úplný 

a jasný obraz o skutečnostech důležitých pro trestní řízení. Obviněný nesmí být 

žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání.“) i v ustanovení § 164 

odstavec 3 trestního řádu („Obviněný nesmí být žádným způsobem k výpovědi 

nebo doznání donucován.“). 

Za další podstatné vady řízení, se vedle získání výpovědi nezákonným 

donucením považuje mj. získání výpovědí obviněného nebo svědka s využitím 

kapciózních a sugestivních otázek, provádění výslechu za záměrně vytvořených 

okolností, které výrazně nepříznivě ovlivňují jeho psychický stav. Poněvadž však 

trestní řád v tomto případě ani v dalších neobsahuje úplnou kategorizaci 

možných vad z hlediska jednotlivých důkazních prostředků a ani se u všech 

nezmiňuje o intenzitě jejich účinku, nepoužitelnost důkazů pro podstatné vady 

zde lze dovozovat jen výkladem, a to v každém konkrétním případě zvlášť.33 

Nezákonné donucení může mít jakoukoli podobu a z povahy věci vyplývá, že 

půjde zejména o fyzické donucení (násilí), přičemž nezáleží na tom, zde je 

v takovém jednání spatřován trestný čin, případně o jaký trestný čin se jedná, 

nebo zda dokonce byl původce donucení za to odsouzen. Donucení musí být 

takové intenzity, aby vedlo k získání důkazu proti vůli jiné osoby, vůči níž 

donucení směřuje. Podobné závěry platí i ohledně hrozby nezákonným 

donucením, která představuje spíše psychické působení na vůli osoby, od níž má 

být takový důkaz získán. Za přípustný nelze považovat ani nátlak spočívající v 

                                              
33 Šámal, P., a kol. Trestní řád. Komentář – díl I. 4 vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, s 583. 
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opakovaném provádění výslechu obviněného za tím účelem, aby se dosáhlo jeho 

doznání.34  

Se zákazem nezákonného donucení úzce souvisí zákaz jakéhokoli donucování 

(např. hrozbou uložení pořádkové pokuty podle ustanovení § 66 odst. 1 trestního 

řádu) obviněného, aby aktivně poskytl (např. vydáním věci podle § 78 trestního 

řádu) orgánům činným v trestním řízení důkaz, resp. důkazní prostředek, který 

obviněného usvědčuje ze spáchání trestného činu. Není ovšem vyloučeno nutit 

obviněného k tomu, aby pasivně strpěl opatření usvědčujícího důkazu proti 

němu, resp. lze takový důkaz opatřit i přes odmítavý postoj obviněného (např. 

odnětím věci podle ustanovení § 79 trestního řádu, sejmutí srovnávacího vzorku 

pachu podle ustanovení § 114 odst. 2, 4 trestního řádu).35 

K různým druhům nezákonného donucení je třeba uvést, že se jednotlivé 

nátlakové prostředky a metody mohou vzájemně prolínat. Hrozby, sliby, nátlak a 

mučení může být součástí jedné výslechové taktiky. Útok proti tělu může mít 

charakter donucení, podání různých omamných látek může být formou zásahu do 

tělesné integrity, slib může obsahovat zároveň oklamání atd. Jsou však typické 

společným cílem a účelem – omezit svobodu osoby rozhodnout se a dále získání 

informací důležitých pro trestní řízení za každou cenu. 

 

2.2.1 Inspirace německou právní úpravou 

 

Text této kapitoly jsem volně přejal z komentáře k trestnímu řádu SRN36, který 

má právní úpravu této problematiky poměrně propracovanou. 

Základem je zde § 136a StPO (Strafprozessordnung), který zní: Svoboda tvorby 

a projevování vůle obviněného nesmí být omezována zásahy do tělesné 

                                              
34 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. 4. 1968, sp. zn. 7 Tz 11/68. 
35 Šámal, P., a kol. Trestní řád: komentář. 6. vyd. C.H. BECK: Praha, 2008, s. 782-784. 
36 Strafprozessordnung. Heidelberger Kommentar. 4. Auflage. C. F. Muller Verlag, 2009. 
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nedotknutelnosti, únavou, útoky proti tělu, podáváním omamných prostředků, 

mučením, klamáním nebo hypnózou. Donucení smí být použito jen tehdy, kdy to 

trestní právo procesní připouští. Hrozba opatřeními, která nejsou právně 

přípustná, a sliby zákonem nepředvídaných výhod jsou zakázány. Opatření, která 

omezují paměť nebo schopnost vnímání obviněného, nejsou dovolena. Tyto 

zákazy platí bez ohledu na souhlas obviněného. Výpovědi, k nimž došlo v 

důsledku porušení těchto zákazů, nesmí být v řízení použity, ani kdyby k tomu 

dal obviněný souhlas.37 

Omezení tvorby a projevu jeho vůle je zakázáno. Orgán činný v trestním řízení 

nemůže využívat omylu vyslýchaných, který způsobil sám nebo jej způsobily 

třetí osoby. Naopak je povinen vyslýchanou osobu na omyl upozornit. Je ale 

možné pracovat s informacemi které sdělil vyslýchaný sám od sebe v případě, že 

problémovou situaci nezpůsobil vyslýchající (např. spontánní přiznání). To platí i 

pro svědky a znalce v průběhu celého trestního řízení. Uplatňuje se tak pravidlo, 

podle kterého smí být zjišťována pravda jen ve formách a způsoby 

akceptovatelnými státní mocí. 

Orgány činné v trestním řízení nesmějí zakázané výslechové metody používat 

samy ani prostřednictvím jiných osob, které by jednaly na jejich příkaz nebo 

s jejich souhlasem. O výslech v trestním řízení půjde vždy, pokud je úřední 

charakter vyslýchání vyslýchanému znám, byť by se mohlo zdát, že se jedná o 

nezávaznou konverzaci. Pokud je vyslýchaný oklamán tvrzením a předstíráním 

neformálního rozhovoru, pak výsledky takového rozhovoru nebude možné použít 

v trestním řízení jako důkaz. 

Zakázané způsoby výslechu nelze konat, resp. jejich výsledky nelze využít, jen 

pokud skutečně omezují svobodu rozhodování a jednání vyslýchané osoby tak, 

že vyslýchaný z důvodu nepřiměřeného nátlaku není v situaci, kdy by mohl 

svobodně rozhodovat o tom, zda, v jakém rozsahu nebo co vlastně vypovídat 

                                              
37 Kalvodová, V., a kol. Dokazování v trestním řízení. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, s. 114-115. 
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chce. Ustanovení § 136a StPO tedy nepožaduje, aby byl v tomto ohledu 

zohledněn každý stav tělesného nebo duševního omezení, který se nějak projevil 

na rozhodování vyslýchaného. Intenzita omezení musí dosáhnout určitého 

stupně, při němž je již vyslýchaný degradován na pouhý objekt výslechu. Toto 

podstatné omezení má za následek, že např. určitý stupeň únavy nebo neznalosti 

stavu věci, která existuje na základě otázek kladených vyslýchajícím (nikoliv na 

základě omylu) bude přípustný. Vždy však bude záležet na konkrétním případě a 

jeho okolnostech.38 

 

2.2.2 Zákonné a nezákonné formy donucení 

 

Nezákonné donucení může mít jakoukoli podobu, je však třeba takové intenzity, 

aby vedlo k získání důkazu proti vůli osoby. Naproti tomu zákonem stanovené 

donucení musí mít přesně stanovenou podobu. Důkazy přímo získané 

nezákonným donucením jsou vždy nepoužitelné, naproti tomu řádně provedené 

zákonné donucení produkuje použitelné důkazy. V této kapitole se budu věnovat 

pouze druhům donucení bez ohledu na to, při jakém procesním úkonu mohou být 

použity.  

 

Zákonné formy donucení 

 Pořádková pokuta 

Základním donucovacím prvkem v trestním řízení je pořádková pokuta upravená 

v ustanovení § 66 odst. 1 trestního řádu: „Kdo přes předchozí napomenutí ruší 

řízení nebo kdo se k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu chová 

urážlivě nebo kdo bez dostatečné omluvy neuposlechne příkazu nebo nevyhoví 

                                              
38 Strafprozessordnung. Heidelberger. Kommentar. 4. Auflage. C. F. Muller Verlag, 2009, s. 619. 
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výzvě, které mu byly dány podle tohoto zákona, může být předsedou senátu a v 

přípravném řízení státním zástupcem nebo policejním orgánem potrestán 

pořádkovou pokutou do 50 000 Kč.“ 

Donucení ve formě pořádkové pokuty je uplatnitelné v trestním řízení i proti 

mladistvým (srov. ustanovení § 1 odst. 1, 3 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví 

ve věcech mládeže (ZSM)) a s určitou modifikací i v trestním řízení proti 

právnické osobě (srov. ustanovení § 1 odst. 1, 2 ZTOPO39). Pořádková pokuta (§ 

66 trestního řádu) je jedním z prostředků vynucení splnění určité povinnosti 

uložené podle trestního řádu. Uložení pořádkové pokuty je často jediným 

možným prostředkem pro zabezpečení důkazů orgány činnými v trestním řízení. 

Může však být uložena pouze tomu subjektu, který byl vyzván a jehož povinnost 

vyhovět výzvě orgánů činných v trestním řízení odpovídá jeho oprávnění 

disponovat požadovanými údaji. Je-li takovým subjektem obchodní společnost, 

nelze uložit pořádkovou pokutu fyzické osobě za nesplnění povinnosti, kterou jí 

trestní řád neukládal.40 

Příkazem, jehož neuposlechnutí může vést k uložení pořádkové pokuty, je hlavně 

předvolání osoby, aby se dostavila k provedení konkrétního úkonu před orgánem 

činným v trestním řízení:  

 § 90 odst. 1 trestního řádu (předvolání obviněného) 

 § 98 trestního řádu (předvolání svědka) 

 § 106 trestního řádu (předvolání znalce) 

Jestliže je obhájce obžalovaného řádně a včas vyrozuměn o hlavním líčení ve 

věci, v níž jde o případ nutné obhajoby, je třeba takové vyrozumění považovat za 

příkaz daný obhájci podle trestního řádu, aby se k hlavnímu líčení dostavil, jak to 

má na mysli ustanovení § 66 odst. 1 trestního řádu (B 2/1989-16). 

                                              
39 Z.č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
40 Nález ÚS ze dne 9. září 1999, sp. zn. IV. ÚS 13/99. 
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Pokud je pořádková pokuta uložena přesto, že policejní orgán omluvu 

obviněného za neúčast u vyšetřovacího úkonu ve své podstatě akceptoval, byla 

mu známa jeho pracovní neschopnost v rozhodné době, a navíc k předmětnému 

úkonu již došlo, nese takový postup rysy svévole. Jde o rozpor se základními 

zásadami vztahu mezi orgány veřejné moci a občany, jak vyplývají pro 

posuzovaný případ z ustanovení § 1 odst. 1 věty druhé trestního řádu a z čl. 1 

Ústavy.41 

Výzva, jejíž neuposlechnutí lze postihnout uložením pořádkové pokuty, přímo či 

nepřímo vyplývá zejména z: 

 § 78 odst. 1 trestního řádu (výzva k vydání věci důležité pro trestní řízení) 

– neplatí pro obviněného, 

 § 97 trestního řádu (výzva k podání svědectví), 

 § 114 odst. 1 trestního řádu (výzva k prohlídce těla), 

 § 114 odst. 2 trestního řádu (výzva ke zkoušce krve – viz R 3/1983-I. nebo 

odběru biologického materiálu), 

 § 114 odst. 3 trestního řádu (výzva k úkonům souvisejícím se zjištěním 

totožnosti) apod. 

Prostřednictvím pořádkové pokuty je také možné vynucovat42: 

 účast obviněného na rekognici (srov. § 104b trestního řádu), nelze však na 

něm vynucovat aktivní jednání, 

 účast na vyšetření duševního stavu obviněného nebo svědka u znalců 

(srov. § 116 a 118 trestního řádu), přičemž však takto nelze vynucovat 

jejich aktivní účast při takovém vyšetření, 

 strpění úkonů potřebných ke zjištění totožnosti obviněného (srov. § 93 

odst. 2 věta druhá trestního řádu), 

                                              
41 Nález ÚS ze dne 24. března 2005, sp. zn. IV. ÚS 3/2004. 
42 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 716. 
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 napsání potřebného počtu slov svědkem (srov. § 101 odst. 4; to však nelze 

vynucovat u obviněného – srov. § 93 odst. 2 první věta). 

Pomocí pořádkové pokuty však nelze nutit obviněného k aktivnímu jednání, 

které by mohlo vést k jeho usvědčení z trestného činu. Je tedy například 

nepřípustné, aby orgán činný v trestním řízení požadoval po obviněném vydání 

věci důležité pro trestní řízení a upozorňoval jej na možnost uložení pořádkové 

pokuty, pokud výzvě nevyhoví. Povinnost k vydání věci důležité pro trestní 

řízení nelze uložit postupem podle § 78 odst. 1 trestního řádu osobě, která v době 

výzvy tuto věc u sebe nemá, ale musela by ji nejprve sama opatřit u někoho 

jiného a teprve následně vydat orgánům činným v trestním řízení. V takovém 

případě neuposlechnutí výzvy nelze postihnout ani uložením pořádkové pokuty 

(TR NS 3/2004-T 670). 

Pokud ale půjde pouze o pasivní strpění úkonu, který má sloužit k usvědčení 

obviněného, pak strpění tohoto úkonu pomocí pořádkové pokuty vynucovat lze. 

Jestliže se tedy obviněný bezdůvodně odmítne podrobit odběru krve ke zjištění 

obsahu alkoholu v ní podle § 114 odst. 2 trestního řádu, lze tento úkon na něm 

vynucovat uložením pořádkové pokuty podle § 66 odst. 1 trestního řádu. 

Pořádkovou pokutu mu však lze za to uložit jen jednou a nikoli opakovaně (R 

3/1983-I.). 

Výši pořádkové pokuty je vždy nutno určovat s ohledem na princip 

proporcionality. Při jejím uložení totiž dojde ke střetu ústavně chráněné hodnoty, 

již představuje zajištění řádného průběhu trestního řízení, s právem pokojného 

užívání majetku. Aby zásah do práva vlastnit majetek ze strany veřejné moci 

neporušoval požadavek šetření podstaty a smyslu ústavně garantovaných 

lidských práv a svobod, je třeba vzít do úvahy nejen význam plynulosti a 

naplnění účelu trestního řízení, ale i intenzitu ohrožení účelu trestního řízení 

způsobenou nevyhověním předvolání orgánu činného v trestním řízení, a hlavně 

závažnost jednání, pro něž se trestní řízení vede. Je-li poměřována sankce za 
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protiprávní jednání, pro které se vede trestní či přestupkové řízení, a sankce za 

porušení procesní povinnosti při vyšetřování takového jednání, je zřejmé, že 

uložení několikanásobně vyšší pokuty za méně významný prohřešek procesního 

charakteru nemůže v testu proporcionality obstát.43 

Odmítnutí akceptace odepření podání vysvětlení za situace, kdy vyslýchaný 

odkázal na písemné vyjádření, v němž uvedl, že využívá svého práva a více 

vysvětlovat nehodlá, které policejní orgán přijal do trestního spisu, a uložení 

pořádkové pokuty namísto výzvy, aby vyslýchaný upřesnil důvody odmítnutí 

podání vysvětlení, se jeví jako ničím nepodložené a tudíž předčasné. Jestliže 

orgány policie a státního zastupitelství za popsaného skutkového stavu 

aplikovaly oprávnění zakotvená v ustanovení § 66 odst. 1 trestního řádu pro 

nevyhovění výzvě k podání vysvětlení dle ustanovení § 158 odst. 7 trestního 

řádu, který částečně odkazuje na ustanovení § 100 odst. 2 trestního řádu, pak 

nepostupovaly způsobem ústavně konformním a ocitly se v rozporu s důsledky, 

jež pro ně vyplývají z čl. 37 odst. 1 LPS, čl. 6 odst. 1 EÚLP a čl. 14 odst. 3 písm. 

g) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.44 

 Fyzické donucení k pasivnímu strpění úkonu 

Trestní řád dává orgánům činným v trestním řízení za určitých okolností možnost 

skutečně fyzicky donutit podezřelého nebo obviněného strpět provedení úkonu 

trestního řízení a nebude se jednat o porušení zásady „nemo tenetur“. Tato 

možnost je zakotvena v ustanovení § 114 odstavec 4 trestního řádu: 

„Nelze-li úkon podle odstavců 1 až 3 pro odpor podezřelého nebo obviněného 

provést a nejde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do 

tělesné integrity, je orgán činný v trestním řízení oprávněn po předchozí marné 

výzvě tento odpor překonat; policejní orgán potřebuje k překonání odporu 

                                              
43 Nález ÚS ze dne 1. srpna 2005, sp. zn. IV. ÚS 31/2005. 
44 Nález ÚS ze dne 8. března 2006, sp. zn. II. ÚS 624/2004. 
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podezřelého předchozí souhlas státního zástupce. Způsob překonání odporu musí 

být přiměřený intenzitě odporu.“ 

Mezi zmiňované úkony podle odstavců 1 až 3, které lze takto vynutit, patří 

prohlídka těla kterékoli osoby, je-li nezbytné zjistit, zda jsou na jeho těle stopy či 

následky trestného činu, odběr biologického materiálu, jež není spojen se 

zásahem do tělesné integrity a identifikační úkony osob, které se zdržovali na 

místě činu, pokud je třeba zjistit jejich totožnost. Ustanovení § 114 odstavec 5 

trestního řádu ukládá orgánům činným v trestním řízení povinnost poučit osobu o 

její povinnosti strpět výše uvedené úkony s upozorněním na možnost uložení 

pořádkové pokuty dle ustanovení § 66 trestního řádu v případě nevyhovění. 

Podezřelého a obviněného je třeba také poučit o možnosti překonání odporu po 

předchozí marné výzvě ke strpění úkonu. 

Ustanovení § 114 trestního řádu o prohlídce těla a jiných podobných úkonech se 

plně uplatní v řízení v trestních věcech mladistvých, neboť v tomto směru zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže nemá speciální ustanovení (srov. § 1 odst. 1, 3 

ZSM), a obdobně i v řízení proti právnickým osobám, poněvadž to není z povahy 

věci vyloučeno, zvláště když zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim nemá ohledně prohlídky těla a jiných podobných úkonů žádné 

ustanovení (srov. § 1 odst. 1, 2 TOPO). Prohlídka těla zahrnuje ohledání celé 

postavy (tělesné schránky, habitu) živého člověka (k prohlídce těla usmrcené 

osoby slouží prohlídka a pitva mrtvoly, jež je upravena v ustanovení § 115 

trestního řádu). Účelem prohlídky (ohledání) těla je v podstatě zjištění buď 

rozsahu stop vzniklých na těle v souvislosti se spácháním činu (např. řezných 

nebo bodných ran, škrábanců, hematomů, popálenin apod.) nebo znaků osoby 

pro její identifikaci (např. mateřských znamének, starých jizev apod.). Není-li 

prohlídka těla prováděna lékařem, může ji provést jen osoba téhož pohlaví.45 

                                              
45 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1633-1634. 
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Odstavec 4 vložený do ustanovení § 114 novelou trestního řádu provedenou 

zákonem č. 321/2006 Sb. umožnil, nejde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon 

spojený se zásahem do tělesné integrity, orgánu činnému v trestním řízení 

překonat po předchozí marné výzvě odpor podezřelého nebo obviněného vůči 

úkonu podle odstavců 1 až 3 (u ostatních osob, byť by šlo o úkony podle 

odstavců 1 až 3, překonání odporu není možné a je možno je k těmto úkonům 

donucovat jen uložením pořádkové pokuty).46 Důvodem této změny bylo hlavně 

zefektivnění účinnosti forenzní genetické expertizy, která se stala důležitým 

nástrojem v boji s trestnou činností. Dále tato změna umožňuje získávat 

daktyloskopické otisky podezřelých nebo obviněných, a také fotografovat či 

měřit těla i přes nesouhlas a odpor osoby. Pro účinnost provádění těchto postupů 

je důležité, aby orgány činné v trestním řízení byly při provádění identifikačních 

úkonů oprávněny, za podmínek stanovených v zákoně, tento odpor překonat. 

Způsob a intenzita překonání musí být přiměřený velikosti odporu. To znamená, 

že intenzita fyzického donucení použitého policejním orgánem (oprávnění mají 

všechny orgány činné v trestním řízení, ale v praxi jej využívají jen policejní 

orgány) k překonání odporu obviněného či podezřelého, musí být vždy přiměřená 

intenzitě odporu podezřelého a povaze úkonu. Použité fyzické donucení nesmí 

být tedy zjevně nepřiměřené.  

To vyplývá i z ustanovení zákona o Policii ČR.47 Zejména pak z ustanovení § 9 

(„Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat 

pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní.“), a z 

ustanovení § 11 („Policista a zaměstnanec policie jsou povinni dbát, aby žádné 

osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma, a postupovat tak, 

aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nepřekročil 

míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem.“). 

                                              
46 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1637. 
47 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
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Pokud tedy obviněný či podezřelý po poučení o možnosti uložení pořádkové 

pokuty a o oprávnění překonat odpor stále nespolupracuje a maří uvedené úkony 

trestního řízení, pak policejní orgán přistoupí k překonání odporu. Nejprve ale 

musí požádat státního zástupce o udělení souhlasu. Tato podmínka zabraňuje 

nadměrnému využívání překonávání odporu v případech, kdy to není nezbytně 

nutné. Policejní orgán totiž musí státnímu zástupci požadavek odůvodnit. Ten 

pak rozhoduje na základě skutkových zjištění a bere v potaz též zásadu 

přiměřenosti ve smyslu ustanovení § 2 odstavec 4 trestního řádu. Žádost o 

překonání odporu je zpravidla písemná a státní zástupce uděluje souhlas také 

písemně. Pokud je ale třeba získat souhlas bezodkladně, je možno od písemného 

souhlasu upustit a udělit jej telefonicky, mailem, faxem, nebo ústně přímo na 

místě. Po udělení souhlasu a následném překonání odporu jsou pak výsledky 

získané prohlídkou osob, odběrem biologického materiálu a identifikačními 

úkony řádně použitelné jako důkaz v trestním řízení aniž by došlo k porušení 

zásady „nemo tenetur“. 

Příkladem takové činnosti může být odběr biologického materiálu tzv. „bukálním 

stěrem“. Tento materiál je využíván pro genetickou analýzu. Je to šetrná 

neinvazivní metoda, která nepoškozuje zdraví osoby ani nezasahuje do její 

integrity. Stěr se provádí sterilním tamponem ze sliznice dutiny ústní. Ani není 

třeba, aby osoba otevírala ústa, postačí, když odchlípne ret. Stejně tak 

neinvazivní a neškodné je snímání daktyloskopických otisků prstů. Při tomto se 

osobě pouze začerní poslední články prstů a případně i dlaně a ty se pak otisknou 

na papír tak, aby byly zřetelné papilární linie na prstech, které pak slouží 

k provedení individuální identifikace. Dále mezi tyto úkony patří i snímání 

pachových vzorků osoby pro porovnání metodou pachové identifikace. Této 

problematice jsem v další části práce věnoval samostatnou kapitolu. 

Závěrem k tomuto bodu uvedu snad jen to, že překonání odporu obviněného 

nebo podezřelého je spíše teoretickou možností a v praxi se téměř nevyužívá. 
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Nezákonné formy donucení 

 Důkazy získané mučením 

Ve smyslu čl. 1 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání, která byla u nás publikována pod č. 

143/1988 Sb., je mučením jakékoliv jednání, jímž je člověku působena úmyslně 

silná bolest nebo tělesné či duševní utrpení. Zakázána jsou bezprostřední 

působení vůči tělu – způsobení zranění, údery, šlapání po břiše, kroucení prstů, 

vrtání zubů, zapichování špendlíků pod nehty, pálení cigaretami apod., ale i 

jednání, která způsobí újmu na zdraví zprostředkovaně, jako je například 

vyhladovění, oslepení a zhoršení zraku silným osvětlením, vystavení 

dlouhotrvajícím silným zvukům, vystavování horku nebo chladu, přerušování 

spánku. Mučením a trýzněním tohoto druhu může být také uzavření do temné 

místnosti, dlouhodobé pobyty ve tmě, vyvolávání pocitů strachu, zděšení či 

beznaděje, pokud jsou neadekvátní výslechu. Mezi fyzické zásahy nepatří 

výslech na detektoru lži nebo užití falometrických metod, které nepředstavují 

tělesný zásah, nýbrž diskutabilní metody svého druhu, jejichž nemírné používání 

by se mohlo stát mučením.48 Důkazy získané mučením či pouhou pohrůžkou 

mučení jsou samozřejmě nepřípustné. 

 Nasazení agenta k vymámení doznání lstí 

Této problematice věnuji samostatnou kapitolu této práce, tak na tomto místě jen 

pro úplnost uvedu základní tezi. Právo obviněného nevypovídat je porušeno, 

pokud se policejní agent snaží získat informace o trestné činnosti osoby nebo její 

doznání použitím lsti i když se obviněný rozhodne využít svého práva a 

nevypovídá. Vyptávání policejního agenta na zločin, ze kterého je osoba 

obviněna, odporuje zásadě trestního řízení, že nikdo nesmí být nucen k tomu, aby 

                                              
48 Kalvodová, V., a kol. Dokazování v trestním řízení. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, s. 117. 
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svou výpovědí usvědčil sám sebe nebo uváděl okolnosti, jež by mu přitěžovaly. 

Pokud ale doznání učiní podezřelý spontánně, je výpověď vyslechnuvší osoby o 

obsahu tohoto doznání přípustným důkazem. Jestliže soukromá osoba vyláká na 

podezřelém přiznání byť i lstí a až pak vyrozumí státní orgány, je její výpověď o 

doznání přípustným důkazem. 

 Pokládání klamavých, úskočných a sugestivních otázek 

Jedním z požadavků trestního řádu pro vedení výslechu a pokládání doplňujících 

otázek je to, že otázky musí být kladeny jasně a srozumitelně bez předstírání 

klamavých a nepravdivých okolností; nesmí v nich být naznačeno, jak na ně 

odpovědět (§ 92 odst. 3 trestního řádu). Svědkovi nesmějí být kladeny otázky, v 

nichž by byly obsaženy klamavé a nepravdivé okolnosti nebo okolnosti, které se 

mají zjistit teprve z jeho výpovědi (§ 101 odst. 3 trestního řádu). Sugestivní i 

kapciózní otázky jsou tedy zakázány při výsleších svědků i obviněných. Jsou to 

jediné mantinely pro pokládání otázek. Klamavými otázkami se vyslýchající po 

naznačení nepravdivých skutečností snaží vyslýchaného zmást a přimět jej 

k výpovědi, kterou by bez použití této zakázané techniky vyslýchaný neučinil 

buď vůbec anebo by vypovídal jinak. Je tím tedy porušena svobodná vůle 

vyslýchaného rozhodnout se zda a jak vypovídat a tím je i porušena zásada 

„nemo tenetur“. Klamavými tvrzeními mohou být různé nepravdivé či částečně 

pravdivé skutečnosti, například že bylo jednání podezřelého zachyceno kamerou, 

že se našel očitý svědek, který jej bezpečně poznává, že se spolupachatel přiznal 

a popsal i jednání vyslýchaného. 

Pokud otázky v sobě již obsahují odpověď, která je pro vyslýchajícího žádoucí, 

jsou tyto označovány jako sugestivní. Není podstatné, zda je předestíraná 

odpověď v otázce zahalena nebo je zřejmá, ale to, že vyslýchající vyslýchanému 

předestírá určité informace, které chce, aby vyslýchaný vypověděl. Taková 

sugestivní otázka může například znít: Měl jste v ruce nůž, když jste vešel do 

domu? Když jste vešel do domu, měl jste již v ruce nůž nebo jste jej našel až 
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v domě? Přijel jste k domu červeným sportovním autem? Tento druh otázek také 

ovlivňuje svobodnou vůli vyslýchaného rozhodnout se, jakým způsobem bude 

vypovídat a proto se i zde dá hovořit o porušení zásady zákazu sebeobviňování. 

Záleží ovšem na míře sugestivity a ovlivnění vůle vyslýchaného. Téměř každá 

otázka je totiž určitým způsobem sugestivní. 

 Provádění výslechu nadměrně unavené osoby 

Únava je stav organizmu, ve kterém je volní schopnost v důsledku potřeby 

odpočinku tak omezena, že svoboda rozhodování a jednání jsou vážně ohroženy. 

Stupeň únavy je u osoby velmi těžko zjistitelný. Je třeba jej dovozovat 

z fyzického stavu osoby, možnosti vystavení různým stresům (způsobení nehody 

s tragickými následky), délka předešlého spánku (např. osoby poživší drogu 

pervitin jsou schopny beze spánku „fungovat“ několik dní), délky výslechu, 

apod. Rozhodující je ale skutečný stav osoby v době výslechu. Pokud únava 

vyslýchaného ovlivňuje jeho schopnost rozhodnout se, zda bude vypovídat a jak 

bude vypovídat, porušuje takový výslech zásadu „nemo tenetur“. Stejně tak 

nepoužitelné bude i doznání obviněného vymámené vyslýchajícím pod příslibem 

brzkého ukončení dlouhého a únavného výslechu. Běžnou praxí, která má 

zamezit pochybnostem o případné únavě vyslýchaného je vyjádření o stavu 

vyslýchaného do protokolu ještě před samotnou výpovědí k věci, kde se 

vyjadřuje k tomu, zda je zdráv a schopen tohoto úkonu. Během samotného 

výslechu může pak vyslýchaný kdykoli prohlásit, že dál nebude vypovídat 

z důvodu únavy. Další výslech po takovém prohlášení vyslýchaného může právě 

vyvolat pochybnosti o míře ovlivnění výslechu únavou. 

 Výslech osoby ovlivněné chemickými látkami 

Svobodnou vůli vyslýchaného rozhodnout se o způsobu výpovědi můžou ovlivnit 

také nejrůznější chemické látky. Je nerozhodné, zda půjde o léčiva, která 

vyslýchanému podá lékař, či zda jde o zneužívání omamných nebo 

psychotropních látek (OPL) vyslýchaným. Nepoužitelná bude taková výpověď, 
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pokud stav vyvolaný chemickou látkou podstatně ovlivní vůli vyslýchaného. 

V policejní praxi je při podezření na podstatné ovlivnění osoby chemickými 

látkami (zejména při zadržení podezřelého) převezena tato osoba k lékařskému 

vyšetření, kdy lékař provede orientační test na alkohol a OPL a dále se vyjádří 

písemně k tomu, zda je osoba schopna výslechu. Dalším ochranným 

mechanismem je opět vyjádření vyslýchaného k tomu, zda se cítí schopen 

výslechu a k tomu jaké léky či OPL požil a kdy. Podávání chemických látek 

vyslýchajícím je vyjma podání kávy a tabákových výrobků zakázáno. Odepření 

cigarety je ve většině případů přípustné, pokud nedosahuje intenzity mučení či 

trýznění. Nepřípustný je samozřejmě i příslib cigarety po přiznání vyslýchaného. 

Odmítnout nelze ale léky, které vyslýchaný potřebuje ze zdravotních důvodů. 

 Lest a klam při výslechu  

Hranice zakázaných postupů při vedení výslechu jsou nevýrazné. Pokud taktika 

výslechu nenarušuje lidskou důstojnost, a výrazně neovlivňuje svobodu 

rozhodování vyslýchaného, nemá to za následek nepoužitelnost výslechu. Je 

jasné, že určitá míra taktického zamlčování skutečností, absence otevřenosti a 

naprosté upřímnosti je v trestním řízení nutná. Při odstranění těchto prvků by 

došlo k markantnímu snížení efektivnosti trestního řízení, což by vzhledem 

k relativně nepatrným zásahům do vůle vyslýchaného rozhodovat se o obsahu 

výpovědi bylo neodpovídající a nepotřebné. 

Nesprávné představy se mohou vztahovat k právním otázkám, ke skutečnostem 

všeho druhu i k úmyslům vyslýchajícího. Nepřípustné klamání v právních 

otázkách může spočívat například v tom, že se vyslýchanému předstírá, že nejde 

o výslech, ale pouze o nezávazný soukromý rozhovor, že bude vyslýchán jen 

jako svědek, že je k výpovědi povinen a musí vypovídat pravdu, že za spáchání 

jeho trestného činu je nižší trestní sazba, že jeho mlčení je považováno za důkaz 

jeho viny apod. Klamání ve skutečnostech může spočívat třeba v nepravdivém 

tvrzení, že se spolupachatel již přiznal, že vypovídali svědkové, že byl nalezen 
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usvědčující důkazní materiál, apod. Klamání ohledně záměru vyslýchajícího 

může spočívat například v probuzení falešného dojmu, že bude s výpovědí 

nakládat jinak než má v úmyslu, zatajení úřední funkce vyslýchajícího apod. 

Naproti tomu není zakázáno předstírání přátelských vztahů k vyslýchanému, ani 

realizace některých tzv. „kriminalistických lstí“. Hranice přípustnosti jsou zde 

však velmi jemně vedeny. Sporné např. může být, zda připustit takové případy, 

kdy vyslýchající položí konkludentně při výslechu před sebe určitou zbraň 

stejného tvaru a ráže, aby vyvolal ve vyslýchaném přesvědčení, že se jedná o 

vražednou zbraň. Přípustné by mohlo být kladení takových otázek, jejichž pozadí 

vyslýchaný nezná nebo je neprohlédne, i když ho to svede k nesprávným 

závěrům, nikoliv však spekulace na základě využití intelektuální slabosti nebo 

snížené pozornosti v daném okamžiku.49 

Kritériem, podle kterého by se mělo posuzovat, zda byla výpověď osoby stižena 

neúčinností kvůli oklamání, je opět míra omezení svobody rozhodování 

vyslýchané osoby o způsobu a míře své výpovědi. 

 Opakované výslechy jako prostředek k vynucení doznání 

K nesprávnosti opakovaných a ničím neodůvodněných výslechů obviněného, 

který se nedoznává ke spáchání trestného činu, se vyjádřil Nejvyšší soud.50 

Konstatoval, že takové výslechy vyvolávají nutně dojem, že jsou prováděny 

výlučně za účelem získat doznání obviněného, méně již za účelem získat úplný a 

jasný obraz o všech skutečnostech důležitých pro trestní řízení. Obviněný nesmí 

být vyslýchán opakovaně ke stejným skutečnostem a se zřejmým záměrem 

dosáhnout alespoň takové formulace jeho výpovědi, třeba jen o dílčích 

okolnostech, které by mohlo být použito jako důkazů potvrzujících verzi 

obvinění. Výslech obviněného je sice jedním ze zákonných prostředků ke zjištění 

objektivní pravdy, avšak používá-li se opakovaně a se zřejmým záměrem 

                                              
49 Kalvodová, V., a kol. Dokazování v trestním řízení. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, s. 123. 
50 Rozsudek Nejvyššího soudu z 9. dubna 1968, 7 Tz 11/68. 
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dosáhnout doznání obviněného, pak je takový postup nutno považovat za 

nezákonný. 

 Vazba jako nucení k výpovědi 

Ústavní soud posuzoval ústavní stížnost směřující proti rozhodnutí o vzetí do 

vazby51, když vazební soud spatřoval „důvod koluzní vazby i v postoji 

stěžovatele ke sdělenému obvinění a výsledkům doposud provedeného 

dokazování, a obviněný k věci odmítl vypovídat“. Ústavní soud v kasačním 

nálezu poukázal na porušení principu „nemo tenetur“. Odkázal na jeho zakotvení 

v čl. 14 odst. 3 písm. g) Mezinárodního paktu o občanských a politických 

právech, dále v čl. 40 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, jakož i v § 92 

odst. 1 a § 164 odst. 3 trestního řádu, jehož důsledkem je skutečnost, že obviněný 

„za případnou nepravdivou výpověď nemůže být trestně odpovědný podle § 175 

trestního zákoníku“. Ústavní soud v dané věci došel k závěru, že „uvalení vazby 

v důsledku odepření výpovědi obviněného, v čemž je soudem spatřován důvod 

koluzní vazby, je nutné považovat za donucování obviněného přiznat vinu, a 

tudíž za porušení čl. 14 odst. 1 písm. g) Mezinárodního paktu o občanských a 

politických právech. 

 

2.3 Zásada „nemo tenetur“ v judikatuře ESLP 

 

Soudní procesy, v nichž Evropský soud pro lidská práva konstatoval porušení 

Úmluvy, se převážně týkaly kauz, ve kterých byl obviněný nucen k aktivnímu 

usvědčování sebe sama.  

 

2.3.1 Gäfgen proti Německu 

 

                                              
51 Nález ÚS ze dne 4. listopadu 1999, sp. zn. III. ÚS 188/99. 
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Velmi důležitým případem a následným rozhodnutím Zemského soudu SRN a 

ESLP je kauza Magnuse Gäfgena.52 Případ je opravdu zajímavý po všech 

stránkách a tak si zaslouží samostatnou kapitolu. 

Případ začal naplněním skutkové podstaty trestného činu v roce 2002 a 

skončila Rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ze dne 30. 6. 2008 ve 

věci Gäfgen proti Německu. Magnus Gäfgen dne 27. 9. 2002 cestou ze školy 

unesl jedenáctiletého Jacoba von Metzlera. Nejprve jej vylákal do bytu, tam jej 

uškrtil a jeho tělo ukryl. Následně kontaktoval rodiče a požadoval výkupné ve 

výši jeden milion eur. Rodiče kontaktovali policii, ale výkupné raději zaplatili. 

Policisté předání peněz monitorovali a po převzetí peněz Gäfgena měli pod 

neustálým dohledem. Nezasahovali ale, protože chtěli nalézt uneseného chlapce. 

Teprve když se Gäfgen pokusil opustit Německo, byl zadržen. Při prvním 

výslechu Gäfgen tvrdil, že jen vyzvedával výkupné, ale s únosem neměl nic 

společného. Policie spustila obrovskou pátrací akci, ale chlapce nenašli. Že je 

několik dní mrtev, policisté nevěděli. Po necelých dvou dnech, kdy policisté na 

případu nepřetržitě pracovali, neboť pravděpodobnost, že chlapec je ještě naživu, 

klesala každou hodinu, považovali policisté situaci za bezvýchodnou. Ráno 

1. Října 2002 pokládal frankfurtský policejní viceprezident Wolfgang Daschner 

situaci za bezvýchodnou. Daschner tedy ve snaze najít chlapce přikázal svému 

podřízenému Ennigkeitovi, aby Gäfgenovi pohrozil násilím, pokud nesdělí, kde 

chlapce ukrývá. Deset minut poté se Gäfgen doznal a sdělil místo, kde ukryl 

mrtvolu chlapce. Daschner o svém postupu následně informoval státní 

zastupitelství a učinil tento záznam do spisu: „K záchraně života uneseného 

chlapce jsem nařídil, že je třeba po předchozí hrozbě způsobením bolesti (žádná 

zranění) a za přítomnosti lékaře opětovně vyslechnout podezřelého Gäfgena.” 

V řízení proti policistům dne 20. 12. 2004 Zemský soud ve Frankfurtu vynesl 

dlouho čekávaný rozsudek.  

                                              
52 Rozsudek ESLP ze dne 30. 6. 2008 (5. senát ESLP) a ze dne 1. 6. 2010 (Velký senát ESLP), Gäfgen 

proti Německu, č. stíž. 22978/05. 
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Soud uznal frankfurtského policejního šéfa Wolfganga Daschnera vinným 

z návodu k trestnému činu donucování podle § 240 StGB s touto právní větou: 

• Pohrůžka způsobení tělesné bolesti podezřelému během policejního výslechu za 

účelem získání pravdivé informace (prozrazení úkrytu uneseného dítěte) je 

nepřípustným donucením ve smyslu § 240 StGB. 

• Pohrůžka násilím, která je někdy v odborné literatuře připouštěna ve 

výjimečných případech, není rozhodně ospravedlnitelná v situaci, kdy počáteční 

podezření z trestného činu není dostatečně odůvodněno důkazní situací, 

a přípustné vyšetřovací metody nejsou vyčerpány.53 

Soud sice uznal policejního šéfa vinným, ale uložil mu trest pod spodní hranicí 

trestní sazby. Nadto soud uvedl, že obžalovanému šlo o záchranu života, dle něj 

byly všechny možnosti vyčerpány, až na dva – hrozba násilí a použití násilí. 

Policisté se nacházeli v krajní situaci, chtěli zachránit lidský život a přitom 

spáchali trestný čin. To je čestný motiv a soud má pochopení pro vnitřní konflikt, 

který museli policisté řešit. 

Dne 28. 6. 2003 byl Magnus Gäfgen odsouzen za vraždu a vydírání k trestu 

odnětí svobody na doživotí. Soud konstatoval, že obžalovaný byl v hlavním 

líčení řádně poučen o svém právu nevypovídat, tohoto práva nevyužil a v řízení 

před soudem se v plném rozsahu doznal k únosu a zavraždění nezletilého Jacoba. 

Zemský soud pak rozhodl, že doznání obviněného a všechny jeho další výpovědi, 

které byly učiněny v přípravném řízení, jsou procesně nepoužitelné, neboť byly 

získány za použití zakázaných vyšetřovacích metod. Soud jasně konstatoval, že 

policisté při výslechu porušili čl. 3 Úmluvy (nikdo nesmí být mučen nebo 

podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu) a § 136a StPO 

(zákaz nucení k sebeobviňování). Zemský soud však odmítl, že by porušení § 

136a StPO mělo za následek i neúčinnost veškerých dalších důkazů, které byly 

                                              
53 Rozsudek Zemského soudu ve Frankfurtu ze dne 20. 12. 2004, sp. zn. 5/27 Kls 7570 Js 203814/03, 

Neue Juristische Wochenschrift 10/2005, s. 692 n. 
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vyhledány na základě vynuceného doznání obviněného. Zemský soud uvedl, že 

při zvážení kolidujících právních zájmů (I) závažnosti zásahu do základních práv 

obžalovaného (pohrůžka tělesného násilí), a (II) závažnosti objasňovaného 

trestného činu (vražda malého dítěte), by se procesní nepoužitelnost důkazů 

získaných na základě vynucené výpovědi obžalovaného (nalezení těla oběti, 

výsledky pitvy a ohledání místa činu – stopy pneumatik vozidla obžalovaného na 

místě činu) jevila jako nepřiměřená.54 Zemský soud pak tyto důkazy v hlavním 

líčení provedl, nicméně je hodnotil jen jako důkazy podpůrné, stěžejním 

důkazem bylo doznání obžalovaného v hlavním líčení. 

Magnus Gäfgen se pak obrátil na Evropský soud pro lidská práva. Stěžoval si na 

porušení čl. 3 a 6 Úmluvy. Gäfgen tvrdil, že při policejním výslechu dne 

1. 10. 2002 byl mučen. Namítal také, že při trestním řízení bylo porušeno jeho 

právo na spravedlivý proces, protože byly provedeny důkazy, jež byly vyhledány 

pouze na základě jeho vynuceného doznání. 

Soud došel k závěru, že článek 3 Úmluvy porušen byl. Jelikož policisté jednali 

pod obrovským tlakem ve snaze zachránit život dítěte, a výslech trval pouze 10 

minut, bylo jednání policistů označeno jen jako nelidské. 

Stěžovatel namítal, že se před zemským soudem opětovně doznal pouze proto, že 

důkazy, které byly vyhledány na základě prvotního, vynuceného doznání, 

vytvořily takovou důkazní situaci, kdy mu nic jiného než doznání nezbývalo. 

Soud však ze spisu zjistil, že stěžovatel před zemským soudem uváděl, že nové 

doznání je dobrovolné a je výrazem jeho upřímné lítosti nad spáchaným 

skutkem. Podle Soudu tak nové, dobrovolné doznání, které stěžovatel učinil před 

zemským soudem a které bylo dle jeho vlastního vyjádření výrazem upřímné 

lítosti, bylo hlavním podkladem pro odsouzení, zatímco ostatní důkazy měly 

pouze podpůrný charakter a potvrzovaly věrohodnost doznání obžalovaného. 

Jejich vyhledání, provedení a hodnocení před soudem proto nevylučovalo právo 

                                              
54 HERCZEG, J. Zásada „nemo tenetur“ a práva obviněného v trestním řízení. Bulletin advokacie. 2010, 

č. 1, s. 45. 
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stěžovatele na obhajobu a řízení jako celek tak nebylo nespravedlivé. Článek 6 

Úmluvy tedy nebyl porušen.55 

Evropský soud pro lidská práva díky tomuto případu posunul hranice principu 

„nemo tenetur“. Soud připustil některé důkazy získané díky porušení čl. 3 

Úmluvy a uvedl, že při posuzování jejich přípustnosti je třeba přihlížet nejen ke 

způsobu, kterým byly získány, ale i k závažnosti činu. Nepřípustnost některého 

důkazu tak může být někdy vyvážena zájmem společnosti na potrestání pachatele 

závažného trestného činu. I tak ale podle ESLP existují určité nepřekročitelné 

hranice. Některé důkazy, jako například vynucená výpověď, nebude možné 

použít a ani úloha odvozených důkazů nesmí být v řízení zásadní. 

Doba po zavraždění Jakoba von Metzlera ukázala, že otázku mučení nedokáže 

absolutně vyřešit sebevíc demokratický stát. V roce 2005 vyšla kniha 

Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat: Eine Verortung (Mučení jako záchrana 

v moderním právním státě. Vymezení), v níž své názory na mučení a na 

důstojnost pachatele v právním státě prezentují němečtí právníci, filozofové a 

politologové. Žádný z nich nepochybuje, že zákaz mučení představuje civilizační 

milník. Liší se však v tom, zda platí absolutně.56 Myšlenky z této knihy jsou 

zapracované v článku s názvem „Mučit, nebo nemučit?“ na webových stránkách 

lidovky.cz57, a pochází z něho následující text, který jsem nemohl nevyužít pro 

obohacení práce. 

Proti absolutnímu zákazu mučení v právním státě a ve prospěch legitimního 

jednání Daschnera a Ennigkeita se ve svém příspěvku v knize vyslovuje její 

editor a politolog Peter Nitschke. Tvrdí, že je-li stát přinucen vybrat si mezi 

existencí jednoho člověka a důstojností druhého, musí se rozhodnout ve prospěch 

existence, protože je podmínkou důstojnosti. Mučení pak chápe jako součást 

                                              
55 HERCZEG, J.: Zásada „nemo tenetur“ a práva obviněného v trestním řízení. Bulletin advokacie. 2010, 

č. 1, s. 46. 
56 Nitschke, P.: Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat: Eine Verortung. Verlag Kamp. 2005 
57 Matějčková, T.: Mučit, nebo nemučit? [online]. [cit. 2018-09-10], Dostupné z: 

http://ceskapozice.lidovky.cz/mucit-nebo-nemucit-0n5-

/recenze.aspx?c=A111228_093415_pozice_50404. 

http://ceskapozice.lidovky.cz/mucit-nebo-nemucit-0n5-/recenze.aspx?c=A111228_093415_pozice_50404
http://ceskapozice.lidovky.cz/mucit-nebo-nemucit-0n5-/recenze.aspx?c=A111228_093415_pozice_50404
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nevyhnutelné tragické rolu státu. Není totiž v jeho silách chránit životy i 

důstojnost všech svých obyvatel za všech okolností stejnou měrou. Má-li však na 

výběr mezi pachatelem a obětí, jde o milosrdně snadnou volbu. Na konci svého 

příspěvku pak připomíná, že není-li stát ochotný učinit pro ochranu nevinného 

života vše, co je v jeho silách, není důvod, aby nadále existovat. Je totiž pro 

občany, nikoli naopak. 

S tímto Nitschkeho názorem nesouhlasí ve svém článku profesor trestního práva 

a filozofie Wolfgang Schild. Dle něho se mýlí v tom, že hlavním cílem státu je 

zajistit svým občanům bezpečí. Dokonce lze vyhroceně tvrdit, že právní stát stojí 

a padá s ochotou rezignovat na vymáhání pravdy a na ochranu života za každou 

cenu. Ochrana lidské důstojnosti totiž není jen jednou ze záruk právního státu, 

ale představuje i základ každé morálky a práva. Proto platí absolutní zákaz 

mučení. To však není důvod, proč považovat mučení za všech okolností za těžký 

zločin. V posuzování míry provinění mučícího je třeba zvážit výjimečnost 

situace. Za normálních okolností považujeme mučitele za zločince, ale ve 

výjimečných situacích může být jeho vina vyhodnocena jako relativně malá. To 

se dle Schilda stalo i v případě Daschnera a Ennigkeita. Byli sice odsouzeni, ale 

pouze napomenutím, přičemž jim následně byla prominuta i finanční pokuta. 

Podobně uvažuje i Heiner Bielefeld, ředitel Institutu pro lidská práva v Berlíně. 

Navíc je dle něho vyloučené, aby bylo mučení za určitých okolností zákonné a 

zároveň udrženo v jasně vymezených hranicích. Pocit nebezpečí je totiž značně 

subjektivní a uzákoněním by se mučení přesunulo z údajně jasně vymezených 

hranic do oblastí, kde je nepřípustné. A připomíná, že důstojnost ztrácejí nejen 

oběti mučení, ale i mučitelé – státní zaměstnanci školení v tom, aby byli schopní 

člověka účinně připravit o důstojnost. 
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2.3.2 Další judikatura ESLP 

 

Aplikace tzv. invazivních prostředků má své meze tam, kde by mohla být 

kvalifikována jako mučení nebo podrobování nelidskému či ponižujícímu 

zacházení. Tak tomu bylo ve věci Jalloh proti Německu (rozsudek ESLP z 11. 7. 

2006, Application no. 54810/00), v níž německé policejní orgány přikročily k 

vynucenému vyvolání zvracení. V daném případě byl pouliční dealer drog Abu 

Bakan Jalloh v roce 1993 zatčen v souvislosti s prodejem sáčků, o nichž se 

policisté domnívali, že obsahují drogy. Při zatýkání pan Jalloh sáček, který měl u 

sebe, spolknul. Následně byl převezen do nemocnice, kde mu proti jeho vůli (s 

použitím fyzického donucení) byla podána emetika (prostředky vyvolávající 

zvracení). Tento zákrok byl velmi intenzivní – podezřelý musel být čtyřmi 

policisty znehybněn, skrze nos mu byla do žaludku vnořena trubice a tou mu 

byly podány látky, vyvolávající zvracení. Pan Jalloh následně vyzvracel sáček, 

který obsahoval kokain. ESLP shledal v tomto postupu německé policie porušení 

článku 3 Úmluvy.58 

V případě Funke proti Francii č. 10828/84 šlo o povinnost vydat usvědčující 

písemné doklady v rámci řízení o porušení devizových a celních předpisů. Pan 

Funke dostal pokutu ve výši 1200 franků kvůli tomu, že nechtěl celnímu úřadu 

dodat výpisy ze svých zahraničních účtů a ani nečinil žádné úkony k tomu, aby 

tyto výpisy zajistil. Ustanovení § 413 francouzského zákona o clech však 

umožňovalo za takové jednání dokonce udělit trest odnětí svobody v rozmezí 10 

dnů až 1 měsíc. ESLP došel k závěru, že čl. 6 Evropské úmluvy o lidských 

právech byl porušen. Podle ESLP celní orgány nutili stěžovatele, aby jim poskytl 

důkazy proti sobě, jež se jim nepodařilo zajistit jiným způsobem. ESLP vyvodil 

závěr, že takový zásah do práv není ospravedlnitelný ani zvláštní povahou 

celních předpisů.59 

                                              
58 Rozsudek ESLP ve věci Jalloh proti Německu z 11. 7. 2006. 
59 Rozhodnutí ESLP ze dne 25. 2. 1993 ve věci Funke v. Francie. 
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Ve věci John Murray proti Spojenému království č. 14310/88 se ESLP zabýval 

otázkou, zda je možné v případě mlčení obviněného vykládat toto v jeho 

neprospěch. Stěžovatel byl obviněn a obžalován ze spáchání trestného činu 

omezování osobní svobody a trestného činu vraždy, které měl spáchat ve 

prospěch zločinného spolčení. Opakovaně byl poučován jak policií, tak následně 

soudcem, že pokud odmítne vypovídat, může soudce nebo porota posoudit toto 

jeho mlčení v jeho neprospěch v souladu s nařízením o důkazech v trestním 

řízení z roku 1988. Podle ESL P má právo obviněného odepřít výpověď má 

meze. Pak je možný i takový postup soudu, kdy soud při hodnocení důkazů bere 

v potaz mlčení obžalovaného a vyvozuje z něj negativní závěry. Musí se však 

jednat o tak silné důkazy, které si skutečně žádají vysvětlení ze strany 

obžalovaného. Obžalovaný, resp. obviněný však nesmí být k podání výpovědi 

nucen, ani nesmí být jeho mlčení samo o sobě považováno za důkaz viny.60 

V případu Saunders proti Spojenému království (rozsudek ze 17. 12. 1996, 

Recueil VI/1996) se řešilo, zda lze v trestním řízení před soudem použít 

výpovědi, získané předtím pod hrozbou trestní sankce při mimosoudním 

vyšetřování prováděném obchodními inspektory. Stěžovatel byl podezřelý z 

machinací s kurzem akcií společnosti Guiness. Inspektoři jmenovaní ministrem 

obchodu a průmyslu stěžovatele celkem devětkrát vyslechli. Nejednalo se tedy o 

výslechy v trestním řízení. Tyto protokoly však byly použity jako důkaz v 

trestním řízení proti stěžovateli. Ten byl pak i na základě těchto protokolů za 

nezákonné operace na podporu akcií odsouzen k trestu odnětí svobody na pět let. 

Pan Saunders se pak obrátil na ESLP. Stěžoval si na to, že použití jeho výpovědí 

před inspektory ministerstva průmyslu bylo v rozporu s čl. 6 odst. 1 EÚLP. ESLP 

po projednání věci konstatoval porušení čl. 6 EÚLP. Dále v rozsudku uvedl, že 

obecné požadavky na spravedlivé řízení ve smyslu čl. 6 EÚLP, včetně práva 

nepřispívat k obvinění proti sobě, se vztahují na trestní řízení týkající se všech 

druhů trestných činů, od nejjednodušších k nejsložitějším. Veřejný zájem nemůže 

                                              
60 Rozhodnutí ESLP ze dne 26. 1. 1996 ve věci Murray v. Spojené království. 
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ospravedlnit použití výpovědí, které byly vynuceny mimo soudní řízení, pro 

účely obžaloby v trestním řízení.61 

 

3 Dokazování  
 

Než budu popisovat jednotlivé procesní úkony, při nichž může docházet 

k porušení zásady „nemo tenetur“, považuji za nutné na tomto místě vyložit 

problematiku neúčinnosti důkazů v trestním řízení, která s tématem úzce souvisí. 

Pro tento výklad jsem si dovolil použít části své diplomové práce, která se 

neúčinnosti důkazů přímo zabývala.62 

Zjištění pravdy v trestním řízení nemůže být považováno za absolutní hodnotu, 

neboť se zde promítá základní konflikt zájmů trestního řízení. Je jím konflikt 

mezi zájmem splnění účelu trestního řízení a zájmem na integritě individuálních, 

respektive celospolečenských hodnot. Tyto hodnoty jsou pak zaručeny Ústavou a 

mezinárodními pakty zaručených práv a svobod člověka, zejména Evropskou 

úmluvou o lidských právech a základních svobodách. Jedná se především o 

ochranu osobnosti v nejširším smyslu, jeho příbuzenských a tím i citových 

vztahů, stejně tak jako ochrana některých důležitých zájmů společnosti a státu, 

jejichž hodnota přesahuje význam hodnoty účelu trestního řízení. Proto je třeba 

z těchto hledisek stanovit jasná pravidla pro zjišťování pravdy, tedy pro 

dokazování v nejširším slova smyslu. Je tedy nutné stanovit způsob jak co 

nejlépe dosáhnout cíle trestního řízení, ale současně s tím pečlivě uvážit pořadí a 

význam všech hodnot. Z toho plyne, že zjištění pravdy v trestním řízení za 

                                              
61 Rozhodnutí ESLP ze dne 17. 12. 1996 ve věci Saunders v. Spojené království. 
62 Děček, M.: Neúčinnost důkazů v trestním řízení, Diplomová práce, Praha: Univerzita Karlova v Praze 

2013. 
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každou cenu nemůže být jeho principem, což odráží i právní regulace „pravidel 

hry“ pro dokazování.63 

Dokazováním v trestním řízení rozumíme trestním řádem vymezený postup 

orgánů činných v trestním řízení za zákonem vymezené součinnosti stran, jehož 

smyslem je poznání skutkových okolností důležitých pro jejich další postup a 

v konečné fázi i pro rozhodnutí. V tom tkví základní význam dokazování. Tento 

postup je upraven příslušnými ustanoveními trestního řádu, jež tvoří důkazní 

právo. Předmětem trestního řízení je totiž skutek, který se stal v minulosti a který 

OČTŘ, jež o něm mají rozhodovat, osobně samy nepozorovaly ani se ho 

neúčastnily (a ani nemohly, neboť by to vedlo k jejich vyloučení z důvodu 

podjatosti). Vzhledem k tomu se mohou s ním seznámit jen nepřímo tím, že si 

jeho průběh rekonstruují pomocí opatřených a provedených důkazů. Na úplnosti, 

přesnosti a věrnosti takové rekonstrukce pak závisí výsledek trestního řízení. 

Rozhodující dokazování totiž probíhá v hlavním líčení, kde smyslem je získání 

přesvědčení soudu o vině či nevině obžalovaného.64  

 

3.1 Úprava dokazování v mezinárodních dokumentech 
 

Úprava dokazování v trestním řízení je, byť nikoli komplexně, obsažena 

v několika pramenech různé právní síly.  

Z obsáhlé problematiky dokazování Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod výslovně upravuje jen presumpci neviny (čl. 6 odst. 2) a 

výslech svědka (čl. 6 odst. 3 písm. d). Základní zásady spravedlnosti řízení, 

zejména principy rovnosti zbraní a kontradiktornosti, ovládající celé řízení a jež 

jsou v Úmluvě také upraveny, se však nutně vztahují i na dokazování a zejména 

na způsob provádění důkazů. Kromě toho se opatřováním důkazů často zasahuje 

                                              
63 Pipek, J., Zákaz důkazů v českém trestním řízení. Kriminalistika, 1998, č. 4, s. 309-310. 
64 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P., a kol. Kurs trestního práva, Trestní právo procesní. 3. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 374. 
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do práv a svobod zaručených jinými ustanoveními Úmluvy, zejména články 3 a 

8. Úprava dokazování je především věcí smluvních států a Úmluva jim 

nepředepisuje žádný z existujících důkazních systémů, což je nezbytné vzhledem 

k velké rozmanitosti úprav dokazování v jednotlivých státech.65  

Podle Evropského soudu pro lidská práva „Úmluva zaručuje ve svém článku 6 

právo na spravedlivý proces, ale neupravuje přípustnost důkazů jako takovou, 

kterou patří upravit v první řadě vnitrostátnímu právu.“66 Stejně tak „náleží 

zásadně vnitrostátním soudům a zvláště soudům prvního stupně hodnotit 

shromážděné důkazy a závažnost důkazů, jejichž provedení navrhuje 

obviněný.“67 Především vnitrostátní soud hodnotí také závažnost důkazu, jeho 

relevantnost, pravdivost provedených důkazů a jejich důkazní sílu. Přímá 

kontrola Evropského soudu pro lidská práva je výjimečná v případech zřejmých 

excesů či svévole. Soud si však vyhrazuje právo „zkoumat, zda řízení, 

posuzované vcelku, včetně způsobu provedení důkazů v neprospěch i 

ve prospěch obviněného, mělo spravedlivý charakter požadovaný článkem 6 

Úmluvy.“68 I když tedy uvedené otázky důkazního práva upravuje především 

vnitrostátní řád autonomně a aplikovat či vykládat je náleží především 

vnitrostátním soudům, podléhají i tyto stránky důkazního řízení kontrole Soudu 

z hlediska obecných principů spravedlivého procesu, rovnosti zbraní a 

kontradiktorního projednání. 

Jinak ovšem Evropský soud pro lidská práva posuzuje přípustnost důkazů 

získaných postupem, které odporují čl. 3 Úmluvy (důkaz získaný prostřednictvím 

mučení). Evropský soud pro lidská práva konstatuje, že usvědčující důkazy, ať 

jde o doznání nebo věcné důkazy, které byly získány za pomocí násilí, brutality 

nebo jiných aktů kvalifikovaných jako mučení, nelze nikdy použít k usvědčení 

oběti mučení, bez ohledu na to, jaká je jejich důkazní hodnota. Dá se to tedy 

                                              
65 Repík, B., Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo, Praha: Orac, 2002, s. 194. 
66 Rozsudek Schenk v. Švýcarsko z 12. 7. 1988, A č. 140, § 46 apod.. 
67 Rozsudek Barberá et al. v. Španělsko z 6. 12. 1988, A č. 146, § 68. 
68 Rozsudek Barberá et al. v. Španělsko z 6. 12. 1988, A č. 146, § 68. 
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shrnout tak, že i v době boje proti terorismu a organizovanému zločinu Úmluva 

absolutně zakazuje mučení a nelidské nebo ponižující tresty nebo obdobné 

zacházení s jakoukoliv osobou. Zásah do lidské integrity ovšem nečiní důkaz 

neúčinným paušálně vždy. Evropský soud pro lidská práva konstatuje, že nelze 

vyloučit, že za určitých podmínek použití důkazů opatřených za pomoci 

úmyslných aktů zlého zacházení, které nedosahují stupně mučení, může mít za 

následek nespravedlnost řízení vedeného proti oběti bez ohledu na závažnost 

vytýkaného trestného činu, důkazní hodnotu důkazu a možnosti oběti namítat 

jeho použití v procesu. Z uvedeného lze tedy vyvodit, že se jednoznačně 

nevylučuje za určitých podmínek připuštění důkazu získaného s porušením čl. 3 

Úmluvy, pokud nešlo o mučení. Naopak nulovou tolerancí je postižen proces, ve 

kterém by došlo k doznání, jež bylo vynuceno byť sebemenším donucením, a 

toto donucení činí doznání absolutně neúčinným (rozhodnutí Allan v. Spojené 

království a Saunders v. Spojené království).69 

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání v článku č. 15 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. V článku č. 16 je pak uvedeno, že každý 

stát, který je smluvní stranou této Úmluvy, se zavazuje zabránit na kterémkoli 

území pod jeho jurisdikcí dalším činům krutého, nelidského či ponižujícího 

zacházení nebo trestání, které nespadají pod mučení, jak je vymezeno v článku 1, 

jsou-li takovéto činy spáchány veřejným činitelem nebo jinou osobou jednající z 

úředního pověření nebo z jejich podnětu či s jejich výslovným nebo tichým 

                                              
69 REPÍK, B. K přípustnosti důkazů získaného nelidským a ponižujícím zacházením a k právu 

neobviňovat sebe samého. In Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, roč. 2007, č. 2, s. 13 - 

17. 
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souhlasem. Evropský soud pro lidská práva pak rozšiřuje bez bližšího 

odůvodnění tento zákaz i na věcné důkazy získané mučením.70 

V oblasti dokazování se v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva výrazně 

profilují některé základní principy, které ovládají jeho rozhodování. Je to 

především princip proporcionality mezi právy obhajoby na jedné straně a 

obecnými zájmy společnosti, popřípadě právy jiných osob zúčastněných na 

řízení, zejména svědků a poškozených, na straně druhé. Výrazně se to projevuje 

při posuzování přípustnosti nezákonných důkazů, při právu mlčet, při výslechu 

svědků a poškozených (zejména nezletilých obětí trestných činů). Prakticky 

žádné z práv obhajoby nepovažuje ESLP za právo absolutní, neomezitelné. 

Přitom se ESLP střeží překročit určitou hranici, za níž by bylo právo obhajoby 

poškozeno způsobem, který by měl za následek nespravedlnost procesu.71 

Porušené právo posuzuje ESLP zpravidla v rámci řízení v celku, nikoli 

izolovaně, ledaže by šlo o porušení tak závažné, že by samo o sobě 

diskvalifikovalo proces jako spravedlivý. Připouští proto např. i důkaz získaný 

bez zákonného základu nebo nezákonnými prostředky, výpověď nepodrobenou 

kontradiktornímu projednání atd., pokud nejsou jedinými nebo rozhodujícími 

důkazy viny. Bezduché lpění na nepodstatných formalitách (které se často vytýká 

našim soudům), kterými je někdy proces zatížen není to, co Evropský soud pro 

lidská práva očekává, když vyžaduje, aby byla zaručena práva skutečná a 

efektivní, nikoli formální.72 

 

 

                                              
70  Rozsudek ESLP Jalloh v. Německo z 11. 7. 2006. 
71 DĚČEK, Milan. Neúčinnost důkazů v trestním řízení, Diplomová práce.  Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta, 2013. 
72 DĚČEK, Milan. Neúčinnost důkazů v trestním řízení, Diplomová práce.  Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta, 2013. 
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3.2 Tuzemská úprava dokazování 
 

Základem současné právní úpravy dokazování je zákon č. 141/1961 Sb. (trestní 

řád), v platném znění. Dokazování se řídí zejména základními zásadami trestního 

řízení. Tyto zásady jsou převážně uvedeny v § 2 trestního řádu. Základními 

zásadami trestního řízení rozumíme vůdčí právní ideje, jimž toto vůdčí postavení 

přiznává zákon. V důsledku své povahy jsou základem, na kterém je vybudována 

organizace trestního řízení a úprava činnosti jeho orgánů.73  

Mezi základní zásady dokazování řadíme: 

 zásada vyhledávací – orgány činné v trestním řízení jsou povinny zjišťovat 

relevantní skutečnosti důležité pro trestní řízení, bez ohledu na to, zda svědčí 

ve prospěch nebo neprospěch obviněného a to i bez návrhu stran, jedná se o 

projev širší zásady oficiality, 

 zásada presumpce neviny – uplatňuje se v tom, že vina má být úplně a 

nepochybně prokázána v průběhu dokazování, které probíhá v hlavním 

líčení, trestní řád neukládá obviněnému povinnost dokazovat svou nevinu. 

Aby mohl být odsouzen, musí mu být vina dokázána a dokazovat nevinu je 

právem obviněného, 

 zásada volného hodnocení důkazů – OČTŘ hodnotí důkazy dle svého 

vnitřního přesvědčení jednotlivě i v jejich souhrnu. Výsledek hodnocení 

důkazů se stává pro orgán činný v trestním řízení základem pro jeho 

rozhodnutí a uvádí ho i v odůvodnění svého rozhodnutí, 

 zásada ústnosti – v důkazním řízení se projevuje především tak, že se důkazy 

v hlavním líčení a ve veřejném zasedání provádějí zpravidla ústně, tedy 

obvinění, svědci a znalci musí vypovídat ústně, listiny, kterými se u soudu 

                                              
73 Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní, Praha: Aspi, 2008, s. 56. 
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provádí důkaz, a protokoly o úkonech, které nelze z povahy věci opakovat, 

musí být zpravidla přečteny, 

 zásada bezprostřednosti – uplatňuje se v požadavku, aby byly důkazy 

provedeny bezprostředně před soudem, který rozhoduje o vině a trestu; soud 

při provádění důkazů vnímá jednotlivé skutečnosti, které jsou jednotlivými 

důkazy potvrzovány nebo vyvráceny, zkoumá zákonnost, věrohodnost 

důkazů a jejich vztah k dokazované skutečnosti, 

 zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností (zásada 

materiální pravdy) – vede orgány činné v trestním řízení k provádění 

dokazování v takovém rozsahu, jenž je nezbytný z hlediska zjištění stavu pro 

konkrétní rozhodnutí, proces má směřovat, pokud možno, k pravdivému 

poznání, které je základem rozhodnutí, 

 zásada přiměřenosti a zdrženlivosti – se v dokazování projevuje tak, že při 

zjišťování veškerých skutečností musí orgány činné v trestním řízení 

postupovat tak, aby byla šetřena zaručená práva a svobody všech osob.74  

Mimo uvedených zásad je dokazování upraveno zejména v hlavě páté trestního 

řádu. K tomu je třeba podotknout, že způsob opatřování důkazů je ještě upraven 

v převážné části hlavy čtvrté trestního řádu o zajišťovacích úkonech. Specifické 

požadavky ohledně trestního řízení ve věcech mladistvých jsou upraveny 

v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.). Novela 

trestního řádu, která byla provedena zákonem č. 265/2001 Sb., znamenala 

významnou změnu, neboť došlo k posunu těžiště dokazování z přípravného 

řízení do hlavního líčení. Rozhodnutí soudu tak může být založeno výhradně na 

skutkových zjištěních, kterými se soud zabýval v průběhu hlavního líčení a to 

zejména tak, že k jejich prokázání prováděl dokazování.75  

 

                                              
74 Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní, Praha: Aspi, 2008, s. 283. 
75 Śámal, P., a kol.: Trestní řád, Komentář – díl II., 5. vydání, Praha: C. H. Beck, 2005, s. 1688. 
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Základní pojmy dokazování: 

Předmětem dokazování v konkrétní věci jsou okolnosti důležité pro trestní řízení 

v daném případě. Za takové okolnosti nutno pokládat okolnosti důležité pro 

rozhodnutí věci, okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její 

provedení, i okolnosti důležité pro postup trestního řízení (např. okolnosti 

odůvodňující přerušení trestního stíhání).  

Pod pojmem rozsah dokazování rozumíme okruh důkazů, které jsou třeba pro 

zjištění předmětu dokazování.  

Skutečnost, která má být zjištěna, se označuje jako předmět důkazu. Prostředek, 

který je používán orgánem činným v trestním řízení při dokazování k poznání 

skutečnosti, která je předmětem důkazu, se nazývá důkazní prostředek. Je jím 

ohledání osoby nebo věci, při kterém tento orgán poznává skutečnosti přímým 

pozorováním a vytváří tak přímé poznatky o smysly pozorovatelných 

vlastnostech pozorované osoby nebo věci (o poranění osoby, o poškození věci 

apod.). Dále je důkazním prostředkem výslech osob (obviněného, svědka, 

znalce), které mohou podat informaci o skutečnosti, jež je předmětem důkazu. 

Orgán činný v trestním řízení tak získá svou smyslovou činností přímý poznatek 

o tom, co tyto osoby vypovídají. Konečně je důkazním prostředkem také 

seznamování orgánu činného v trestním řízení s obsahem zpráv o předmětu 

důkazu zachycených na věcech (čtení obsahu písemné zprávy, promítnutí filmu, 

přehrání zvukového záznamu apod.). Důkazním prostředkem v procesním 

smyslu je tedy vlastní procesní činnost orgánu činného v trestním řízení, která 

slouží podle trestního řádu k poznávání skutečností.76 

Důkazem v procesním smyslu je pak přímý poznatek, který OČTŘ získal o 

předmětu důkazu z důkazního prostředku při procesním dokazování. Procesním 

důkazem jsou tedy výsledky získané provedením ohledání, obsah výpovědi 

                                              
76 DĚČEK, Milan. Neúčinnost důkazů v trestním řízení, Diplomová práce.  Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta, 2013. 
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vyslechnutých osob, obsah listin nebo zpráv zachycených jinak než písemně. 

Výsledek získaný procesním dokazováním je důkazem, i když jeho hodnocení 

ukáže, že není závažným nebo že není pravdivým. Je-li tomu tak, pak v prvém 

případě nelze z něho činit žádné zjištění v projednávané věci, v druhém případě 

nelze nepravdivou skutečnost považovat na jeho podkladě za zjištěnou a při 

rozhodování z ní vycházet jako z existující. Každý procesní důkaz je nutně spjat 

s určitou osobou (pokud je důkazem výpověď) nebo věcí (jestliže je tímto 

důkazem listina nebo jiná zpráva spojená s nějakým hmotným podkladem). Tyto 

osoby nebo věci nazýváme nositeli důkazů.77 

Důkazní prostředky (prameny důkazů) jsou v trestním řádu vyjmenovány jen 

demonstrativně v ustanovení § 89 odst. 2 trestního řádu. Jedná se zejména o 

výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro 

trestní řízení a ohledání. Mimo tyto uvedené může za důkaz sloužit vše, co může 

přispět k objasnění věci. Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal OČTŘ, 

ale předložila jej některá ze stran, není důvodem k odmítnutí takového důkazu. 

Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. 

Posouzení, zda je konkrétní důkaz přípustný, je vždy na posouzení soudu. 

Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že žádný důkaz nelze předem vyloučit. 

Trestní řád ovšem obsahuje relativně bohatý počet ustanovení obsahující důkazní 

zákazy, ze kterých lze dovodit nepřípustnost určitých důkazů.78  

Na tomto místě je možno odkázat na usnesení Vrchního soudu v Olomouci, který 

dovodil, že došlo-li k opatření důkazu ve stádiu přípravného řízení postupem, 

který je v rozporu s příslušnou právní úpravou, musí soud rozhodující o podané 

obžalobě k této skutečnosti přihlédnout a vyvodit z ní příslušné procesní 

                                              
77 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní, 1. vydání, Praha: Leges, 2010, s. 332-354. 
78 DĚČEK, Milan. Neúčinnost důkazů v trestním řízení, Diplomová práce.  Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta, 2013. 
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důsledky. Od důkazu opatřeného „contra legem“ je třeba (jako od důkazu 

procesně neúčinného) při hodnocení důkazů odhlédnout.79 

Českými soudy je opakovaně konstatováno, že ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 

trestního řádu za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, kdy 

je potřeba uvést, že toto má své mantinely především v dodržení základních 

lidských práv vymezených Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o 

ochraně lidských práv a základních svobod.80 

V rámci novelizace trestního řádu zákonem č. 178/1990 Sb. bylo doplněno 

ustanovení § 89 odst. 3, jež je převzetím závazku plynoucího z Úmluvy proti 

mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. „Důkaz 

získaný nezákonným donucením, nebo pohrůžkou takového donucení nesmí být 

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

takového donucení nebo hrozby donucení použila“. 

Poprvé tak trestní řád řeší výslovně otázku neúčinnosti důkazů – jedná se o 

výslovný zákaz důkazu.81  Nezákonné donucení může mít jakoukoli podobu. 

Může se jednat o přímé fyzické donucení (násilí) nebo jen o hrozbu donucení 

(psychické působení). V každém případě však musí dosahovat takové intenzity, 

aby vedlo k získání důkazu proti vůli jiné osoby, vůči níž donucení či jeho 

hrozba směřuje.82 Pomocí výkladu „a contrario“ se dá dovodit, že nezákonným 

donucením nebo hrozbou takového donucení jsou všechny způsoby donucení 

mimo ty, které dovoluje trestní řád.  

 

 

                                              
79 Usnesení Vrchního soud v Olomouci ze dne 9. 5. 2001, sp. zn. 1 To 36/2001. 
80 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2007, sp. zn. 5 Tdo 459/2007. 
81 Nett, A.: K problematice neúčinných důkazů podle novely trestního řádu, Justiční revue č. 5/1991, s. 

35. 
82 Śámal, P.: a kol., Trestní řád, Komentář – díl I., 5. vydání, Praha: C. H. Beck, 2005, s. 724. 
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3.3 Teorie a praxe neúčinnosti důkazů 
 

Sankce neúčinnosti působí vůči důkazu jako celku. Právně tedy důkaz neexistuje. 

Podle názoru Alexandra Netta tedy nelze informace získané tímto důkazem dále 

využívat v trestním řízení. Pokud bychom totiž informace pocházející z důkazu 

získaného donucením považovali za použitelné v trestním řízení, mohlo by pak 

v praxi být OČTŘ použito donucení k získání důkazu s vědomím, že takový 

důkaz bude neúčinný, ale jeho prostřednictvím budou vyhledány důkazy, jež 

umožní prokázat vinu obviněného. Jaký smysl by pak měla sankce neúčinnosti 

uváděná v ustanovení § 89 odst. 3 trestního řádu, pokud by informace získané 

úmyslným porušením zákona byly v trestním řízení dále využívány?83 Za 

povšimnutí rovněž stojí řešení otázky, zda sankce ustanovení § 89 odst. 3 

trestního řádu dopadá pouze na OČTŘ či nikoliv. Procesní strany na základě 

ustanovení § 89 odst. 2 trestního řádu mohou vstupovat do procesu vyhledávání a 

opatřování důkazů. Je tedy na místě použít ustanovení § 89 odst. 3 trestního řádu 

i na důkazy předložené procesními stranami.84 

Vzhledem ke shora uvedenému je zřejmé, že důkazní prostředky (prameny 

důkazů) jsou v trestním řádu vyjmenovány jen demonstrativně. Důsledkem toho 

je, že nevystačíme s předpisy trestního řádu jako kritérii zákonnosti takového 

důkazního prostředku, který v něm není upraven. Vedle základních zásad a 

obecných principů trestního řízení musíme přihlížet i k tomu, zda nejsou 

v rozporu s právním řádem vůbec, zejména s ústavními a zákonnými zárukami 

ochrany osobnosti, práv a svobod občanů. Pojetí opírající se jen o předpisy 

trestního řádu je tedy příliš úzké.85  

 

                                              
83 Nett, A.: Plody z otráveného stromu, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, s. 67 
84 DĚČEK, Milan. Neúčinnost důkazů v trestním řízení, Diplomová práce.  Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta, 2013. 
85 Růžek, A.: K některým důsledkům porušení předepsaného procesního postupu, In Socialistické 

soudnictví, 1966, č. 5, s. 223 
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3.4 Teorie konfliktu zájmů a hodnoty důkazu 
 

Současná česká trestněprávní teorie vychází z koncepce konfliktu zájmů a 

hodnoty důkazu.86 Otázky účinnosti se řeší prostřednictvím zkoumání hodnoty 

důkazu. Za takovou se považuje i zákonnost. Zákonnost důkazu je totiž nejen 

jeho hodnotou, ale především otázkou hodnocení důkazu. U důkazu je třeba vždy 

hodnotit závažnost, pravdivost a zákonnost. Teorie dokonce vyžaduje hodnocení 

jednotlivých stránek v přesně určeném pořadí. Nejprve je nutno hodnotit 

závažnost důkazu. Není-li závažný, pak jej OČTŘ z dalšího hodnocení vyloučí. 

Druhým hodnotovým znakem je zákonnost důkazu. Zákonností důkazu se zde 

rozumí, že výsledek procesního dokazování byl získán příslušným orgánem a 

postupem, jež je v souladu s právními předpisy. Dojde-li ze strany orgánu 

k porušení, pak je takový důkaz nezákonný. Nezákonnost důkazu nemá vždy 

stejný účinek. Někdy je vada tak závažná, že znehodnotí provedený úkon tak, že 

je absolutně neúčinný a jindy nikoliv. Poslední hodnotou je pravdivost. 

Pravdivost (věrohodnost) je vlastností důkazu. Je-li důkaz posouzen jako 

neúčinný, není důvod se zabývat jeho pravdivostí.87 

V souvislosti s problematikou účinnosti důkazů se setkáváme v odborné 

literatuře s následujícími pojmy: přípustnost, účinnost, zákonnost, platnost, 

použitelnost. A. Růžek uvádí, že důkaz, který byl proveden v rozporu 

s procesním předpisem, se pokládá za neplatný, neúčinný. Podle závažnosti 

porušení procesních předpisů může jít o jeho absolutní či relativní neúčinnost.88 

B. Repík se domnívá, že přípustnost důkazu je určena pramenem důkazu a 

ztotožňuje přípustnost a účinnost důkazu, přičemž tedy přípustnost důkazu 

zahrnuje přípustnost pramene důkazu a zákonnost důkazu.89 Přípustnost je tedy 

                                              
86 Fiala, J.: Pojem důkazu ve smyslu procesním, Stát a právo, 1967, č. 13, s. 82  
87 Nett, A.,: Plody z otráveného stromu, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, s. 42. 
88 Růžek, A.: K některým důsledkům porušení předepsaného procesního postupu, Soc. soudnictví, 1966, 

č. 5, s. 223. 
89 Repík, B.: Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení, Bulletin advokacie, 

červen-září, 1982, s. 122. 
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dána těmito podmínkami, které jsou ovšem kumulativní. Proto platí závěr, že 

nezákonný důkaz je vždy nepřípustný! 

Kritéria zákonnosti důkazů u nás nejkomplexněji zpracoval Repík90, podle něhož 

lze zákonnost důkazu posuzovat z těchto hledisek: 

1) zda byl důkaz opatřen z pramene, který stanoví, popř. připouští zákon, 

2) zda byl důkaz opatřen a proveden procesním subjektem k tomu zákonem 

oprávněným, 

3) zda byl důkaz opatřen a proveden v tom procesním stádiu, v němž je příslušný 

procesní subjekt podle zákona oprávněn opatřovat a provádět důkazy 

v procesním smyslu, 

4) zda se opatřený a provedený důkaz týká předmětu dokazování v daném 

procesu, tedy zda se týká skutku, o němž se řízení vede, 

5) zda byl důkaz opatřen a proveden způsobem, který stanoví, popřípadě 

připouští zákon. 

Zákonnost je tak určena subjektem a předmětem dokazování, stádiem procesu, 

v němž se dokazování provádí, prameny důkazu a způsobem dokazování. 

 

3.5 Vady řízení 
 

Z hlediska stupně nezákonnosti lze podle teorie a praxe rozlišovat: 

a) absolutní neúčinnost důkazu, která je důsledkem existence podstatné 

(závažné) vady, která je neodstranitelná, 

                                              
90 Repík, B.: Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení, Bulletin advokacie, 

červen-září, 1982, s. 125-126. 
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b) relativní neúčinnost důkazu, jež je důsledkem existence podstatné 

(závažné) procesní vady, která je odstranitelná. 

Teorie i judikatura v zásadě akceptuje, že vadně provedený nebo nezákonným 

způsobem opatřený důkaz je dle povahy a závažnosti porušení zákona buď 

absolutně neúčinný, respektive nepřípustný (tj. nelze k němu přihlížet a musí být 

vyloučen z hodnocení při zjišťování skutkového stavu) nebo relativně neúčinný 

(tj. nelze k němu přihlížet, jen pokud se neodstraní vada, která se při jeho 

opatřování nebo provádění sběhla) anebo posléze jde o důkaz plně účinný, 

protože vada, ke které došlo, není podstatná. Vada, která má za následek 

neúčinnost důkazu, musí být tedy podstatná. Dovozuje se to především 

z ustanovení o opravných prostředcích, zejména z ustanovení § 258 odst. 1 písm. 

a) trestního řádu, podle kterého podstatná vada řízení, včetně dokazování je 

důvodem pro zrušení napadeného rozsudku a zpravidla vrácení k novému 

projednání a rozhodnutí soudu prvého stupně, kde musí být taková vada 

napravena.91 Dále se v trestním řádu objevuje pojem závažná procesní vada (v 

ustanovení § 188 odst. 1 písm. e) trestního řádu má za následek vrácení věci 

státnímu zástupci k došetření v předběžném projednání obžaloby), která svým 

obsahem odpovídá pojmu podstatná vada ve smyslu ustanovení § 258 odst. 1 

písm. a) trestního řádu.92 

Dále je třeba rozlišovat mezi neúčinností a neexistencí důkazu. Důkaz trpící 

podstatnou procesní vadou z hlediska bytí existuje, ale z hlediska právní 

relevance je právně neúčinný (neplatný). Vzhledem k dokazované skutečnosti je 

třeba na něj hledět, „jako by neexistoval“, nelze jej použít k důkazním účelům.93  

 

                                              
91 Repík, B.: Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení, Bulletin advokacie, 

červen-září, 1982, s. 128 
92 DĚČEK, Milan. Neúčinnost důkazů v trestním řízení, Diplomová práce.  Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta, 2013. 
93 Nett, A.,: Plody z otráveného stromu, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, s. 42 
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3.5.1 Absolutní neúčinnost důkazu 
 

Podstatnou vadou způsobující absolutní neúčinnost důkazu je tedy především 

získání důkazu nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení, což 

výslovně uvádí ustanovení § 89 odst. 3 trestního řádu.  

Dalšími podstatnými vadami řízení jsou dle teorie i praxe zejména: 

 obstarání důkazu při provádění nezákonného procesního úkonu (např. 

získání důkazu při nepovolené domovní prohlídce), 

 výslech obviněného bez obhájce v případech nutné obhajoby (srov. č. 

25/1990-II a č. 40/1994-I. Sb. rozh. tr.), 

 získání doznání obviněného při jeho výslechu za použití sugestivních či 

kapciózních otázek, 

 provádění výslechu obviněného za záměrně vytvořených okolností, které 

výrazně nepříznivě ovlivňují jeho psychický stav (č. 25/1990-III Sb. rozh. 

tr.), 

 výslech svědka bez náležitého poučení o právu odepřít výpověď a o 

zákazu výslechu (srov. č. 9/1985 a č. 34/1980 Sb. rozh. tr.) 

 výslech svědka provedený tak, že po přečtení jiné svědecké výpovědi 

pouze prohlásí, že tato má být považována za jeho vlastní výpověď (srov. 

č. 52/1977-I. Sb. rozh. tr.) 

 znalecký posudek podaný podjatým znalcem, 

 důkazy získané nad rámec úkonů, které slouží k odstranění naléhavého 

nebezpečí při vstupu do obydlí, a další.94 

                                              
94 DĚČEK, Milan. Neúčinnost důkazů v trestním řízení, Diplomová práce.  Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta, 2013. 
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Podle uznávané teorie konfliktů zájmů je třeba posoudit, zda je zapotřebí 

upřednostnit zájem zajištění ochrany lidských práv a svobod nebo na trestním 

postihu pachatele. Při těchto úvahách je základním hlediskem závažnost 

trestného činu a pochopitelně také druh porušeného práva a stupeň jeho narušení. 

Byly vysloveny názory, že u závažných deliktů důkaz získaný i závažným 

porušením významného lidského práva by měl být přípustný. Naopak u trestného 

činu menší závažnosti by neměl být přípustný důkaz získaný byť jen nepatrným 

porušením lidských práv a svobod.95 

 

3.5.2 Relativní neúčinnost důkazů 
 

Kromě důkazů absolutně neúčinných, vykazujících takové podstatné vady, jež 

nelze odstranit, a důkaz proto nelze vůbec využít, mohou být důkazy relativně 

neúčinné. K takovým důkazům do doby, než je vada odstraněna, nelze přihlížet 

při hodnocení skutkového stavu věci. Rozhodující pro jejich odlišení od důkazů 

absolutně neúčinných není závažnost vady, neboť i zde musí jít o vadu 

podstatnou, ale to, že jejich podstatnou vadu lze dodatečně odstranit a tím důkaz 

z hlediska použitelnosti zhojit. Takové vady jsou poměrně vzácné a obecně se 

týkají důkazů, jež lze provést při úkonu, ke kterému je třeba souhlasu určité 

osoby nebo orgánu (srov. např. souhlas státního zástupce k nařízení osobní 

prohlídky policejním orgánem podle ustanovení § 83b odst. 1 trestního řádu). 

Nedostatek souhlasu lze zhojit jeho dostatečným udělením. Dále jde například o 

vady, kdy svědek vyslechnutý i přes zákaz výslechu podle ustanovení § 99 

trestního řádu bude dodatečně zproštěn povinnosti mlčenlivosti nebo povinnosti 

zachovávat v tajnosti utajované informace, nebo nepodepsaná některá strana 

protokolu o výslechu obviněného nebo svědka v přípravném řízení (podle 

                                              
95 Nett, A.,: Plody z otráveného stromu, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, s. 44. 
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ustanovení § 95 odst. 2, 3 a § 103 trestního řádu) bude dodatečně bez námitek 

podepsána. Původně vadný důkaz se tak stane bezvadným.96 

Určitá porušení předpisů týkajících se trestního řízení, která nelze považovat za 

podstatné vady pak nemusí způsobit ani relativní neúčinnost důkazu. Tak tomu 

bude například v případě, kdy nejsou zjištěna všechna osobní data svědka ve 

smyslu ustanovení § 101 odst. 1 trestního řádu, pokud byla i přes to dostatečně 

zjištěna jeho totožnost, neboť to není na újmu účelu svědecké výpovědi. Procesní 

vadu, k níž došlo při opatřování nebo provádění důkazu a která vedla 

k neúčinnosti důkazu, je třeba v dalším řízení, pokud to je ještě možné, napravit, 

a to zpravidla opakováním provedeného procesního či důkazního úkonu 

s dodržením všech příslušných procesních předpisů. I kdyby byla napravena vada 

absolutně neúčinného důkazu opakováním příslušného úkonu trestního řízení, 

popřípadě jinak odstraněna jeho podstatná vada, lze zpravidla v dalším řízení 

použít nový, bezvadně opatřený a provedený důkaz. Původní vadně provedený 

důkaz lze použít jen v případech relativní neúčinnosti.97 

Jaké důsledky bude mít nějaké porušení postupu při získávání důkazu, bude 

nutno dovodit výkladem. Není sporu, že nezákonný důkaz fyzicky existuje, a 

podle jeho relevance je buď absolutně či relativně neúčinný nebo je účinný. 

 

3.5.3 Problematika důkazů získaných na základě neúčinných důkazů 
 

A. Růžek se domnívá, že důkazy získané na základě neúčinných důkazů jsou 

účinné. K tomu pak uvádí následující argumentaci.98 Faktické účinky 

nezákonného a proto právně neúčinného důkazu nelze vždy jednoduše smazat ze 

světa, když bez něho by popřípadě nebyly v řízení opatřeny další důkazy a jiné 

                                              
96 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. Vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 413. 
97 Viz odkaz č. 32 
98 Růžek, A.: K některým důsledkům porušení předepsaného procesního postupu, Soc. soudnictví, 1966, 

č. 5, s. 223 



66 

 

důkazy, zejména výpovědi týchž osob by popřípadě měli jiný obsah, atd. 

Například obviněný byl hrubým fyzickým násilím donucen k doznání a uvedl 

místo kam ukryl kořist, kterou získal trestným činem. Kořist bude na uvedeném 

místě nalezena. Patrně nikdo nebude žádat její vrácení na původní místo a 

hledání nových důkazů, na jejichž podkladě by je bylo možno znovu odkrýt. 

Procesně by v takovém případě mělo být postupováno asi tak jako kdyby 

k doznání nedošlo a věci pocházející z trestného činu na jeho podkladě nebyly 

nalezeny. K odsouzení by pak mohlo za této situace dojít, jen pokud by 

obviněnému donucenému k výpovědi bylo možno prokázat vinu nehledě na jeho 

doznání na základě jiných zákonem opatřených a provedených důkazů. 

Neúčinnost výpovědi má jen ten důsledek, že nelze přihlížet k tomu, že tyto 

důkazy byly opatřeny na jejím základě.99   

K tomuto názoru se přiklání i Repík100, podle nějž důkazy získané na základě 

neúčinných důkazů jsou účinné.  Dále uvádí, že v praxi se postupuje v souladu 

popsaným Růžkovým názorem a dodává, že v takovém případě je nezákonným 

zjištění existence (vyhledání, vypátrání) důkazu. Vlastní opatření důkazu již 

probíhá v souladu se zákonem (domovní prohlídka, odnětí věci, výslech 

spoluobviněných atd.). 

Podle prof. Musila a kolektivu autorů učebnice trestního práva101 takové důkazy 

účinné nejsou. Podle dosavadní české teorie a praxe jsou sice původní vynucená 

výpověď obviněného či nezákonná prohlídka nebo odnětí věci neúčinné a 

v trestním řízení nepoužitelné, ale další důkazy získané díky těmto původním 

účinné jsou. Tyto názory ovšem J. Musil a kolektiv považuje za nesprávné. 

Takový přístup podle nich v podstatě navádí orgány činné v trestním řízení 

k používání nezákonných metod při opatřování důkazů, neboť když se jim 

                                              
99 DĚČEK, Milan. Neúčinnost důkazů v trestním řízení, Diplomová práce.  Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta, 2013. 
100 Repík, B.: Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení, Bulletin advokacie, 

červen-září, 1982, s. 139 
101 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. Vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 412 
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nepodaří „dostat“ doznání či výpověď z obviněného, který až dosud zapíral či 

nevypovídal, anebo když se jim podaří vniknout např. bez soudního příkazu do 

bytu obviněného a získat tam další důkazy proti němu. Hrozí sice, že bude 

takový úkon později prohlášen za neúčinný, ale to nebude mít podstatný význam, 

neboť další důkazy na základě tohoto původního absolutně neúčinného důkazu 

získané „usvědčí“ obviněného a potvrdí „objektivní pravdu“. Musil a kolektiv 

autorů uvedené učebnice (Šámal, Kratochvíl a další) tedy zastává názor, že 

důkazy získané na základě neúčinných důkazů jsou neúčinné. 

S tímto názorem já se ovšem nemohu úplně ztotožnit. Souhlasím s tím, že pokud 

by OČTŘ (ale Musil má na mysli zřejmě především policisty) takto jednaly 

úmyslně s cílem získat důkazy za každou cenu, pak by i z nezákonně získaných 

důkazů byly odvozené důkazy neúčinné. Nemyslím si ovšem že dosavadní česká 

teorie i praxe by k tomuto jednání policisty naváděla. Z posledně citovaného 

textu totiž vyplývá, že takové jednání je běžnou praxí. Nemyslím si, že pro 

objasnění případu jsou policisté, respektive orgány činné v trestním řízení, 

ochotni riskovat trestní stíhání za například zneužití pravomoci úřední osoby, 

porušování domovní svobody, vydírání a další trestné činy, kterých by se 

popsaným jednáním dopustily. Pokud se to však stalo, tak se dle mého názoru 

jedná o selhání jednotlivce a ne chybu přístupu k zákonnosti dokazování. 

Například já sám jsem se při své více než dvacetileté praxi u Policie České 

republiky s takovým jednáním nikdy nesetkal! A co za situace, kdy dojde 

k neúčinnosti důkazu díky nedbalosti či chybnému úsudku OČTŘ? Jak to bude 

například s účinností důkazů odvozených z výsledků prohlídky nebytových 

prostor (ustanovení § 83a trestního řádu), pokud policejní orgán takovou 

prohlídku provede bez příkazu, jestliže podle jeho názoru věc nesnesla odkladu, 

vydání příkazu nešlo dosáhnout předem a oprávněný orgán pak souhlas 

dodatečně neudělí, protože podle jeho názoru míra neodkladnosti nebyla 

dostačující oproti porušené svobodě osoby, u níž se prohlídka provedla? 

V poslední větě druhého odstavce uvedeného ustanovení zákonodárce považuje 
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výsledek takové prohlídky za absolutně neúčinný, ale důkazy získané díky 

takovému výsledku prohlídky podle mého názoru účinné jsou. Například pokud 

bude při prohlídce nalezen mobilní telefon, jeho prověrkou bude zjištěno 

telefonní číslo svědka a tento pak ve své řádné svědecké výpovědi usvědčí 

pachatele.102 

Podle autorů jiné učebnice trestního práva procesního103 je třeba vždy zvážit to, 

nakolik okolnost, že v případě konkrétního důkazu nebyly splněny přesné 

podmínky pro provedení takového důkazu, způsobuje, že je tento nutně neúčinný 

a nemůže být proto použit. Hlouběji se touto problematikou učebnice nezabývá. 

Procesními důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení se dále 

zabývá J. Jelínek.104 Podrobně analyzuje zákonnost dokazování a důkazní 

význam vadně opatřeného a provedeného důkazu, ale problematikou hodnoty 

důkazu získaného pomocí neúčinného důkazu se nezabývá. 

Další otázkou je, zda hodnocení zákonnosti důkazů soudem podléhají všechny 

fáze dokazování, tj. vyhledávání důkazu, jeho opatření, provedení a procesní 

zajištění. Fáze hodnocení přirozeně nemůže být předmětem hodnocení 

zákonnosti dokazování, protože prověrka zákonnosti je naopak sama součástí 

hodnocení důkazu. Podle Repíka105 je třeba rozlišovat vyhledání a opatření 

důkazu jako samostatné fáze dokazování, neboť jsou zřetelně odlišeny, pokud jde 

o subjekty, které je převážně provádějí, i pokud jde o formy řízení, jimiž se 

převážně uskutečňují. Je tedy třeba je rozlišovat i z hlediska zákonnosti. 

Vyhledání důkazu může být zákonné a opatření nezákonné a naopak. 

Vyhledávání důkazů se zpravidla děje neprocesními prostředky před, ale i 

v průběhu trestního stíhání. Proto soud zpravidla nemůže zkoumat a prověřovat, 

jak byl důkaz vypátrán, jak se o něm orgán činný v trestním řízení dozvěděl. 

                                              
102 DĚČEK, Milan. Neúčinnost důkazů v trestním řízení, Diplomová práce.  Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta, 2013. 
103 Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T., a kol. Trestní právo procesní, Praha: Aspi, 2008, s. 299. 
104 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní, 2. vydání, Praha: Leges, 2011, s. 359 – 368. 
105 Repík, B.: Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení, Bulletin advokacie, 

červen-září, 1982, s. 126 
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Operativní činnost prováděná policejními orgány před zahájením trestního 

stíhání, ale i v jeho průběhu, nepodléhá dodatečné kontrole zákonnosti ze strany 

soudu (ani dozoru státního zástupce), protože se jí nepřiznává procesní význam 

v tom smyslu, že její výsledky nemohou sloužit k důkazním účelům při 

rozhodování ve věci. Zákonnost vyhledání důkazu podléhá této kontrole jen 

tehdy, jestliže byl důkaz vypátrán procesními úkony v rámci trestního stíhání. 

Například domovní prohlídka může sloužit nejen k opatření, ale i vyhledání 

důkazu. Ani opatření důkazu není beze zbytku právně upraveno. A to proto, že 

každý způsob, jak byl důkaz opatřen, nezasahuje do práv a oprávněných zájmů 

občanů (např. spontánní, dobrovolné vydání věci nebo listiny důležité pro trestní 

řízení nevyžaduje právní úpravy).106 

 

4 Zákaz sebeobviňování v různých druzích výpovědí 
 

Ústavní garance výše uvedeného práva osoby spočívající v tom, že není povinen 

usvědčovat sám sebe je tedy na místě hledat především v Listině. V článku 37, 

odst. 1 je stanoveno, že každý má právo odepřít výpověď, jestliže by způsobil 

nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. To se v praxi týče všech 

procesních výpovědí (podání vysvětlení, výslech svědka, atd.) mimo výpovědi 

obviněného. Na výpověď obviněného se vztahuje článek 40, odstavec 4 Listiny, 

jež je ustanovením speciálním a umožňuje odepřít výpověď právě a jen 

obviněnému s tím, že tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven. Doznání 

obviněného je v této souvislosti jeho výlučným právem.107 

Za pozornost stojí ty případy, kdy vnitrostátní právo stanoví povinnost 

poskytnout státním orgánům určité informace, přičemž za nerespektování této 

                                              
106 Repík, B.: Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení, Bulletin advokacie, 

červen-září, 1982, s. 126 
107 DĚČEK, Milan. Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestním řízení. SVOČ. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
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povinnosti může být dotyčné osobě uložena sankce. Právo neobviňovat sebe 

sama nejde dle ESLP např. tak daleko, aby zahrnovalo právo odmítnout podat 

daňové přiznání. Poznamenal, že i když je nesplnění této povinnosti 

sankcionováno, lze si bez ní jen těžko představit účinné fungování daňových 

systémů. V rozporu s čl. 6 EÚLP není uložení sankce za podání nepravdivého 

daňového přiznání ani tehdy, pokud tak učinila dotyčná osoba s cílem zakrýt 

jednání, které by mohlo být označeno za trestné a za které by mohla být 

stíhána.108  

 

4.1 Výslech obviněného 
 

Zákaz donucování obviněného k výpovědi v trestním řízení je všeobecně 

uznávanou zásadou. Interpretace tohoto pravidla je jednoznačná a nezpůsobuje 

žádné větší problémy. Podle českého trestního řádu je obviněný povinen dostavit 

se na předvolání k výslechu, při neuposlechnutí mu může být uložena pořádková 

pokuta a může k němu být i předveden (ustanovení § 90 odst. 1 trestního řádu). 

Orgány činné v trestním řízení jsou tedy oprávněny nutit obviněného, aby byl 

přítomen při procesním úkonu. Tím však donucovací možnosti končí. Pokud 

obviněný odmítne vypovídat, tj. slovně komunikovat s orgánem činným v 

trestním řízení, nelze jej k tomu vůbec donucovat ani ho za to nelze 

sankcionovat.109  

Významné osobnosti trestního práva k tomu uvádějí: 

Obviněný má právo odepřít výpověď, přičemž tohoto práva nesmí být žádným 

způsobem zbaven (čl. 40 odst. 4 LPS). Jde o jinak vyjádřenou zásadu, že 

obviněný nesmí být nucen svědčit proti sobě a přiznat vinu, která je vyjádřena 

                                              
108 Kmec, J., a kol.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, 

s. 766.    
109 DĚČEK, Milan. Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestním řízení. SVOČ. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
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v čl. 14 odst. 3 písm. g) Mezinárodního paktu o občanských a politických 

právech. Podle rozsudku ESLP ve věci A-256 (1993) přiznává čl. 6 EÚLP 

obviněnému právo mlčet a žádným způsobem nepřispívat k vlastnímu obvinění. 

Do trestního řádu bylo právo obviněného k věci nevypovídat zakotveno až 

novelou provedenou zákonem č. 178/1990 Sb., přičemž mu zůstává zachováno 

právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, a 

k důkazům o nich.110  

Výpověď obviněného je jeho procesní právo, nikoli povinnost, a tohoto práva 

nesmí být žádným způsobem zbaven (§ 33 odst. 1, § 164 odst. 3 trestního řádu, 

srov. čl. 40 odst. 4 Listiny. Obviněný nesmí být k výpovědi donucován žádným 

způsobem (č. 38/1968 – I. 49/1968 – II Sb. rozh. tr.).  S tím souvisí i zákaz nutit 

obviněného, aby napsal potřebný počet slov, je-li třeba zjistit pravost jeho 

rukopisu (§ 93 odst. 3 trestního řádu).111  

K porušení práva neobviňovat sebe sama může dojít i tehdy, jestliže se policii 

podaří získat doznání obviněného lstí, např. prostřednictvím nastrčeného 

spolupracovníka. Ve věci Allan proti Spojenému království (rozsudek ze dne 05. 

11. 2002) dospěl k závěru, že takovým jednáním je porušen čl. 6 EÚLP. Mimo 

jiné zde uvedl, že zmíněné právo slouží v zásadě k tomu, aby chránilo svobodu 

obviněného vybrat si, zda při výslechu před policejním orgánem bude vypovídat 

nebo zda bude mlčet. Taková svoboda volby je účinně podkopána tehdy, pokud 

se obviněný rozhodne nevypovídat a policejní orgán použije lsti, aby vylákal od 

obviněného přiznání či jinou výpověď usvědčující povahy, kterou nebyl schopen 

získat během výslechu a tu pak použije jako důkaz v řízení před soudem.112  

 

                                              
110 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P., a kol.: Kurs trestního práva, Trestní právo procesní. 3. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 89. 
111 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní, 2. Aktualizované vydání, Praha: Leges, 2011, str. 387. 
112 Kmec, J., a kol.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, 

s. 768.    
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4.1.1 Obviněný113 

 

Základní definice pojmu obviněný je uvedena v ustanovení § 32 trestního řádu. 

Dle tohoto ustanovení, lze toho, kdo je podezřelý ze spáchání trestného činu, 

považovat za obviněného a použít proti němu prostředků daných tímto zákonem 

teprve tehdy, bylo-li proti němu zahájeno trestní stíhání (§ 160 trestního řádu). 

Přičemž dle ustanovení § 12 odstavec 7 trestního řádu pokud z povahy věci 

nevyplývá něco jiného, rozumí se obviněným též obžalovaný a odsouzený. Po 

nařízení hlavního líčení se obviněný označuje jako obžalovaný (§ 12 odstavec 8 

trestního řádu).  

Ustanovení § 32 trestního řádu o obviněném se plně uplatní v řízení v trestních 

věcech mladistvých, neboť v tomto směru zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

nemá speciální ustanovení (srov. § 1 odst. 1, 3 ZSM). Zákon o soudnictví ve 

věcech mladistvých ovšem upravuje zvláštním způsobem práva mladistvého v § 

42 ZSM (Mladistvý má právo na zacházení přiměřené jeho věku, duševní 

vyspělosti a zdravotnímu stavu. Mladistvý musí mít obhájce od okamžiku, kdy 

jsou proti němu použita opatření podle tohoto zákona nebo provedeny úkony 

podle trestního řádu, včetně úkonů neodkladných a neopakovatelných, ledaže 

nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit). V řízení 

proti právnickým osobám se toto ustanovení použije rovněž v celém rozsahu, 

poněvadž to není z povahy věci vyloučeno, zvláště když zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nemá ohledně okamžiku, v 

němž se stane podezřelá právnická osoba obviněnou a lze proti ní použít 

prostředků daných trestním řádem, žádné ustanovení (srov. § 1 odst. 2 TOPO).114 

Postavení obviněného 

V oddílu čtvrtém hlavy druhé trestní řád upravuje obecně postavení obviněného 

(fyzické a právnické osoby), jako subjektu trestního řízení, proti kterému se vede 

                                              
113 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 397-403. 
114 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 397 
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trestní řízení. Vedle toho může být obviněný ve vymezených případech i 

pramenem důkazu, neboť výslech obviněného je důkazním prostředkem. To se 

samozřejmě týká i mladistvého obviněného. U obviněné právnické osoby je to 

modifikováno tím, že za ni vystupuje její zástupce, přesněji osoba, která za ni 

činí úkony ve smyslu ustanovení § 34 ZTOPO.115 Zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim počítá i s výslechem zástupce právnické 

osoby, který může sloužit jako důkazní prostředek v řízení vedeném proti 

právnické osobě, ale i proti fyzické osobě, zejména pokud je ve věci konáno 

společné řízení proti takové právnické osobě a další obviněné fyzické osobě či 

osobám (§ 37 odst. 1 ZTOPO). 

Způsobilost 

Způsobilost být osobou, proti které se řízení vede, zákon žádným způsobem u 

fyzických osob neomezuje, ani ji neváže na způsobilost být pachatelem trestného 

činu. Proto i fyzická osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo v této 

způsobilosti omezená může činit samostatně veškeré procesní úkony, jak je 

uvedeno v poslední větě odstavce č. 1, § 33 trestního řádu. Způsobilost být 

osobou, proti které se řízení vede, zaniká u fyzické osoby až smrtí. 

Způsobilost být osobou, proti které se řízení vede, u trestně odpovědné právnické 

osoby nastává zpravidla okamžikem jejího vzniku. Podle § 126 občanského 

zákoníku116 právnická osoba vzniká zásadně dnem zápisu do veřejného rejstříku. 

Je-li právnická osoba zřízena zákonem, vzniká dnem nabytí jeho účinnosti, 

nestanoví-li zákon den pozdější. Zákon stanoví, ve kterých dalších případech 

není zápis do veřejného rejstříku potřebný ke vzniku právnické osoby. Zákon 

stanoví, ve kterých případech je k založení nebo ke vzniku právnické osoby 

potřebné rozhodnutí orgánu veřejné moci. 

                                              
115 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
116 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném, zákonem určeném 

rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákony 

nestanoví jinak. Před zánikem právnické osoby se vyžaduje její likvidace, pokud 

celé její jmění nenabývá právní nástupce nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. K 

tomu je třeba dodat, že podle § 10 TOPO však trestní odpovědnost právnické 

osoby přechází na všechny její právní nástupce.  

Od způsobilosti být osobou, proti které se řízení vede, je třeba rozlišovat její 

způsobilost procesní, kterou se rozumí způsobilost samostatně provádět procesní 

úkony. Trestní řád procesní způsobilost u fyzických osob, které nemají plnou 

způsobilost k právním úkonům, zásadně neomezuje, avšak zajišťuje zvýšenou 

ochranu takového obviněného prostřednictvím jeho zastupování zákonným 

zástupcem (§ 34), popřípadě obhájcem (§ 35 a násl.)  

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim také v žádném 

směru neomezuje způsobilost trestně odpovědných osob (§ 6 ZTOPO) 

samostatně provádět procesní úkony (podávat návrhy, žádosti a opravné 

prostředky apod.). Za právnickou osobu však může v trestním řízení činit úkony 

jen ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle občanského 

soudního řádu (tzv. zástupce právnické osoby). Tato osoba musí prokázat své 

oprávnění k činění úkonů za právnickou osobu. Právnická osoba si také může 

zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V 

řízení může mít obviněná právnická osoba současně pouze jednoho zmocněnce. 

Je zde omezení spočívající v tom, že v řízení může za právnickou osobu činit 

úkony současně jen jedna osoba. Činit úkony v řízení nemůže osoba, která je 

obviněným, poškozeným nebo svědkem v téže věci. 

Osoba, proti které se trestní řízení vede 

Pro označení osoby, proti které se vede trestní řízení, používá trestní řád pojmy: 

a) podezřelý, jímž je ten, proti kterému se vede trestní řízení předtím, než bylo 

zahájeno trestní stíhání podle § 160 trestního řádu. Podezřelým je také osoba, 



75 

 

které bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření podle § 179b odst. 

3 trestního řádu, a to až do doby, kdy byl návrh na potrestání doručen soudu (§ 

314b odst. 1 věta druhá trestního řádu). 

b) obviněným je osoba, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání dle § 160 trestního 

řádu, a to až do nařízení hlavního líčení (§ 198 trestního řádu); 

c) obžalovaný – tímto pojmem se označuje obviněný po nařízení hlavního líčení 

(§ 198 trestního řádu) až do nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku (§ 139 

trestního řádu); 

d) odsouzený – tímto termínem se označuje obžalovaný po vydání odsuzujícího 

rozsudku (§ 122 trestního řádu), který nabyl právní moci (§ 139 trestního řádu). 

Toto rozlišování má mimo procesního i materiální význam, neboť je s ním spojen 

určitý charakter procesního postavení osoby, proti které se trestní řízení vede. 

Například osobu podezřelou ze spáchání trestného činu lze zadržet za podmínek 

§ 76 odst. 1 trestního řádu, ve zkráceném přípravném řízení má podezřelý stejná 

práva jako obviněný, zadržený podezřelý si může zvolit obhájce a radit se s ním 

bez přítomnosti třetí osoby již v průběhu zadržení (§ 179b odst. 2 první a druhá 

věta trestního řádu), naproti tomu do vazby lze vzít jen obviněného, nikoli 

podezřelého (§ 68 trestního řádu), a tak dále.  

Zahájení trestního stíhání  

Obviněným se podezřelý stane až tím, je-li mu usnesení o zahájení trestního 

stíhání doručeno, přičemž zákon určuje, že se tak musí stát nejpozději na počátku 

prvního výslechu (§ 160 odst. 2 trestního řádu. Usnesení o zahájení trestního 

stíhání se mu doručuje do vlastních rukou a bez možnosti uložení. Pokud má 

obviněný obhájce, doručuje se usnesení i obhájci. Jedná-li se o mladistvého 

obviněného, doručuje se usnesení i zákonným zástupcům a orgánu sociálně 

právní ochrany mládeže.  
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Doručení usnesení o zahájení trestního stíhání obviněnému je důležitým zlomem 

v trestním řízení, který umožňuje orgánům činným v trestním řízení použít proti 

němu všech zákonných procesních prostředků, jež je možno použít po zahájení 

trestního stíhání, včetně možnosti jeho vzetí do vazby. 

U cizince, který využil svého oprávnění na pořízení překladu usnesení o zahájení 

trestního stíhání (§ 28 odst. 1, 2 trestního řádu), postačí, že mu bylo zatím 

doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání v českém jazyce, za předpokladu, 

že byl obviněný v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s tím co je mu 

kladeno za vinu (§ 91 trestního řádu). Ustanovení § 28 odst. 3 má v takovém 

případě jen ten význam, že teprve doručením písemného překladu usnesení o 

zahájení trestního stíhání započne běh lhůty k podání opravného prostředku (§ 

160 odst. 7). 

 

4.1.2 Mlčení obviněného 

 

Spornou se může jevit otázka, zda z odmítnutí vypovídat lze vyvozovat nějaké 

důkazní závěry o vině obviněného. Většinově je uznáváno, že takové odmítnutí 

nelze důkazně nijak vyhodnocovat v neprospěch obviněného. Zdá se však, že v 

posledních dvou desetiletích lze v některých zemích vypozorovat změnu: Zákaz 

vyvozovat z odepření výpovědi jakékoliv důkazní závěry v neprospěch 

obviněného je v jistých situacích opouštěn. V době, kdy Velkou Británii zasáhla 

vlna násilných teroristických útoků severoirských separatistů, byl přijat nový 

zákon Criminal Justice and Public Order Act 1994 (c. 33, 3. 11. 1994). Tato 

právní úprava vyvolala velkou literární kritiku, nicméně zůstala v platnosti a 

britské soudy podle ní dodnes postupují.117  

                                              
117 DĚČEK, Milan. Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestním řízení. SVOČ. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
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Tento zákon (v ustanovení section 34-29) umožňuje soudu, aby, pokládá-li to za 

smysluplné, při hodnocení důkazů zohlednil v neprospěch obviněného fakt, že 

obviněný:  

- mlčí nebo bez udání důvodů odmítá odpovídat na otázky soudu;  

- teprve při hlavním líčení se začne odvolávat na vyviňující či polehčující 

okolnosti, ačkoliv ty mu musely být známy již při policejním vyšetřování;  

- nepodá žádné vysvětlení k věcem nebo stopám, které byly při jeho zadržení 

objeveny na něm nebo při něm;  

- neuvede žádné důvody pro svůj pobyt na místě v době činu.118 

 Evropský soud pro lidská práva ve věci John Murray proti Spojenému království 

(Application no. 14310/88) řeší tuto spornou otázku.  ESPL neshledal v postupu 

anglického soudu porušení článku 6 Úmluvy a vyslovil: „Na jedné straně je 

zřejmě neslučitelné s právem mlčet, aby odsouzení bylo založeno výlučně nebo 

hlavně na mlčení obviněného nebo na jeho odmítnutí odpovídat na otázky nebo 

vypovídat. Na druhé straně je pro Soud stejně zřejmé, že toho právo nemůže 

zabránit tomu, aby se mlčení obviněného vzalo v úvahu při hodnocení 

přesvědčivosti usvědčujících důkazů v situacích, které si vyžadují vysvětlení z 

jeho strany. … Při zjišťování, zda vyvození nepříznivých závěrů z mlčení 

obviněného porušuje článek 6 Úmluvy, je třeba vzít v úvahu všechny okolnosti 

případu, zejména podmínky, za kterých lze takové závěry vyvodit, váhu, kterou 

národní soudy mlčení přikládaly při hodnocení důkazů a stupeň donucení 

vzhledem k dané situaci“.119  ESLP dále konstatoval že, že právo mlčet při 

policejním výslechu a právo nepřispět k vlastnímu obvinění jsou obecně 

uznávanými mezinárodními normami, které patří k podstatě pojmu spravedlivý 

                                              
118 Musil, J. Zákaz donucování k sebeobviňování [online]. [cit. 2013-03-18]. Dostupné 

z:<http://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-

accusare.aspx>. 
119 Musil, J. Zákaz donucování k sebeobviňování [online]. [cit. 2013-03-18]. Dostupné 

z:<http://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-

accusare.aspx>. 
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proces zaručený čl. 6. Tento názor dále doplnil v rozsudku Saunders v. Spojené 

království tak, že právo nepřispět k vlastnímu obvinění předpokládá, že v trestní 

věci obžaloba zakládá svou argumentaci nikoli na důkazech získaných 

donucením nebo nátlakem na vůli obviněného.  V tomto smyslu je toto právo 

úzce spojeno s principem presumpce neviny zaručeným čl. 6 odst. 2 Úmluvy.120 

V jiné věci Telfner v. Rakousko (Application no. 33501/96, rozsudek z 20. 3. 

2001) dospěl ESLP k odlišnému závěru. Obviněný Telfner byl rakouským 

soudem odsouzen za to, že jako řidič způsobil dopravní nehodu a zranil 

poškozeného. Svědek-poškozený byl schopen identifikovat vozidlo, nikoliv však 

řidiče. Obviněný popřel, že vozidlo, patřící jeho matce, řídil, nechtěl však uvést, 

kde se v kritickou dobu zdržoval a k věci odmítl dále vypovídat. Odsuzující 

rozsudek argumentoval mlčením obviněného a tím, že obviněný v kritické době 

nespal doma. ESLP vyslovil porušení článku 6 odst. 2 Úmluvy; ve zdůvodnění 

poukázal na to, že důkazní situace byla velmi slabá a že domácí soud fakticky 

přesunul důkazní břemeno na obviněného.121  

Právní předpisy členských států uznávají právo mlčet ve vyšetřovacím řízení, tj. 

při výslechu vedeném policií nebo vyšetřujícím soudcem. Různý je však způsob, 

kterým je obžalovaný o tomto právu poučen. Důležitým hlediskem ochrany 

tohoto práva je skutečnost, že by o něm měl být informován. Podle studie o 

důkazech, je ve většině členských států stanovena poučovací povinnost o právu 

mlčet. Tato povinnost vyplývá z právních předpisů, judikatury a z ustanovení 

ústavy. Několik členských států uvedlo, že důkaz, který byl získán při nedodržení 

poučovací povinnosti, může být považován za nepřípustný. Další státy uvedly, že 

nedodržení poučovací povinnosti obžalovaného o jeho právech může být 

protiprávní nebo být důvodem odvolání proti odsuzujícímu rozsudku.122 

                                              
120 Repík, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo, Praha: Orac, 2002. 
121 Musil, J. Zákaz donucování k sebeobviňování [online]. [cit. 2013-03-18]. Dostupné 

z:<http://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-

accusare.aspx>. 
122 Zelená Kniha o presumpci neviny /* KOM/2006/0174 konečné znění */, Dostupné z: <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0174> 
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Autoři výše citované zelené knihy o presumpci neviny dále uvádějí podmínky, za 

jejichž splnění se dá konstatovat, zda bylo porušeno právo na spravedlivý proces, 

pokud soud bude hodnotit mlčení obžalovaného pro něho negativně. Nutné je, 

aby státní zastupitelství předložilo přesvědčivé důkazy, soud je posuzoval 

„zdravým úsudkem“ a důvody pro vyvození předmětných závěrů musí soud 

rozvést v odůvodnění.  

Důkazy předložené státním zastupitelstvím musí být dostatečně přesvědčivé k 

tomu, aby mohla být po obžalovaném požadována reakce. Vnitrostátní soud 

nemůže dospět k závěru o vině obviněného pouze na základě skutečnosti, že si 

obžalovaný zvolí mlčení. Pouze pokud důkaz proti obžalovanému „vyzývá“ k 

vysvětlení, které by měl být obžalovaný schopen poskytnout, lze z neposkytnutí 

takového vysvětlení rozumně vyvodit, že vysvětlení neexistuje a že je 

obžalovaný vinen. Je-li přesvědčivost důkazů v daném případě naopak tak 

nedostatečná, že nevyzývá k žádné reakci, nemůže mlčení obžalovaného 

odůvodnit vyslovení viny.123 Rozumné závěry, které jsou vyvozeny z chování 

obžalovaného, nemají podle názoru ESLP vliv na přenesení důkazního břemene 

na obhajobu a nepředstavují tak v tomto ohledu žádné porušení zásady 

presumpce neviny. 

 

4.1.3 Ke vztahu práva mlčet a práva nepřispívat ke svému obvinění 

 

Presumpce neviny zahrnuje právo nebýt donucován k sebeobvinění, které sestává 

z práva mlčet a zákazu nucení k předložení usvědčujících důkazů. Tato zásada 

chrání obžalovaného před nepřípustným nátlakem ze strany státních orgánů a tím 

zajišťuje rovnost zbraní a snížení nebezpečí justičních omylů. Státní 

zastupitelství musí obžalovaného usvědčit na základě důkazů, které nebyly 

získány násilím nebo nátlakem. Porušení těchto práv nemohou ospravedlnit ani 

                                              
123 Rozsudek ESLP ve věci John Murray v. Spojené království z 8. 2. 1996. 
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důvody veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku. Tato práva jsou vzájemně 

propojena a jakýkoli nátlak na obžalovaného, aby předložil usvědčující důkazy, 

musí být posouzen jako porušení práva mlčet. Nucení spolupracovat s 

vyšetřujícími orgány v přípravném řízení může porušit zákaz donucování k 

sebeobvinění a ohrozit právo na spravedlivý proces.124 

Poměr práva mlčet a práva nepřispět k vlastnímu obvinění je složitý. Na jedné 

straně právo nepřispět k vlastnímu obvinění přesahuje právo mlčet (obvinit sebe 

samého lze totiž nejen výpovědí, ale též jiným způsobem, zejména vydáním 

věcných důkazů nebo strpěním, aby takové důkazy byly odebrány nebo odňaty - 

vydání věci, odebrání otisků prstů, krve, tělesných tkání, pachu apod.), na druhé 

straně též právo mlčet přesahuje právo nepřispět k vlastnímu obvinění, neboť 

obviněný může mlčet např. proto, aby neobvinil někoho jiného, nebo prostě 

proto, že nechce spolupracovat s policií apod. Uvedená práva se tedy překrývají, 

zčásti každé z nich přesahuje druhé právo.125 

 

4.1.4 Předvedení obviněného 

 

Obviněný je ústřední postavou trestního řízení, protože je to on, proti němuž je 

toto řízení vede, má v něm postavení procesní strany a výsledku řízení v podobě 

případného odsouzení se bude muset podrobit. Proto trestní řád vyžaduje (kromě 

řízení proti uprchlému), aby obviněný byl před některými důležitými procesními 

úkony nebo v jejich průběhu vyslechnut. Ustanovení § 90 trestního řádu doplňuje 

zajišťovací instituty uvedené v hlavě čtvrté trestního řádu, a to v tom směru, že 

mimo zadržení (§ 75 a násl.), zatčení (§ 69), vzetí do vazby (§ 68) a omezení ve 

výkonu trestu odnětí svobody (§ 74a) lze zajistit přítomnost obviněného při 

výslechu i jeho předvedením, jestliže se bez dostatečné omluvy nedostaví na 

                                              
124 Zelená Kniha o presumpci neviny /* KOM/2006/0174 konečném znění */, Dostupné z: <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0174> 
125 Repík, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo, Praha: Orac, 2002. 
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řádné předvolání. Podmínky pro předvedení, které rovněž představuje určitý 

zásah do osobní svobody obviněného, jsou stanoveny kumulativně a musí být 

tedy splněny současně. Je třeba, aby obviněný byl k výslechu řádně předvolán, k 

výslechu se nedostavil, učinil tak bez dostatečné omluvy, a v předvolání byl 

upozorněn na možnost předvedení a na případné uložení pořádkové pokuty 

(popřípadě na jiný postih místo ní).126  

Předvedení obviněného je však pro orgány činné v trestním řízení až fakultativní 

možností, které nemusí využít, pokud dokážou zajistit přítomnost obviněného při 

úkonu jinak, například opakovaným předvoláním. Případnému předvedení musí 

tedy předcházet předvolání obviněného. To má stejně jako předvedení formu 

opatření. 

Předvolání je procesní úkon, jímž je obviněnému uložena povinnost, aby se v 

určené době osobně dostavil na stanovené místo k výslechu nebo k jinému úkonu 

trestního řízení. V předvolání bude uvedena věc, jíž se to týká, číslo jednací, 

místo kde úkon proběhne, čas do kdy se má dostavit, kdo jej předvolává a 

kontakt na předvolávajícího. V předvolání je vždy uvedeno i poučení o 

následcích nevyhovění, které spočívají v možnosti uložení pořádkové pokuty a 

předvedení. Předvolání je zpravidla písemné. Může být ale i telefonické nebo 

provedené elektronickou poštou, popřípadě do datové schránky. 

 

4.1.5 Výslech obviněného v praxi 

 

První výslech obviněného tedy provádí orgán činný v trestním řízení nejdříve po 

zahájení trestního stíhání. Před takovým výslechem nejprve řádně zjistí totožnost 

obviněného a osobní poměry obviněného. Vyslýchající mu pak objasní podstatu 

sděleného obvinění, tedy co je mu kladeno za vinu, a to zejména citováním a 

vysvětlením výrokové části usnesení o zahájení trestního stíhání. Po té 

                                              
126 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1396. 
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obviněného poučí o jeho právech (§ 91 odstavec 1 trestního řádu). Toto poučení 

musí proběhnout před každým výslechem obviněného, ne jen při prvním. 

Výslech je třeba vést tak, aby poskytl pokud možno komplexní a úplný obraz o 

skutečnostech důležitých pro trestní řízení (§ 92 odstavec 1 trestního řádu).  

Policista, který vede výslech, nejprve zapíše do protokolu, zda se obviněný cítí 

zdráv a schopen provedení tohoto úkonu. Dále zapíše informace týkající se osoby 

obviněného, které se přímo netýkají trestní věci. A to zejména zda byl obviněný 

již dříve vyslýchán na policii a v jakém procesním postavení, zda byl trestán, zda 

požívá nějaké omamné či psychotropní látky, v jaké míře požívá alkohol, bere 

dlouhodobě nějaké léky, léčí se s nějakým závažným onemocněním, léčí se, či se 

léčil na psychiatrii. Dále uvede, zda se zdržuje v místě svého trvalého bydliště, 

uvede veškerá bydliště, kde by se mohl zdržovat a všechny dostupné kontakty 

(telefonní číslo, mail, datovou schránku, telefon do zaměstnání). Dále obviněný 

uvede své majetkové poměry, současné zaměstnání, postavení v něm a adresu 

zaměstnavatele.  

Pokud je výslech protokolován do interaktivního formuláře „Výslech 

obviněného“ v systému Elektronického trestního řízení (dále ETŘ), a až na 

mimořádné výjimky tomu tak je vždy, tento formulář „nutí“ policistu vyplnit 

kolonku zda obviněný bude vypovídat, nebo využije svého práva a k věci 

vypovídat nebude. Nemůže se tak stát aby policista zapomněl poučit obviněného 

v tomto směru a otázat se jej, zda bude vypovídat. 

Vyslýchající policista také zapíše do protokolu všechny osoby účastnící se tohoto 

úkonu (přítomný policista, obhájce, tlumočník, OSPOD). Přítomnost druhého 

policisty u výslechu je vhodná, protože se obvinění v řízení před soudem často 

brání tím, že byli k doznání, případně výslechu nuceni, a druhý policista pak 

může k tomuto u soudu vypovídat. 

Obviněný se pak vyjádří k tomu, zda rozumí tomu, co je mu kladeno za vinu, a 

dále se umožní obviněnému souvisle se vyjádřit k předmětu obvinění a uvést vše, 
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co může sloužit k jeho obhajobě (§ 92 odstavec 2 trestního řádu). Po té 

vyslýchající policista může klást doplňující otázky, aby dal obviněnému možnost 

odstranit rozpory a nejasnosti ve své výpovědi. Otázky obviněnému může 

pokládat i přítomný obhájce či obhájci a další přítomné osoby. Po ukončení 

protokolace si obviněný protokol přečte, nebo je mu přečten, a vyslýchající 

policista do protokolu doplní či opraví text na základě požadavku obviněného tak 

aby text souhlasil se skutečnou výpovědí. Nakonec obviněný protokol podepíše a 

stejně tak osoby přítomné. 

Právo obviněného odmítnout výpověď je v trestním řádu uvedeno až od jeho 

novely provedené zákonem č. 178/1990 Sb. Dříve bylo obecně uznáváno, avšak 

mezi právy obviněného nebylo výslovně uvedeno. S účinností od 1. 6. 1990 je 

každý vyslýchající povinen obviněného o tomto jeho právu řádně a včas poučit. 

Pokud by upozornění na právo odmítnout výpověď nebylo součástí poučení 

obviněného, šlo by o důvod zpochybnění procesní účinnosti úkonu.127 

Obviněný nesmí být nikdy vyslýchán tak, že se pouze obecně odkáže na obsah 

jeho vyjádření, které učinil před zahájením trestního stíhání. 

Odkaz obviněného na dřívější vyjádření učiněné před zahájením trestního stíhání 

nemůže vyvolat ten účinek, že by úřední záznam, zápis nebo protokol o takovém 

vyjádření obviněného získal povahu důkazu. Stav je naopak takový, jako 

kdyby obviněný vůbec nevypovídal.128 

Výpověď obviněného je jeho právo, ne povinnost. To je základní pravidlo, které 

zapovídá jakékoli nucení obviněného k výpovědi. I když obviněný ještě před 

zahájením trestního stíhání nevyužil svého práva a k věci vypovídal, může po 

zahájení trestního stíhání svého práva využít a nevypovídat. Ve své výpovědi 

může lhát, úmyslně se snažit odvrátit podezření ze spáchání své osoby jiným 

směrem, popírat určité skutečnosti. Na vinu obviněného však nelze usuzovat ze 

                                              
127 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 99. 
128 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J. Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 1100. 
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způsobu takové obhajoby. Takový postup soudu by znamenal potlačování práva 

na obhajobu, byl by v rozporu s presumpcí neviny a s vyhledávací zásadou.129 

Z toho plyne, že pokud obviněný odmítne odpovídat na určité otázky nebo 

vypovídat úplně, nelze mu to přičítat k tíži. Pokud obviněný učiní přiznání, tak 

jej nelze posuzovat samostatně a je nutné jej řádně prověřit. Obviněný může mít 

k doznání různé důvody, i když čin nespáchal. Obsah případného doznání 

obviněného se považuje za věrohodný jenom, je-li věrohodnost prokázána 

dalšími věrohodnými důkazy.130 

Důsledkem zákazu donucovat obviněného k výpovědi je i to, že nepravdivá 

výpověď obviněného nemůže naplňovat znaky skutkové podstaty trestného činu 

křivé výpovědi podle § 346 trestního zákoníku, a to ani tehdy, když v témže 

řízení před tím, než bylo proti němu zahájeno trestní stíhání, vypovídal ve věci 

spoluobviněného jako svědek (R 39/70). Obviněný je však trestně odpovědný za 

úmyslně nepravdivou výpověď, pokud by svým jednáním naplnil znaky skutkové 

podstaty trestného činu křivého obvinění dle § 345 trestního zákoníku nebo 

trestného činu pomluvy dle § 184 trestního zákoníku.131 

Obviněný nemá povinnost prokazovat svoji nevinu a může se hájit způsobem, 

který uzná za vhodný. Může tedy mluvit pravdu nebo i lhát. Každou jeho 

výpověď musejí orgány činné v trestním řízení prověřit. I v případě, že 

vyslýchající usoudí, že výpověď obviněného je nepravdivá jako celek, nemůže 

bez zjištění dalších důkazů svědčících o jeho vině dovozovat, že se obviněný 

trestného činu dopustil.  

Z ustanovení § 92 odst. 3 trestního řádu plyne pro orgány činné v trestním řízení, 

které provádějí výslech obviněného, povinnost klást jasné a srozumitelné otázky. 

Otázky musí být kladeny jasně a srozumitelně bez předstírání klamavých a 

nepravdivých okolností. Nesmí v nich být naznačeno, jak na ně odpovědět. 

                                              
129 Rozsudek Nejvyššího soudu z 9. dubna 1968, 7 Tz 11/68. 
130 Rozsudek Nejvyššího soudu z 9. dubna 1968, 7 Tz 11/68. 
131 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 99. 
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Vyslýchající nesmí pokládat kapciózní či sugestivní otázky. Nesmí předestírat 

nepravdivé, klamavé, nebo jiné skutečnosti a svádět obviněného k odpovědi, 

která povede k jeho sebeobviňování nebo k potvrzení viny jiné osoby (kapciózní 

otázky). Vyslýchající nesmí v otázkách uvádět skutečnosti, které mohou být 

zjištěny teprve z výpovědi obviněného, a tím mu sugestivně naznačovat, jak má 

odpovědět (sugestivní otázky. Pokládání kapciózních a sugestivních otázek může 

vést až k absolutní neúčinnosti části nebo celé výpovědi obviněného, neboť 

vlastně došlo k nepřímému nucení k sebeobviňování. 

V praxi se může vyskytnout situace, kdy protokolující policista pokládá takové 

„zakázané“ otázky, ale do protokolu zapisuje jen odpovědi na ně např. formou 

přímé řeči, takže se může zdát, že tak obviněný vypověděl bez jakéhokoli 

podnětu. Přítomný obhájce by tomu samozřejmě učinil přítrž, ale pokud jej 

obviněný nemá a před podpisem nemá námitky s obsahem protokolu, je pak 

těžké dokázat, že policista postupoval v rozporu s ustanovení § 92 odstavec 3 

trestního řádu. 

Výslech obviněného je jedním z důkazních prostředků podle trestního řádu. 

Odporuje však trestnímu řádu, je-li tento výslech prováděn opakovaně jen za tím 

účelem, aby se tím dosáhlo doznání obviněného; obviněný nesmí být k doznání 

donucován žádným způsobem, tedy ani neustálým opakováním jeho výslechu.132 

V praxi některé policejní orgány provádějí jediný výslech, ve kterém pokračují 

ve více dnech. Dříve než přistoupí k pokračování ve výslechu, znovu opakují 

nejzávažnější otázky z předcházejícího dne, a pokud na ně dostanou stejné 

odpovědi, potom je neprotokolují. Pokud však obviněný odpoví jinak, jeho 

odpověď protokolují doslovně. I tento postup je formou donucování k doznání. Z 

přístupu vyslýchajícího si obviněný uvědomí, že stejné otázky mu může policejní 

orgán opakovat tak dlouho, pokud neobdrží od vyslýchaného tu odpověď, kterou 

                                              
132 Rozsudek Nejvyššího soudu z 9. dubna 1968, 7 Tz 11/68. 
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chce slyšet. Jen výjimečně se však pokus o takový postup vyskytuje při výslechu 

obviněného za účasti obhájce.133 

Další „zakázanou“ taktikou vedení výslechu obviněného, která ve svém 

konečném důsledku může vést k diskreditaci tohoto důkazu, je postup, kdy 

vyslýchající s obviněným nejprve neformálně hovoří nejen o tom, co je mu 

kladeno za vinu a pak teprve přistoupí k oficiálnímu výslechu, který již účelově 

protokoluje pouze v neprospěch obviněného. 

 

4.2 Institut spolupracující obviněný a jeho vztah k „nemo 

tenetur“ 
 

Důležitým institutem trestního řízení v boji s organizovaným zločinem je institut 

spolupracujícího obviněného. Zefektivňuje trestní řízení a pomáhá opatřovat 

důkazy o závažných trestných činech, které by bez něho nebylo možné získat 

vůbec nebo s velkými obtížemi. Je ale nutné nezapomínat na to, že tento institut 

ovlivňuje přiměřenost trestu a je otázkou, zda při jeho aplikaci nedochází 

k porušování zásady zákazu sebeobviňování v trestním procesu. Do trestního 

řádu byl zařazen zákonem č. 41/2009 Sb. s účinností od 01. 01. 2016. Zákonem 

č. 193/2012 Sb. ale došlo k novelizaci institutu spolupracujícího obviněného tak, 

že ho je možno použít ve větším počtu případů. Tento nástroj trestního řízení je 

odvozen od institutu tzv. korunního svědka, jenž pochází z právního systému 

common law. 

Korunní svědek je svědkem koruny (Anglie), tedy státu, je svědkem obžaloby – 

odtud tedy název korunní svědek (crown witness). Podstatou tohoto institutu je 

svědectví pachatele, resp. spolupachatele v rámci širší organizované skupiny, 

který poskytne straně obžaloby svědectví, které povede k odhalení významných 

                                              
133 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 

166. 
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důkazů a usnadní tak vyšetřování trestné činnosti, které by jinak bylo velmi 

ztíženo (nebo by bylo takřka nemožné důkazy poskytnuté korunním svědkem 

získat). Jako „odměna“ je svědkovi poskytnuto určité beneficium v podobě 

ukládaného trestu, který může být buď zmírněn, nebo může být dokonce 

upuštěno od potrestání. V Evropě lze pozorovat inspiraci tímto institutem 

přibližně od 70. let 20. století v souvislosti s potíráním terorismu a organizované 

kriminality. Takto byl například institut zaveden roku 1989 v Německu 

(Kronzeuge) a roku 1991 v Itálii (pentiti).134 

Jedná se o rozporuplný institut, který rozdělil odbornou veřejnost na dva tábory. 

Argumenty zastánců spočívají zejména v efektivitě stíhání organizované 

kriminality, zkrácení doby řízení a odbourání náročného dokazování, neboť sám 

spolupracující obviněný poskytne potřebné důkazy. Odpůrci argumentují hlavně 

ohrožením některých zásad trestního řízení a to zásady legality a zásady zákazu 

nucení k sebeobviňování. 

 

4.2.1 Právní úprava v trestním řádu 

 

Podle ustanovení § 178a odstavec 1 trestního řádu může státní zástupce v řízení o 

zločinu označit obviněného za spolupracujícího, jestliže obviněný 

„a) oznámí státnímu zástupci skutečnosti, které jsou způsobilé významně přispět 

k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s 

organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, a 

zaváže se podat jak v přípravném řízení, tak i v řízení před soudem úplnou a 

pravdivou výpověď o těchto skutečnostech, 

                                              
134 KRISTKOVÁ, Alena. Nové instituty inspirované common law v českém trestním řízení. In Dny práva 

12 – Days of Law 2012, 6. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy 

univerzity. 1. vydání Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 1523-1524. 
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b) dozná se k činu, pro který je stíhán, přičemž nejsou důvodné pochybnosti o 

tom, že jeho doznání bylo učiněno svobodně, vážně a určitě, a 

c) prohlásí, že souhlasí s tím, aby byl označen jako spolupracující obviněný, 

a považuje-li státní zástupce takové označení za potřebné vzhledem k povaze 

trestného činu, k jehož objasnění se obviněný zavázal, a to i s přihlédnutím 

k trestnému činu uvedenému v doznání obviněného, k osobě obviněného a k 

okolnostem případu, zejména zda a jakým způsobem se obviněný podílel na 

spáchání trestného činu, k jehož objasnění se zavázal a jaké následky svým 

jednáním způsobil.“ 

Aby tedy obviněný mohl využít tohoto institutu, musí oznámit státnímu zástupci 

skutečnosti, které jsou způsobilé významně přispět k objasnění zločinu (v 

původní úpravě museli oznámené skutečnosti vést k objasnění zvlášť závažného 

zločinu) spáchaného členy organizované skupiny, dozná se k činu, pro který je 

stíhán, a prohlásí, že souhlasí s tím, aby byl označen jako spolupracující 

obviněný. Jestliže vyjmenované podmínky splní, může státní zástupce (pouze 

státní zástupce a nikdo jiný) takovou osobu označit v obžalobě jako 

spolupracujícího obviněného.  

Obviněný se musí zavázat k tomu, že podá jak v přípravném řízení, tak i v řízení 

před soudem úplnou a pravdivou výpověď o skutečnostech, jež jsou způsobilé 

významně přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, 

ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny. Jde o závazek, který je třeba učinit písemně. Bude ale stačit i 

protokolace závazku učiněného ústně. Učiněnému závazku pak musí odpovídat 

výpověď obviněného v přípravném řízení, která již nemusí být nutně činěna 

formou výslechu podle ustanovení § 178a odst. 3 trestního řádu. Je ale třeba 

rozlišovat mezi uvedením skutečností způsobilých významně přispět k objasnění 

zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou 

skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, a podrobnou 
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výpovědí obviněného podávající úplné a pravdivé (a plně procesně využitelně 

jako důkazu v řízení před soudem) informace o takové  trestné činnosti.135 

Obviněný se musí doznat k činu, pro který je trestně stíhán. Doznání musí být 

učiněno svobodně, vážně a určitě a nesmí se týkat jiného trestného činu a skutku. 

Doznání musí být také bezvýhradné a úplné. Navíc je třeba, aby bylo 

podporováno dalšími důkazy. 

Všechny podmínky uvedené pod písmeny a) až c) musí být splněny kumulativně. 

A i když je obviněný splní, stejně nemá jistotu, že bude jako spolupracující 

obviněný označen. Zákon zde ještě stanoví podmínku, kdy státní zástupce má 

považovat takovéto označení za potřebné vzhledem k povaze trestného činu, k 

jehož objasnění se obviněný zavázal, a to i s přihlédnutím k trestnému činu 

uvedenému v doznání obviněného, k osobě obviněného a k okolnostem případu, 

zejména zda a jakým způsobem se obviněný podílel na spáchání trestného činu, k 

jehož objasnění se zavázal, a jaké následky svým jednáním způsobil. 

Výhodou pro spolupracujícího obviněného je i to, že může státní zástupce v 

obžalobě navrhnout upuštění od potrestání, pokud obviněný splní podmínky 

uvedené v ustanovení § 178a odst. 2 trestního řádu: 

„Pokud spolupracující obviněný nespáchal trestný čin, který je závažnější než 

zločin, k jehož objasnění přispěl, jestliže se nepodílel jako organizátor nebo 

návodce na spáchání zločinu, k jehož objasnění přispěl, pokud jím nezpůsobil 

úmyslně těžkou újmu na zdraví nebo smrt a pokud nejsou důvody pro mimořádné 

zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59 trestního zákoníku), může státní zástupce v 

obžalobě navrhnout upuštění od potrestání, pokud to považuje za nezbytné s 

ohledem na všechny okolnosti, zejména vzhledem k povaze trestného činu 

uvedeného v doznání obviněného v porovnání s trestným činem, k jehož 

objasnění se obviněný zavázal, k míře, v jaké může spolupracující obviněný 

přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s 

                                              
135 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2319-2320. 
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organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, k 

významu jeho výpovědi pro dané trestní řízení s ohledem na shromážděné 

důkazy, k osobě obviněného a k okolnostem případu, zejména zda a jakým 

způsobem se obviněný podílel na spáchání trestného činu, k jehož objasnění se 

zavázal, a jaké následky svým jednáním způsobil.“ 

Tato možnost postupu státního zástupce je stejně jako u možnosti označit 

obviněného za spolupracujícího obviněného pouze fakultativní. Obviněný se 

tohoto postupu nemůže nijak domáhat. Je to další opatření, které ovšem státní 

zástupce nemusí použít, i kdyby obviněného označil za spolupracujícího podle 

odstavce 1. 

Když obviněný splní zákonem stanovené podmínky k tomu, aby vůbec státní 

zástupce zvažoval použití tohoto institutu, musí jej státní zástupce vyslechnout, 

jak si to žádá ustanovení § 178a odst. 3 trestního řádu: 

„Před tím, než státní zástupce obviněného označí jako spolupracujícího, 

vyslechne ho zejména k obsahu oznámení a k jeho doznání. Obviněného také 

vyslechne k tomu, zda si je vědom důsledků svého postupu. Před výslechem státní 

zástupce obviněného poučí o jeho právech, o podstatě označení za 

spolupracujícího obviněného, o povinnosti setrvat na svém doznání a dodržet své 

závazky uvedené v odstavci 1 a také o tom, že jakmile obviněný v přípravném 

řízení nebo v řízení před soudem poruší své závazky, nebude nadále považován 

za spolupracujícího obviněného.“ 

Výslech se týká zejména oznámení uvedeného v odstavci 1 písm. a) a doznání 

obviněného uvedeného v odstavci 1 písm. b). Dále se musí (obligatorně) 

vztahovat i k tomu, zda si je obviněný vědom důsledků svého postupu, tedy 

oznámení a závazku uvedených v odstavci 1 písm. a), doznání k činu uvedeného 

v odstavci 1 písm. b) a prohlášení, že souhlasí se svým označením jako 

spolupracujícího obviněného. Výslech vzhledem k výslovnému ustanovení 
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zákona musí vždy provádět státní zástupce. Tuto pravomoc nemůže přenést na 

jiné subjekty, a to ani na policejní orgán, právního čekatele nebo asistenta.136 

 

4.2.2 Právní úprava v trestním zákoníku 

 

Důvody proč by měl obviněný chtít být označen jako spolupracující obviněný, 

nejsou ovšem uvedeny v trestním řádu, ale v trestním zákoníku. Jedná se 

zejména o stanovení druhu a výměry trestu kdy je v ustanovení § 39 odstavec 1 

trestního řádu uvedeno: „Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud 

přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, 

rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu 

způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po 

činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky 

činu, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak 

významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy 

organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které 

lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.“ 

Trestní zákoník též u spolupracujících obviněných přihlíží k tomu, do jaké míry 

se podíleli na objasnění zvlášť závažného zločinu spáchaného členy 

organizované skupiny nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo 

pomohli zabránit pokusu nebo dokonání takového trestného činu. Jedná se o 

polehčující okolnost uvedenou v ustanovení § 41 písm. m) trestního zákoníku: 

„Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel přispěl 

zejména jako spolupracující obviněný k objasňování trestné činnosti spáchané 

členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve 

prospěch organizované zločinecké skupiny.“ 

                                              
136 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2323 
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Důležitou pohnutkou pro obviněného může být i možnost mimořádného snížení 

trestu odnětí svobody jak je uvedeno v ustanovení § 58 odstavec 4 trestního 

zákoníku: „Soud sníží trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby také 

pachateli označenému jako spolupracující obviněný, jsou-li splněny podmínky 

stanovené v § 178a odst. 1 trestního řádu a podal-li spolupracující obviněný jak 

v přípravném řízení, tak v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o 

skutečnostech, které jsou způsobilé významně přispět k objasnění zločinu 

spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou 

nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny; přitom vezme v úvahu 

povahu trestného činu uvedeného v jeho doznání v porovnání se zločinem 

spáchaným členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou 

nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, k jehož objasnění přispěl, 

dále význam takového jeho jednání, osobu pachatele a okolnosti případu, 

zejména zda a jakým způsobem se podílel na takovém zločinu, k jehož objasnění 

se zavázal, a jaké následky svým jednáním případně způsobil. Omezením 

stanoveným v odstavci 3 přitom není vázán.“ 

 

4.2.3 Spolupracující obviněný a zákaz nucení k sebeobviňování 

 

Mezi povinnostmi obviněného a možnými benefity pro něj z označení 

spolupracující obviněný vyplývajícími je jasná nevyváženost. Je narušena právní 

jistota obviněného, že za poskytnuté svědectví, které pro něj může znamenat i 

ohrožení jeho života či života jeho blízkých, se mu dostane adekvátně sníženého 

trestu, resp. že bude upuštěno od potrestání. Je pouze na uvážení státního 

zástupce, zda v obžalobě označí obviněného za spolupracujícího a stejně tak je na 

uvážení soudu, zda upustí od potrestání anebo zda alespoň obviněnému uloží 
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trest pod dolní hranicí trestní sazby.137 Zájem společnosti na potrestání 

organizované skupiny převažuje nad zájmem na potrestání jednotlivce a dochází 

tak k prolomení zásady legality ve prospěch zásady oportunity.  

V neposlední řadě je dotčena i zásada „nemo tenetur“. Mimo to, že pomůže 

odhalit organizovanou skupinu, tak pro využití výhod tohoto institutu musí 

doznat svou trestnou činnost. Svobodná vůle obviněného rozhodnout se o 

způsobu výpovědi je zde výrazně ovlivněna vidinou upuštění od potrestání, 

využití polehčující okolnosti nebo uložení trestu pod dolní hranici trestní sazby. 

Pro státního zástupce je označení spolupracujícího obviněného navíc pouze 

možností a ne povinností. Pokud státní zástupce ještě před podáním obžaloby 

usoudí, že výpověď obviněného zásadním způsobem nepřispěla k odhalení 

zločinu spáchaného ve spojitosti s organizovanou zločineckou skupinou, nebo že 

obviněný nesplnil jinou podmínku, obviněného v obžalobě neoznačí jako 

spolupracujícího, a ten pak nemůže očekávat žádné výhody při ukládání trestu. 

Prostor pro úvahu má státní zástupce vzhledem k četnosti podmínek, jež musí 

obviněný splnit, opravdu veliký.  

Pokud by navíc státní zástupce obviněnému učinil takovou nabídku účelově, 

pouze pro získání jeho doznání a dalších relevantních informací o 

spolupachatelích, pak by jej vlastně pomocí lsti nutil k sebeobviňování a zásada 

„nemo tenetur“ by tím byla porušena.  

 

4.3 Výslech svědka 
 

Dokazování výpovědí svědka je založeno na obecné svědecké povinnosti, jejíž 

splnění lze i postupem v zákoně upraveným vynucovat. Nelze opomenout, že 

právo svědka odepřít výpověď je důsledkem ústavní ochrany proti 

                                              
137 KRISTKOVÁ, Alena. Nové instituty inspirované common law v českém trestním řízení. In Dny práva 

12 – Days of Law 2012, 6. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy 

univerzity. 1. vydání Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 1523-1524. 
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sebeobviňování, které je nutné v právním státě dát přednost před účelem řízení 

(ustanovení § 1 odst. 1, 2 trestního řádu), a to i tehdy, jestliže by mohla vést k 

důkazní nouzi. Jde o zcela subjektivní ústavně zaručené právo svědka, který v 

uvažovaných případech, po poučení poskytnutém mu orgánem veřejné moci, sám 

váží a rozhoduje, zda svého práva odepřít výpověď využije či nikoli. V tomto 

smyslu nemůže a nesmí být svědek ve svém rozhodování omezován či dokonce 

ke složení svědecké výpovědi nucen.138 

 

4.3.1 Svědek 

 

Trestní řád svědka nedefinuje. Stanoví pouze postup při provádění důkazu 

výpovědí svědka. V teorii trestního práva je rozlišováno materiální a formální 

pojetí svědka. Ve formálním pojetí je svědkem fyzická osoba mající práva a 

povinnosti daná trestním řádem, tedy byla předvolána, dostavila se, vypovídala 

(popřípadě nevypovídala). V materiálním pojetí je svědkem fyzická osoba, která 

svými smysly vnímala skutečnosti důležité pro trestní řízení a nezáleží na tom, 

zda byla ke svědecké výpovědi vyzvána nebo se k výpovědi přihlásila. Pokud je 

svědek v materiálním smyslu povolán ke svědecké výpovědi v trestním řízení, 

pak se stává i svědkem ve formálním smyslu. 

Z negativního vymezení tohoto pojmu vyplývá, že svědkem nemůže být 

obviněný, ani spoluobviněný v poměru k jiným spoluobviněným. Spoluobviněný, 

u nějž toto procesní postavení zaniklo vyloučením věci ze společného řízení 

(ustanovení § 23 odst. 1 trestního řádu), případně skončením trestního stíhání v 

důsledku jeho zastavení anebo v důsledku pravomocného rozsudku, může být ve 

věci proti bývalému spoluobviněnému vyslechnut jako svědek. 

Procesní postavení svědka je neslučitelné nejen s procesním postavením 

obviněného, ale i s procesním postavením znalce, tlumočníka a orgánu činného 

                                              
138 Nález ÚS ze dne 4.12.1997, sp. zn. III. ÚS 149/97. 
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v trestním řízení. Při posuzování neslučitelnosti postavení v trestním řízení má 

funkce svědka oproti funkci znalce, tlumočníka či OČTŘ vždy přednost. Znalec 

je na rozdíl od svědka v trestním řízení zastupitelný. Nabyl totiž znalosti o 

skutečnostech důležitých pro trestní řízení až z trestního spisu, což může udělat 

znovu jiný znalec. Svědek ale získal poznatky o skutečnostech důležitých pro 

trestní řízení např. pozorováním či jiným vnímáním určité situace a může o tom 

podat výpověď a to za něho jiná osoba udělat nemůže. 

Souběh postavení svědka s postavením OČTŘ vylučuje ustanovení § 30 odst. 1 

trestního řádu. Orgán Policie ČR, který byl svědkem trestného činu, nemůže být 

v trestním stíhání vedeném o tomto trestném činu činný jako policejní orgán, 

protože pro jeho poměr k věci lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti, a to bez 

ohledu na to, zda byl slyšen jako svědek, popř. zda je nutno jej jako svědka 

vyslechnout.139 

Z povahy funkce tlumočníka a požadavku na objektivitu výkonu této funkce 

vyplývá, že osoba, která vystupovala ve věci jako svědek, nemůže později v téže 

věci vystupovat jako tlumočník, je-li třeba přetlumočit obsah výpovědi jiného 

svědka. K tomu je třeba dodat, že podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 

36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, nesmí tlumočník provést tlumočnický 

úkon, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, orgánům provádějícím řízení, k 

účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. V daném 

případě, pokud tlumočník byl svědkem trestného činu, lze mít pro jeho poměr k 

věci vyplývající z tohoto postavení pochybnost o jeho nepodjatosti při provádění 

následného tlumočnického úkonu v totožné trestní věci.140 

Ustanovení § 35 odst. 2, 3 trestního řádu stanoví postavení svědka a obhájce. Dle 

ustanovení § 35 odst. 2 trestního řádu obhájcem nemůže být advokát, proti 

kterému je nebo bylo vedeno trestní stíhání, a v důsledku toho v řízení, ve kterém 

by měl vykonávat obhajobu, má postavení obviněného, svědka nebo zúčastněné 

                                              
139 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 4. 2. 1980 sp. zn. 2 To 18/80. 
140 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 7. 1998 sp. zn. 5 To 46/98. 
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osoby. Podle ustanovení § 35 odst. 3 trestního řádu nemůže být v trestním řízení 

obhájcem advokát, který v něm vypovídá jako svědek, podává znalecký posudek 

nebo je činný jako tlumočník. 

Mimo výše uvedeného trestní řád nijak nevymezuje okruh potencionálních 

svědků. Zákon se tím snaží zajistit, aby se zřetelem k nezastupitelnosti svědecké 

výpovědi a k jejímu významu existoval co nejširší okruh osob, které mohou být 

vyslýchány jako svědci, a aby se mohlo důkazu svědeckou výpovědí co nejvíce 

využívat. Svědky tedy mohou být osoby dospělé, mladistvé i nezletilé (mladší 18 

let), osoby s duševními nebo fyzickými vadami, cizinci nebo osoby bez státní 

příslušnosti, a to i když se nacházejí v cizině. Svědkem může být i poškozený 

(ustanovení § 43 trestního řádu), byť takový svědek je více zainteresován na 

výsledku trestního řízení než jiní svědci, ale i v tomto případě je zdůrazněn 

význam svědecké výpovědi poškozeného, jehož případná zainteresovanost na 

výsledku trestního řízení se projeví až při hodnocení takové výpovědi. Podobně 

to platí o zúčastněné osobě (ustanovení § 42 trestního řádu).141 

 

4.3.2 Povinnost svědčit 

 

Každý je povinen na předvolání se dostavit a vypovídat jako svědek o tom, co je 

mu známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní 

řízení. Tak je povinnost svědčit vymezena v ustanovení § 97 trestního řádu. 

Jedná se o obecnou povinnost svědčit, která se skládá z povinnosti dostavit se na 

předvolání k orgánu činnému v trestním řízení a podat svědeckou výpověď o 

skutečnostech důležitých pro trestní řízení. Vyrozumění je třeba provést řádně 

tak, aby se osoba prokazatelně seznámila s tím, kdy, kam a z jakého důvodu se 

má dostavit. Dostavení se k výslechu mohou OČTŘ vynucovat uložením 

pořádkové pokuty dle ustanovení § 66 trestního řádu nebo předvedením svědka 

                                              
141 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1435-1436. 
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dle ustanovení § 98 trestního řádu. K výslechu se musí dostavit všichni. A to i ti, 

jejichž výslech je zakázán dle ustanovení § 99 trestního řádu nebo ti, kdo mají 

právo svědeckou výpověď odepřít dle ustanovení § 100 trestního řádu. Jenom tak 

bude totiž možné ověřit, zda osoby uvedených práv mohou, respektive chtějí 

využít a zda na to mají právo. Výjimku z tohoto tvoří ovšem osoby požívající 

výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva (ustanovení § 10 odst. 1 

trestního řádu).  

Svědek je v trestním řízení nezastupitelný a tak i svědecká výpověď musí být 

provedena osobně, není možné zastoupení. Není možné, aby se dostavil na 

předvolání k výslechu zmocněnec, který by přednesl jménem svědka, že svědek 

využije svého práva k odepření výpovědi. 

Svědek při své výpovědi je povinen sdělit po pravdě všechno co ví o okolnostech 

spáchání trestného činu, osobě pachatele, a o ostatních skutečnostech důležitých 

pro trestní řízení. Přitom jsou důležité jen skutečnosti, které svědek vnímal svými 

smysly, či se o nich jiným způsobem dozvěděl. Svědkovy dohady, hodnocení a 

teorie jak se co mohlo stát, nejsou pro trestní řízení důležité. 

Povinnost vypovídat trestní řád umožňuje vymáhat pomocí možnosti uložení 

pořádkové pokuty (ustanovení § 66 trestního řádu). Pokud svědek neoprávněně 

odepře výpověď v hlavním líčení, může být přečten protokol o předchozí 

svědecké výpovědi. Opakované odepření výpovědi bez důvodů může pak 

naplňovat skutkovou podstatu trestného činu pohrdání soudem dle ustanovení § 

336 trestního zákoníku: 

„Kdo opakovaně 

a) závažným způsobem ruší jednání soudu, 

b) při takovém jednání se k soudu chová urážlivě nebo soud znevažuje, nebo 

c) bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz nebo výzvu soudu anebo jednání 

soudu zmaří.“ 
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To, že svědek bude vypovídat pravdu, je teoreticky zajištěno poučením svědka o 

jeho povinnosti vypovídat pravdivě s upozorněním na možnost naplnění 

skutkové podstaty trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého 

posudku dle ustanovení § 346 odst. 2 trestního zákoníku: 

„Kdo jako svědek nebo znalec před soudem nebo před mezinárodním soudním 

orgánem, před notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem nebo před 

policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo 

před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo 

pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, nebo 

b) takovou okolnost zamlčí.“ 

Mimo povinnosti svědčit má svědek další povinnosti, které ovšem také mohou za 

určitých okolností kolidovat se zákazem nucení k sebeobviňování 

Kromě povinnosti dostavit se a vypovídat má svědek ještě tyto další povinnosti. 

Podle prof. Šámala jsou to tyto povinnosti: 

a) podrobit se vyšetření duševního stavu znalcem za podmínek § 118, 

b) podrobit se prohlídce těla za podmínek § 114 odst. 1, 

c) strpět odběr krve nebo jiný podobný úkon (např. odběr pachové stopy) za 

podmínek § 114 odst. 2, 

d) napsat potřebný počet slov, je-li toho třeba ke zjištění pravosti rukopisu (§ 101 

odst. 4), 

e) popsat nějakou osobu nebo věc v rámci provádění rekognice a zúčastnit se 

tohoto úkonu (§ 104b), 
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f) strpět provedení potřebných identifikačních úkonů za podmínek § 114 odst. 3 

(srov. R 23/1997), 

g) podrobit se konfrontaci s obviněným nebo s jiným svědkem (§ 104a), 

h) zúčastnit se vyšetřovacího pokusu (§ 104c odst. 3, 4), rekonstrukce (§ 104d 

odst. 2, § 104c odst. 3) a prověrky na místě (§ 104e), 

ch) podrobit se výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení (§ 52a, 

111a). 

Splnění těchto povinností lze vynucovat způsobem uvedeným v § 66, popřípadě 

podle povahy věci i předvedením podle § 98.142  

Na provedení některých z těchto úkonů se ovšem užije v odůvodněných 

případech analogicky právo svědka na odepření výpovědi dle ustanovení § 100 

odst. 2 trestního řádu, pokud by svědek aktivní účastí na úkonech mohl způsobit 

trestní stíhání sobě nebo osobám tam vyjmenovaným. 

 

4.3.3 Odepření výpovědi 

 

Jsou ale jisté výjimky z povinnosti svědčit, díky nimž někteří svědci nesmí či 

nemusí vypovídat. Zákazem výslechu, jenž je definován v ustanovení § 99 

trestního řádu, a který je odůvodněn veřejným zájmem, se z důvodu odchýlení od 

tématu práce zabývat nebudu. Naopak odepření svědecké výpovědi, které je 

odůvodněno soukromým zájmem, z hlediska této práce zajímavé je.  

Ustanovení § 100 trestního řádu, které vymezuje právo svědka odepřít výpověď, 

zní takto: 

(1) Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení 

přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; jestliže je 

                                              
142 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1440. 
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obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má 

právo odepřít výpověď stran jiných obviněných jen tehdy, nelze-li odloučit 

výpověď, která se jich týká, od výpovědi týkající se obviněného, k němuž je 

svědek v tomto poměru. 

(2) Svědek je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí 

trestního stíhání sobě, svému 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. 

(3) Odepřít výpověď jako svědek nemůže však ten, kdo má stran trestného činu, 

jehož se svědecká výpověď týká, oznamovací povinnost podle trestního zákona. 

Právo svědka odepřít výpověď chrání vzájemné vztahy mezi nejbližšími 

příbuznými a blízkými osobami a brání vzniku nežádoucích kolizí, do nichž by 

se svědci mohli dostat, kdyby svou pravdivou výpovědí usvědčovali tyto osoby, 

anebo pokud by sebe nebo osoby příbuzné a blízké vydávali v nebezpečí 

trestního stíhání. Jde o rozvedení ústavní zásady výslovně vyjádřené v čl. 37 

odst. 1 LPS, která zahrnuje i zákaz nutit kohokoli k sebeobviňování a podle níž 

má každý právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního 

stíhání sobě nebo osobě blízké.143 

Na rozdíl od případu uvedeného v ustanovení § 100 odst. 1 trestního řádu má 

svědek podle ustanovení § 100 odst. 2 trestního řádu zásadně povinnost 

vypovídat a právo odepřít výpověď může uplatnit jen v tom směru a potud, 

pokud je tu důvod spočívající v tom, že svědek by svou výpovědí způsobil 

nebezpečí trestního stíhání sobě samému nebo dalším osobám, které jsou v 

příbuzenském nebo obdobném vztahu k svědkovi. Postup podle ustanovení § 100 

odst. 2 trestního řádu se ve vztahu k nim uplatní jen za situace, když tyto blízké 

osoby nejsou obviněnými ve věci, v níž je svědek vyslýchán; jestliže by taková 

                                              
143 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1473. 
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osoba byla v této věci obviněnou, pak by přicházelo zpravidla v úvahu odepření 

výpovědi podle ustanovení § 100 odst. 1 trestního řádu.144 Z jiného důvodu než je 

způsobení nebezpečí trestního stíhání svědek svědectví odepřít nemůže. 

K právu na odepření výpovědi se ovšem nepřihlíží z úřední povinnosti. Před 

výslechem orgán činný v trestním řízení pouze poučí mimo jiné o možnosti 

výpověď odepřít a je na vyslýchaném, zda tohoto práva využije. Pokud toho 

nevyužije, pak se na jeho výpověď vztahují všechna práva a povinnosti, jež jsou 

pro výpověď svědka stanoveny. Svědek o možnosti odepření výpovědi musí být 

poučen před každým výslechem a pokaždé se znovu musí vyjádřit k tomu, zda 

využije tohoto práva nebo ne. Vyjádření k tomu zda svědek porozuměl poučení 

(nejen o právu odepřít výpověď) a využívá či nevyužívá práva odepřít výpověď, 

musí být zaznamenána v protokolu. V případě absence tohoto poučení nebo 

vyjádření svědka před výslechem, nebude možné takový výslech použít v dalším 

řízení. Prohlášení o odepření (či neodepření) výpovědi není absolutní. Svědek, 

který při předchozí výpovědi odmítl svědčit při následující výpovědi, může 

prohlásit, že svého práva nevyužívá, a naopak. 

K tomu, aby úvaha o uložení pořádkové pokuty orgánem činným v trestním 

řízení neodporovala principu ochrany lidských práv a svobod, musí být vždy 

nepochybně a jednoznačně prokázáno, že nastaly okolnosti vyjmenované v 

ustanovení § 66 odst. 1 trestního řádu. Odmítnutí akceptace odepření svědecké 

výpovědi za situace, že vyslýchaný svědek byl nesprávně poučen v tom smyslu, 

že se na něj nevztahuje ustanovení § 100 odst. 2 trestního řádu a „že je povinen 

vypovídat“, se jeví jako předčasné a ničím nepodložené. Pokud orgány policie a 

státního zastupitelství za daného stavu aplikovaly oprávnění zakotvené v 

ustanovení § 66 odst. 1 trestního řádu pro porušení povinnosti svědčit dle § 97 

trestního řádu v důsledku absence naplnění podmínek odmítnutí svědecké 

                                              
144 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1476. 
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výpovědi dle § 100 odst. 2 trestního řádu, pak nepostupovaly způsobem ústavně 

konformním.145 

Výjimkou ze svědkova práva k odepření výpovědi je obecná oznamovací 

povinnost. Každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal některý 

z trestných činů taxativně vyjmenovaných v ustanovení § 368 odst. 1 trestního 

zákoníku, musí o tom stanoveným způsobem učinit oznámení, jinak se dopustí 

trestného činu dle tohoto ustanovení. Pokud by však svědek svou výpovědí uvedl 

sebe nebo osobu blízkou (ustanovení § 125 trestního zákoníku) v nebezpečí 

smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo v nebezpečí trestního stíhání, 

ani neoznámením uvedených trestných činů nespáchá trestný čin (ustanovení § 

368 odst. 2 trestního zákoníku). To znamená, že v takovém případě svědek může 

odepřít výpověď ohledně všech trestných činů.  

Ustanovení § 368 odst. 3 trestního zákoníku uděluje další výjimku z oznamovací 

povinnosti a tedy i možnost k odepření výpovědi:  

„Oznamovací povinnost podle odstavce 1 nemá advokát nebo jeho zaměstnanec, 

který se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo 

právní praxe. Oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované církve a 

náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o 

spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v 

souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství. Oznamovací 

povinnost trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 a zbavení 

osobní svobody (§ 170) nemá též osoba poskytující pomoc obětem trestných 

činů.“ 

V případech odepření svědecké výpovědi pro nebezpečí trestního stíhání 

(ustanovení § 100 odst. 2 trestního řádu) jde o krajně citlivou problematiku, 

zejména jestliže ustálená praxe v trestním řízení svěřuje soudům (jiným orgánům 

veřejné moci) právo o důvodnosti odepření výpovědi rozhodnout. Má-li totiž jít o 

                                              
145 Nález ÚS ze dne 2. února 2006, sp. zn. II. ÚS 89/2004. 
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rozhodovací proces (orgánů veřejné moci), musí být k dispozici alespoň v 

nezbytné míře dostatečné informace, na nichž by bylo rozhodnutí o důvodnosti 

odepření výpovědi založit, což však na druhé straně snadno může vést k 

nebezpečí prolomení práv ústavně a zákonem daných, přičemž na straně svědka 

je vždy přítomno nebezpečí zneužití tohoto práva. Ústavně chráněné právo 

svědka na odepření výpovědi pro nebezpečí trestního stíhání jeho nebo osob v 

zákoně vyjmenovaných není absolutní. Jestliže zákon (ustanovení § 101 odst. 2 

al. 2 trestního řádu) vyžaduje, aby na počátku výslechu byla dána svědkovi 

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 a pro zákonem 

vyjmenované osoby za nebezpečné. Teprve tehdy, jsou-li mu kladeny upřesňující 

či doplňující otázky, přísluší mu oprávnění odpověď na ně odmítnout.146 Svědek 

ale nikdy nesmí být nucen k takovému zdůvodnění odepření výpovědi, aby si jím 

způsobil nebezpečí trestního stíhání. 

Je-li v trestní věci jednoho obviněného vyslýchána v postavení svědka osoba, jež 

se nějakým způsobem měla podílet na spáchání trestného činu obviněného, má 

právo odmítnout vypovídat podle § 100 odst. 2 trestního řádu, pokud jde o její 

vztah k věci, pouze tehdy, jestliže by si svou výpovědí způsobila nebezpečí 

trestního stíhání. Pokud by však stíhané jednání mohlo být u takového svědka 

posouzeno pouze jako přestupek, a tuto skutečnost lze zjistit, aniž by byl porušen 

smysl uvedeného ustanovení, nemá svědek právo odmítnout vypovídat a mohl by 

být k výpovědi nucen i ukládáním pořádkových pokut podle § 66 trestního řádu 

(R 21/2000). 

Základní otázka tedy zní, jakou informaci je svědek, který se pokouší odepřít 

svědeckou výpověď, povinen sdělit orgánu činnému v trestním řízení a dále, jaká 

jsou procesní oprávnění OČTŘ, má-li za to, že poskytnuté informace se jeví jako 

nevěrohodné nebo neúplné.  

                                              
146 Nález ÚS ze dne 4. 12. 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97. 
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Právní řády demokratických států upravují posuzovanou otázku různě; tak kupř. 

právní úprava platná v SRN sice vyžaduje (§ 56 StPO (Strafprozessordnung)), 

aby svědek, který zamýšlí využít práva odepřít výpověď, podložil své rozhodnutí 

věrohodným vysvětlením, nicméně za dostatečné pokládá přísežné ujištění (dtto 

al. 2), k němuž je vyzván zpravidla předsedou senátu (případné návrhy stran na 

takový postup mohou být bez odůvodnění odmítnuty). Jiný způsob "přinucení" 

odpírajícího svědka k výpovědi než přísahou je nepřípustný, platí však, že 

samotná přísaha podléhá obvyklým zásadám volného hodnocení důkazů. 

Rakouská jurisprudence v uvažovaném problému vychází ze skutečnosti, že byť 

se v poslední době prosazovalo zřetelné napětí mezi zájmy státu a zájmy 

(trestním stíháním) ohroženého svědka, případně též obžalovaného, v intencích 

judikatury Nejvyššího soudu (k § 153 rak. trestního řádu) je na místě procesní 

prostředky k vymezení svědecké výpovědi zmírnit, nikoli však zcela odstranit.147 

Vzhledem k tomu že trestní řád, judikatura ani právní nauka neobsahují 

jednoznačná kritéria, bude nutné zákaz nucení k sebeobviňování v každém 

jednotlivém případě vyložit podle konkrétních okolností, za nichž svědek 

výpověď odepře. Pokud pak dojde ke kolizi účelu trestního řízení s ústavně 

chráněným zákazem sebeobviňování, je třeba dát principu „nemo tenetur“ 

přednost. 

 

4.3.4 Výpověď svědka vs. křivá výpověď 

 

Pokud osoba figuruje v trestním řízení nejprve jako svědek a v tomto procesním 

postavení je také vyslechnuta, je v dalším průběhu trestního řízení po sdělení 

obvinění možné ji vyslechnout v procesním postavení obviněného. Pokud se však 

taková osoba pod sankcí křivé výpovědi jako svědek dozná ke spáchání trestného 

                                              
147 Nález ÚS ze dne 4. 12. 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97. 
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činu, pak je nepochybné, že později nemůže být tato předchozí svědecká 

výpověď použita v dalším řízení jako důkaz proti tomuto obviněnému.148 

Je-li osoba vyslýchána jako svědek a odmítne vypovídat s argumentem, že by 

sama sebe usvědčovala, nemůže být k výpovědi nucena ani pokutou, ani jinak. 

Nepravdivou svědeckou výpovědí, jíž sama sebe kryje, se taková osoba 

nedopouští trestného činu křivé výpovědi a její trestní stíhání by odporovalo 

zásadě „nemo tenetur“. V tomto smyslu pravidelně judikují jak české soudy 

(srov. např. judikáty č. 25/69 Sb. rozh. tr., č. 39/70 Sb. rozh. tr.), tak i soudy 

zahraniční.149  

Evropský soud pro lidská práva však v případu Serves v. Francie 

(82/1996/671/893, rozsudek z 20. 10. 1997) judikoval v jiném duchu. Stěžovatel 

Serves před francouzským trestním soudem odmítl vypovídat jako svědek v 

řízení proti dalším obviněným. Severs to odůvodnil tím, že by výpovědí 

usvědčoval sám sebe. Soud mu za to uložil pokutu. ESPL pak neshledal v 

postupu francouzských soudů žádné porušení Úmluvy. Zdůvodnil to tím, že prý 

Serves byl pokutován nikoliv za odmítnutí výpovědi, nýbrž za odmítnutí přísahy. 

Tři soudci ESLP  vznesli proti rozhodnutí odlišné stanovisko, v němž 

argumentovali porušením zásady „nemo tenetur“.150  

 

4.3.5 Nepoužitelnost výpovědi policisty jako svědka o doznání 

podezřelého 

 

Ústavní soud a Nejvyšší soud na toto téma vydaly několik rozhodnutí, která 

považuji za kontroverzní. Vždy šlo o situace, ve kterých se policista či policisté 

                                              
148 DĚČEK, Milan. Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestním řízení. SVOČ. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
149 Musil, J. Zákaz donucování k sebeobviňování [online]. [cit. 2013-03-18]. Dostupné 

z:<http://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-

accusare.aspx>. 
150 REPÍK, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha : Orac, 2002, s. 190. 
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ve službě dozvěděli buď od poškozeného, nebo od podezřelého stěžejní 

informace o tom, kdo trestný čin spáchal, ale protože to bylo před zahájením 

trestního stíhání a zjištění informací od osob tak mělo formu podání vysvětlení 

dle ustanovení § 158 odst. 6 trestního řádu, nemohlo být před soudem použito 

jako důkaz. 

V níže citovaném případě obviněný při jízdě motorovým vozidlem pod vlivem 

alkoholu srazil cyklistu a z místa aniž by mu zajistil lékařskou pomoc, odjel. Za 

toto jednání byl prvoinstančním soudem odsouzen, odvolání bylo zamítnuto a 

pak podal dovolání k Nejvyššímu soudu. V průběhu celého trestního řízení tvrdil, 

že vozidlo neřídil on. Rozhodujícím usvědčujícím důkazem o zavinění 

obviněného byly svědecké výpovědi policistů, kteří prováděli šetření na místě 

nehody a kteří ve svých výpovědích uvedli, že obviněný se dostavil na místo 

nehody, zajímal se o to, co se stalo, přihlásil se jako řidič a řekl, že podle svého 

domnění srazil srnu.  

Nejvyšší soud pak konstatuje, že nikdo není povinen sám sebe obviňovat z 

trestného činu. Má-li mít tento ústavně chráněný princip reálný obsah, pak 

sebeobviňující vyjádření pronesené vůči státní moci může mít při trestním stíhání 

relevanci usvědčujícího důkazu jedině za předpokladu, že ho učinila osoba, která 

měla procesní postavení obviněného podle § 160 odst. l trestního řádu, byla v 

tomto postavení vyslechnuta podle § 91 a násl. trestního řádu a při tom poučena o 

právech obviněného podle § 33 trestního řádu. To znamená, že sebeobviňující 

vyjádření nějaké osoby před policejním orgánem je důkazem o vině této osoby 

pouze za předpokladu, že policejní orgán vyslýchal tuto osobu jako obviněného 

po poučení, kterého se má obviněnému dostat. Nedostatek těchto podmínek nelze 

obcházet tím, že se jako důkaz použijí výpovědi zasahujících policistů o obsahu 

sebeobviňujícího vyjádření, které vůči nim osoba pronesla. Vyjádření, které před 

policisty obviněný na místě učinil, mohlo mít v krajním případě povahu 

vysvětlení podle § 158 odst. 3 písm. a) trestního řádu a policisté o něm měli 

sepsat úřední záznam podle § 158 odst. 5 trestního řádu. Takový úřední záznam 
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však nebylo možné použít v řízení před soudem jako důkaz, a to se zřetelem k 

ustanovení § 158 odst. 5 trestního řádu ve znění účinném v době rozhodování 

soudů. Podle nynějšího ustanovení § 158 odst. 6 trestního řádu lze úřední záznam 

v řízení před soudem užít jako důkaz pouze za podmínek stanovených tímto 

zákonem (trestním řádem), tj. se souhlasem státního zástupce a obviněného podle 

§ 211 odst. 6 trestního řádu Nebyl-li jako důkaz použitelný úřední záznam o 

vysvětlení podaném podle § 158 odst. 3 písm. a) trestního řádu, logicky z toho 

vyplývá i nepoužitelnost svědectví policistů o obsahu vyjádření obviněného.151 

V dalším případě byli policisté přivoláni k případu pobodaného muže, který 

utrpěl dvě bodnořezná poranění hrudníku. Poškozený na místě uvedl, že mu to 

způsobila jeho družka. Muž svá zranění přežil a v následujícím trestním řízení 

nevypovídal, aby nezpůsobil trestní stíhání své družce. Obviněná popírala 

jakékoli napadení poškozeného a prvoinstančním soudem byla odsouzena na 

základě svědeckých výpovědí záchranářů a policistů, kteří na místě zasahovali. 

Všichni vypověděli, že poškozený označil svou družku jako pachatelku. 

Obviněná s odvoláním neuspěla a podala dovolání k Nejvyššímu soudu.  

Výslechy záchranářů označil NS jako použitelný důkaz, neboť povinnost 

mlčenlivosti je u nich prolomena oznamovací povinností v souvislosti s § 368 

TZ. Odlišná situace je u výpovědí policistů zasahujících na místě bezprostředně 

po činu. Dotazování poškozeného se odehrálo ještě před zahájením trestního 

stíhání a jako takové mělo povahu úředního záznamu o podaném vysvětlení dle § 

158 odst. 5 TŘ (znění § účinného v době spáchání trestného činu). Ten by však 

následně nemohl být použit jako účinný důkaz.152 

Jako poslední zde uvedu podle mého názoru nejzávažnější případ z této oblasti. 

Na služebnu Policie ČR, Služby kriminální policie a vyšetřování se dostavil muž, 

který o sobě prohlásil, že ve vaně v místě společného bydliště po předchozí 

hádce ubil matku své družky. Policisté o tomto prohlášení sepsali úřední záznam 

                                              
151 Usnesení NS ze dne 27. března 2012, sp. zn. 7 Tdo 347/2012. 
152 Usnesení N S ze dne 3. října 2012, sp. zn. 7 Tdo 1116/2012. 
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a ten byl spolu se svědeckými výpověďmi policistů stěžejním důkazem proti 

obviněnému v dalším řízení, neboť tento po zahájení trestního stíhání po poradě 

se svým obhájcem k věci nevypovídal. Je zřejmé, že použití výpovědi 

obviněného před zahájením trestního stíhání bez řádného poučení by bylo 

porušením principu „nemo tenetur“, Ústavní soud však šel ještě dál a označil 

svědecké výpovědi policistů, kterým se muž vyzpovídal jako nepoužitelné. 

Případ se dostal s ústavní stížností až k ústavnímu soudu, který konstatoval, že 

účelem trestního řízení není jenom spravedlivé potrestání pachatele, nýbrž i 

„fair“ proces, který je nevyhnutelnou podmínkou existence demokratického 

právního státu. Způsob opatřování důkazů proto 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. Úřední záznam sepsaný před sdělením 

obvinění stěžovateli nelze jako důkaz před soudem použít, neboť tomu výslovně 

brání znění ustanovení § 158 odst. 3 a 4 trestního řádu. Z ústavněprávního 

hlediska je neakceptovatelný názor, že výpovědi policistů, kteří sepsali úřední 

záznam o podaném vysvětlení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, lze rozdělit na 

dvě jasně oddělitelné části: na část, u níž vnímali svými smysly spontánní obšírné 

vyprávění stěžovatele poté, co se sám dostavil na služebnu Policie České 

republiky, přičemž tato část je procesně využitelných důkazem, a na část, v níž 

policisté popsali, co se dozvěděli od stěžovatele při provádění úkonů podle 

trestního řádu, tedy údaje, které jim sdělil při podání vysvětlení podle § 158 odst. 

3 a 4 trestního řádu, přičemž tato část je důkazem k využití v trestním řízení 

nezpůsobilým. Výslech policistů, kteří pořizovali záznam o podaném vysvětlení, 

nelze, vzhledem k jeho obsahu, použít, neboť by takovým procesním postupem 

byl obcházen výslovný zákonný zákaz daný ustanovením § 158 odst. 3 a 4 

trestního řádu.153 

 

                                              
153 Nález ÚS ze dne 3. listopadu 2004, sp. zn. II. ÚS 268/03. 
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4.4 Procesní využití výpovědi osoby z jiného řízení 
 

Výpověď, kterou učinila osoba v rámci jiného řízení, lze v zásadě v trestním 

řízení použít. Nesmí to ale být výpověď osoby, proti které je v trestním řízení 

zahájeno trestní stíhání.  

Jak konstatoval Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 1. 11. 2001 pod sp. zn. III. 

ÚS 190/01, procesní řády v právním systému České republiky tvoří od sebe 

oddělené procesní soustavy, jejichž vzájemné propojení, resp. propojení s jinými 

zákony z pohledu požadavků určitosti a předvídatelnosti procesních pravidel 

musí být procesním zákonem výslovně upraveno; pro důkazní řízení z uvedené 

zásady plyne maxima, dle níž důkazem může být toliko ten prostředek, jímž lze 

zjistit a objasnit skutečný stav věci, jenž je předvídán příslušným procesním 

řádem a jenž je dle tohoto řádu proveden; tyto požadavky, tj. určitost a 

předvídatelnost procesních pravidel, jakož i jejich promítnutí do důkazního 

řízení, nutno podřadit pod kautely vyžadované čl. 36 odst. 1 LPS.154 

Ústavní soud na toto téma řešil otázku, zda lze v trestním řízení pro zkrácení 

daně použít jako listinné důkazy vysvětlení podané před finančním úřadem. 

Skutkově šlo o to, že stěžovatel byl obviněn z trestného činu zkrácení daně, 

poplatku a jiné podobné povinné platby podle ustanovení § 148 odst. 2 trestního 

zákona. Stěžovatel odmítl vypovídat jak v přípravném řízení, tak i v hlavním 

líčení. Soud prvního stupně v hlavním líčení provedl jako důkaz čtení materiálu 

(vysvětlení), který byl se stěžovatelem sepsán před Finančním úřadem pro Prahu 

10. Následně byl za tento trestný čin odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody 

v trvání 1 roku. Stěžovatel se obrátil na Ústavní soud s ústavní stížností, v níž 

tvrdil, že bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces tím, že soud připustil 

jako listinný důkaz jeho výpověď učiněnou před zahájením trestního stíhání před 

orgánem daňové kontroly. Namítá, že použití této výpovědi je obcházením 

zákona, neboť trestní řád stanoví přesná pravidla pro případ, kdy lze použít 

                                              
154 Nález ÚS ze dne 1. 11. 2001, sp. zn. III. ÚS 190/01. 
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výpověď obviněného učiněnou mimo hlavní líčení. Ústavní soud stížnosti 

vyhověl a uvedl, že postupem obecných soudů při provádění důkazů, konkrétně 

čtením materiálu o podaném vysvětlení před finančním úřadem, který byl použit 

jako důkaz proti stěžovateli, došlo k obcházení pravidla stanoveného pro 

výpověď obžalovaného. Bylo tedy porušeno právo stěžovatele na spravedlivý 

proces podle čl. 36 odst. 1 LPS a jeho právo na osobní svobodu podle čl. 8 odst. 

2 LPS.155 

Z jiného nálezu Ústavního soudu zřetelně plyne, že protokol o výslechu podle 

ustanovení § 260a a násl. občanského soudního řádu nelze považovat za důkaz 

výslechem obžalovaného, jak je zmíněn v ustanovení § 89 odst. 2 trestního řádu, 

neboť byl proveden podle jiného procesního předpisu. Na straně jedné lze vzít v 

úvahu, že citované ustanovení uvádí, že za důkaz může sloužit vše, co může 

přispět k objasnění věci, na straně druhé však, je-li předepsán určitý procesní 

postup při pořizování a provádění toho kterého důkazu, nemohou jej orgány 

činné v trestním řízení opomíjet či "obcházet" tak, aby došlo k omezení 

procesních práv trestně stíhané osoby.156 

Na doplnění uvádím judikát ESLP v případu Saunders proti Spojenému 

království (43/1994/490/572, rozsudek ze 17. 12. 1996, Recueil VI/1996). 

Trestnímu stíhání tu předcházelo administrativní šetření, prováděné inspektory 

ministerstva obchodu a průmyslu, před nimiž jsou osoby povinny pravdivě 

vypovídat pod hrozbou trestní sankce. Taková výpověď p. Saunderse byla 

později použita proti němu jako usvědčující důkaz v trestním řízení. ESLP 

nezpochybnil oprávnění správních nebo disciplinárních orgánů vyslýchat 

prověřované osoby pod sankcí, avšak byla-li tato výpověď použita proti takové 

osobě v pozdějším trestním řízení, došlo podle ESLP k porušení článku 6 

Úmluvy. Za nepřípustné pokládá ESLP to, je-li v trestním řízení použita jako 

                                              
155 Herczeg, J.: K právu neusvědčovat sám sebe při dopravním konfliktu, Trestněprávní revue, č. 7, 2008. 
156 Nález ÚS ze dne 23. 03. 2006, sp. zn. III ÚS 451/04. 
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důkaz usvědčující výpověď, získaná pod pohrůžkou trestní sankce v jiném druhu 

řízení, např. ve správním nebo disciplinárním řízení.157  

 

5 Zákaz sebeobviňování v kontextu dalších procesních 

úkonů 
 

Ve spojitosti s právem nebýt nucen obviňovat sebe samého Evropský soud pro 

lidská práva (viz rozsudek Evropského soudu ve věci Saunders proti Velké 

Británii č. 19187/91 ze dne 17. prosince 1996, rozsudek ve věci Heaney a 

McGuinness proti Irsku č. 34720/97 ze dne 21. prosince 2000, rozsudek ve věci 

J. B. proti Švýcarsku č. 31827/96 ze dne 3. května 2001 a další) zmiňuje dvě 

další jednotlivá práva, která v širším smyslu tvoří jeho podstatu, právo nebýt 

nucen k doznání (právo mlčet) a právo nebýt nucen přispět k vlastnímu obvinění 

jiným způsobem než výpovědí (objektivními či věcnými důkazy). Současně 

dodává, že právo neusvědčovat sám sebe je primárně spojeno s respektováním 

vůle obviněné osoby nevypovídat. V souladu s běžnou praxí v právních řádech 

smluvních stran Úmluvy a taktéž v jiných zemích se právo nevypovídat v 

trestním řízení nevztahuje na použití těch důkazů, jež jsou sice získány od 

obviněného s pomocí donucení, ale jež existují nezávisle na jeho vůli, což je 

mimo jiné případ dokumentů získaných na základě domovní prohlídky, 

dechových zkoušek, vzorků krve, moči, vlasů či nahrávky hlasu a lidské tkáně 

pro účely testů DNA (viz např. výše citovaný rozsudek ve věci Saunders proti 

Velké Británii, rozsudek ve věci P. G. a J. H. proti Spojenému Království č. 

44787/98 ze dne 25. září 2001). Jinými slovy, od obviněného lze požadovat, aby 

strpěl odnětí například písemností a aby strpěl odebrání uvedených vzorků, třeba 

i za pomoci donucení, a to navzdory skutečnosti, že ho tyto důkazy usvědčují. 

                                              
157 DĚČEK, Milan. Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestním řízení. SVOČ. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
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Není přípustné požadovat toliko aktivní přispění obviněného při opatřování 

těchto důkazů, což bylo dovozeno zejména ve vztahu k vydání písemností, jak 

bylo řečeno v rozsudku ve věci Funke proti Francii č. 10828/84 ze dne 25. února 

1993.158 

 

5.1 Aktivní přispění obviněného vs. pasivní strpění od 

obviněného 
 

5.1.1 Aktivní přispění obviněného 

 

Poučná je judikatura Nejvyššího soudu USA, tedy země, kde se princip 

„privilege against self-incrimination“ v moderním pojetí zrodil. Nejvyšší soud 

USA v řadě judikátů poskytuje ochranu proti donucování k sebeobviňování a 

konstatuje porušení Pátého dodatku americké ústavy v případech, kdy jde o 

donucování obviněného k aktivnímu jednání, označovanému jako tzv. 

testimonial act nebo communicative act. Mezi taková jednání, k nimž 

donucování není dovoleno, patří kromě ústní výpovědi obviněného také např. 

vyhotovení zkoušky ručního písma ke srovnávacímu písmoznaleckému 

zkoumání. Podobným způsobem postupují také německé soudy. Donucení je 

podle této interpretace vyloučeno i tehdy, je-li od obviněného požadováno 

aktivní jednání, potřebné k jeho usvědčení, jako je např. napsání rukopisného 

textu, chůze a jiné motorické zkoušky sledující koordinaci pohybů při tzv. 

ambulantním vyšetření příznaků opilosti, plnění pohybových úkolů souvisejících 

s vyšetřovacím pokusem (srov. § 104c odst. 4 českého trestního řádu). K 

provedení těchto úkonů může být obviněný vyzván (eventuálně též předvolán či 

                                              
158 DĚČEK, Milan. Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestním řízení. SVOČ. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
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předveden), nesmí k nim však být donucován, a to ani bezprostředním fyzickým 

donucením, ani uložením pořádkové pokuty.159 

Nejpřesněji je dle mého názoru současné pojetí principu „nemo tenetur“ 

vyjádřeno v rezoluci XV. Mezinárodního kongresu trestního práva (Rio de 

Janeiro, 1994), kde se praví: „Nikdo není povinen přispět aktivním způsobem, 

přímo či nepřímo, k vlastnímu odsouzení.“ Pravidlo „nemo tenetur“ je tedy třeba 

vykládat tak, že je zakázáno donucování k aktivnímu jednání obviněného, jímž 

by měl osobně přispívat k vlastnímu usvědčení!160 

 

5.1.2 Pasivní strpění od obviněného 

 

V souladu s běžnou praxí v právních řádech smluvních stran Úmluvy a taktéž v 

jiných zemích se právo nevypovídat v trestním řízení nevztahuje (je omezeno) na 

použití těch důkazů, jež jsou sice získány od obviněného s pomocí donucení, ale 

jež existují nezávisle na jeho vůli, což je mimo jiné případ dokumentů získaných 

na základě domovní prohlídky, dechových zkoušek, vzorků krve, moči, vlasů či 

nahrávky hlasu a lidské tkáně pro účely testů DNA.161 

Různý režim získávání důkazů z hlediska práva neusvědčovat sám sebe se tedy 

opírá o odlišný charakter výpovědi a uvedených důkazů. Posledně jmenované 

pak existují objektivně a při jejich opatřování je sice postupováno proti vůli 

obviněného, nevyžaduje se však po něm jeho aktivní součinnost, ale pouze 

strpění donucovacích úkonů.162 

                                              
159 DĚČEK, Milan. Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestním řízení. SVOČ. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
160 Musil, J. Zákaz donucování k sebeobviňování [online]. [cit. 2013-03-18]. Dostupné 

z:<http://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-

accusare.aspx>. 
161 rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Saunders proti Velké Británii č. 19187/91 ze dne 

17. prosince 1996. 
162 REPÍK, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha : Orac, 2002, str. 187. 
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Evropský soud pro lidská práva nicméně neopomíná zdůraznit, že povinnost 

podrobit se úkonům vedoucím k zajištění shora označených objektivně 

existujících důkazů, k jejímuž splnění může být osoba v souladu s čl. 6 Úmluvy i 

donucena, představuje zásah do práva na respektování soukromého a rodinného 

života (zásah do tělesné integrity osoby), obydlí a korespondence dle čl. 8 

Úmluvy, který je možný jen za podmínek čl. 8 odst. 2 Úmluvy, tedy v těch 

případech, kdy k němu dochází na podkladě zákona a v míře 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.163 

ESLP ve své judikatuře za nepřípustné označil nejen již zmiňované vynucování 

aktivního přispívání osoby ke svému obvinění, ale dále v jednotlivých případech, 

kdy obviněný (podezřelý) odmítl součinnost při získání důkazů, hodnotí, zda 

povaha a stupeň donucení nepřekročily dovolený rámec, jinými slovy, zda stupeň 

použitého donucení nepřevyšuje intenzitu donucení obvykle nutnou pro získání 

důkazů tohoto typu. Při posuzování, zda použití donucení orgány činnými v 

trestním řízení za účelem zajištění důkazů porušilo právo neusvědčovat sám sebe, 

bere ESLP do úvahy čtyři kritéria. Jsou jimi povaha a intenzita donucení, 

existence relevantních procesních záruk, závažnost veřejného zájmu na vyšetření 

a potrestání daného trestného činu a způsob a účel použití takto získaných 

důkazů.164 

 

5.2 Zvláštní způsoby dokazování 
 

Až do 31. 12. 2001 nebyl v trestním řádu komplexně upraven postup při 

provádění některých úkonů spíše kriminalistické povahy (konfrontace, rekognice, 

vyšetřovací pokus, rekonstrukce, prověrka na místě). Úpravu konfrontace 

                                              
163 Nález ÚS ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. Pl ÚS-st- 30/10. 
164 Rozsudek ESLP ve věci Jalloh proti Německu č. 54810/00 ze dne 11. července 2006. 
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obsahovalo poměrně stručné ustanovení § 94 trestního řádu, o rekognici byla 

zmínka jen v § 93 odst. 2 trestního řádu (ve znění účinném do 31. 8. 2012) a o 

vyšetřovacím pokusu, rekonstrukci a prověrce na místě se v trestním řádu 

neuvádělo vůbec nic. Proto byl novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 

265/2001 Sb. s účinností od 1. 1. 2002 výslovně stanoven postup při provádění 

těchto úkonů v ustanoveních § 104a až 104e trestního řádu. Ustanovení § 104a až 

104e trestního řádu se uplatní i v řízení proti mladistvému (§ 291 TrŘ, § 1 odst. 3 

ZSM) a v řízení vedeném proti právnické osobě (§ 1 odst. 2 ZTOPO).165 

 

5.2.1 Konfrontace 

 

Konfrontace je zvláštní forma výslechu osob, jejichž předchozí výpovědi se 

v podstatných bodech výrazně rozcházejí. Je tedy třeba takové rozpory odstranit. 

Působí zde psychologický aspekt přítomnosti druhé vypovídající osoby a 

konfliktní situace z toho vyplývající. Pro vyslýchajícího je to velice náročný 

úkon, ale může přinést velmi dobré výsledky. Těmi mimo odstranění rozporů 

mohou být nové informace důležité pro trestní řízení. Konfrontace je upravena 

v ustanovení § 104a trestního řádu: 

(1) Jestliže výpověď obviněného v závažných okolnostech nesouhlasí s výpovědí 

svědka nebo spoluobviněného, může být obviněný postaven svědkovi nebo 

spoluobviněnému tváří v tvář. 

(2) Jestliže výpověď svědka nesouhlasí v závažných okolnostech s výpovědí 

obviněného nebo jiného svědka, může být svědek postaven obviněnému nebo 

jinému svědkovi tváří v tvář. 

(3) Konfrontace se může provést až poté, kdy každá z osob, jež mají být 

konfrontovány, byla již dříve vyslechnuta a o její výpovědi byl sepsán protokol. 

                                              
165 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1527. 
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Při konfrontaci se vyslýchaná osoba vyzve, aby druhé osobě vypověděla v přímé 

řeči své tvrzení o okolnostech, v nichž výpovědi konfrontovaných osob 

nesouhlasí, popřípadě, aby uvedla další okolnosti, které s jejím tvrzením souvisejí 

a o kterých dosud nevypovídala. Osoby postavené tváří v tvář mohou si klást 

vzájemně otázky jen se souhlasem vyslýchajícího. 

Ustanovení odstavce 4 tohoto § pak uvádí, že pro konfrontaci jinak platí 

ustanovení o výpovědi obviněného a o svědcích. Ustanovení odstavce 5 pak 

stanoví provádění konfrontací u některých osob. Pokud je po skončení 

konfrontace třeba provést opětovný výslech některé z osob, provede se odděleně 

(odstavec 6). Důvodem mohou být například nové skutečnosti, o kterých ta druhá 

vyslýchaná osoba nemusí vědět. Odstavec 7 tohoto § pak stanoví, že se 

konfrontace zpravidla provádí až v řízení před soudem, ale výjimečně může být 

provedena i dříve. Ustanovení § 104a o konfrontaci je použitelné i v řízení proti 

mladistvému (§ 291 TrŘ, § 1 odst. 3 ZSM) a také v trestním řízení vedeném proti 

právnické osobě (§ 1 odst. 2 ZTOPO). 

Závažnými rozdílnými okolnostmi ve výpovědích osob, které mohou vyvolat 

konfrontaci, budou hlavně ty, které se týkají viny obviněného. Kolik osob 

postavit při konfrontaci tváří v tvář není z právní úpravy úplně jasné. Mělo by jít 

ale o střet dvou protichůdných tvrzení a i z taktických a organizačních důvodů 

bude proto reálné proti sobě postavit právě dvě osoby, z nichž jednou bude ve 

smyslu ustanovení § 104a odst. 1 trestního řádu obviněný a druhou osobou bude 

svědek nebo spoluobviněný, anebo dle ustanovení § 104a odst. 2 trestního řádu 

bude možná konfrontace svědka proti obviněnému nebo mezi dvěma svědky 

navzájem. 

Účast obviněného, spoluobviněného nebo svědka na konfrontaci (tj. splnění 

povinnosti dostavit se k ní) lze vynutit prostředky uvedenými v § 66 trestního 

řádu (pořádková pokuta) nebo v § 90 trestního řádu (předvolání a předvedení 

obviněného) a 98 trestního řádu (předvolání a předvedení svědka). Obviněný 
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však není povinen ani při konfrontaci vypovídat (čl. 40 odst. 4 LPS, § 33 odst. 1 

věta první). Podobně svědka nelze v rámci konfrontace vyslýchat, jestliže u něj 

platí zákaz výslechu (§ 99) nebo využil-li důvodně práva odepřít výpověď (§ 

100).166 Platí zde tedy pravidla pro zákaz nucení k sebeobviňování, která jsem již 

vyložil u jednotlivých výpovědí. 

 

5.2.2 Rekognice 

 

Rekognice je v podstatě specifická forma výslechu osoby, při které má znovu 

poznat osobu nebo věc důležitou pro trestní řízení. Poznávající osobou může být 

obviněný, podezřelý či svědek. Předpokladem je, že poznávající osoba již dříve 

vnímala osobu či věc svými smysly. Nemusí tedy nutně jít o to, co viděla, ale i 

cítila, slyšela nebo jinak vnímala. 

Provádí-li rekognici podezřelý nebo obviněný, jde o součást jeho výslechu, proto 

nemůže být k tomuto úkonu rovněž donucován, stejně jako k jakékoli jiné 

výpovědi v trestním řízení (čl. 40 odst. 4 LPS, § 33 odst. 1 věta první, § 76 odst. 

5, § 92 odst. 1, § 164 odst. 3, § 179b odst. 2); podezřelý, obviněný a stejně tak 

svědek však může být donucován k tomu, aby se dostavil k provedení tohoto 

úkonu (§ 66, 90, 98 a § 158 odst. 6). Výslechu i celému průběhu rekognice může 

být přítomen obhájce obviněného (podezřelého), zejména pokud oznámil, že se 

chce zúčastnit na vyšetřovacích úkonech (§ 165 odst. 2, 3); v takovém případě je 

třeba obhájce vyrozumět o konání rekognice. Ustanovení § 104b trestního řádu o 

rekognici se uplatní i v řízení proti mladistvému (§ 291 Tr, § 1 odst. 3 ZSM) a v 

řízení vedeném proti právnické osobě (§ 1 odst. 2 TOPO).167 

Podstata rekognice, její cíl a okruh osob, které ji se jí účastní je vyjádřena 

v ustanovení § 104b odstavec 1 trestního řádu:  

                                              
166 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1530. 
167 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1538-1539. 
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„Rekognice se koná, je-li pro trestní řízení důležité, aby podezřelý, obviněný 

nebo svědek znovu poznal osobu nebo věc a určil tím jejich totožnost. K 

provádění rekognice se vždy přibere alespoň jedna osoba, která není na věci 

zúčastněna.“ 

Poznávající osoba má takovýmto způsobem možnost potvrdit či nepotvrdit, zda 

určitou věci nebo osobu již dříve vnímala svými smysly (převážně jde o to, zda ji 

viděla) a pokud ano tak uvede kdy, kde a za jakých okolností. Zejména se bude 

jednat identifikaci pachatele trestné činnosti a věcí pocházejících z trestné 

činnosti. 

Rekognice má v podstatě dvě fáze, kdy první spočívá ve výslechu poznávající 

osoby, a druhá v ukázání poznávané osoby nebo věci a ve vyjádření poznávající 

osoby, zda ji poznává. Poznávající osoba tedy musí být před rekognicí 

vyslechnuta k okolnostem, při nichž osobu či věc vnímala a ke zvláštnostem, 

podle kterých je schopna ji znovu poznat – ustanovení § 104b odstavec 2 

trestního řádu: 

„Podezřelý, obviněný nebo svědek, kteří mají poznat osobu nebo věc, se před 

rekognicí vyslechnou o okolnostech, za nichž osobu nebo věc vnímali, a o 

znacích nebo zvláštnostech, podle nichž by bylo možno osobu nebo věc poznat. 

Osoba nebo věc, která má být poznána, jim nesmí být před rekognicí ukázána.“ 

Pokud by byla osoba či věc poznávající osobě před rekognice ukázána, došlo by 

ke znehodnocení rekognice a její výsledek by trpěl podstatnou neodstranitelnou 

vadou, v jejímž důsledku by byla rekognice absolutně neúčinným důkazem 

v trestním řízení. Nemuselo by k tomu dojít jen úmyslným jednáním osoby 

provádějící rekognice, ale třeba i nedopatřením například při předvádění 

obviněného skrz čekárnu, kde sedí svědek. Proto je velmi důležité zorganizovat 

průběh rekognice tak, aby k tomu nedošlo. 

V ustanovení § 104b odst. 3 trestního řádu je stanoven postup při rekognici 

osoby „in natura“: 
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„Má-li být poznána osoba, ukáže se podezřelému, obviněnému nebo svědkovi 

mezi nejméně třemi osobami, které se výrazně neodlišují. Osoba, která má být 

poznána, se vyzve, aby se zařadila na libovolné místo mezi ukazované osoby. 

Jestliže osoba má být poznána nikoliv podle svého vzezření, ale podle hlasu, 

umožní se jí, aby hovořila v libovolném pořadí mezi dalšími osobami s 

podobnými hlasovými vlastnostmi.“ 

Účast poznávané osoby na úkonu se zajišťuje pomocí předvolání, předvedení či 

uložení pořádkové pokuty. Ztotožňovaná osoba musí být ztotožňující osobě 

ukázána mezi nejméně třemi osobami, které se výrazně neodlišují (vzrůstem, 

barvou pokožky, vlasy, apod.). Tím se má co nejvíce zajistit, aby poznávající 

ztotožňovanou osobu poznal nikoli nahodile nebo podle předem známých 

vlastností, ale podle toho, jak ji sám ve skutečnosti vnímal, a aby byl schopen 

odlišit ji od osob podobného vzhledu. Ukazovaných osob může být i více než tři, 

ale nikoli méně. Důkazní hodnota a objektivita prováděné rekognice se zajišťuje i 

tím, že osoba, která má být poznána, se vyzve, aby se zařadila na libovolné místo 

mezi ukazované osoby. Mezi ukázanými osobami má být zásadně jen jedna 

poznávaná osoba a všechny osoby se ukazují poznávající osobě současně.168 

Jestliže poznávající osoba identifikuje poznávanou, úkon se zpravidla opakuje, 

aby byl výsledek jistější. Bez přítomnosti poznávající osoby si poznávaná osoba 

s figuranty dle své volby vymění místo i pořadové číslo. Pak se znovupoznávání 

opakuje. Úkon je zpravidla dokumentován pomocí fotografií a videonahrávky. 

Po provedení rekognice se poznávající osoba vyslechne k tomu, zda a podle čeho 

poznávanou osobu identifikovala. 

Jestliže není možné poznávanou osobu podezřelému, obviněnému nebo svědkovi 

ukázat in natura, například proto že je na útěku, není známa její totožnost, je 

mrtvá, atd., pak zákon umožňuje provést rekognice podle fotografie. Ta je 

upravena v ustanovení § 104b odstavec 4 trestního řádu: 

                                              
168 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1542. 
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„Není-li možno ukázat osobu, která má být poznána, rekognice se provede podle 

fotografie, která se předloží podezřelému, obviněnému nebo svědkovi s 

obdobnými fotografiemi nejméně tří dalších osob. Tento postup nesmí 

bezprostředně předcházet rekognici ukázáním osoby.“ 

Taková rekognice je ale pouze subsidiární vůči rekognici in natura a nesmí být 

provedena bezprostředně před ní. I u této rekognice je třeba ukázat fotografii 

poznávané osoby spolu s fotografiemi minimálně tří osob, které na předmětné 

trestní věci nejsou nijak zúčastněny. Nejen osoby na fotografiích ale i ostatní 

parametry fotografií (velikost, barvy, atd.) si musí být podobné a nesmí být 

zjevně odlišné od fotografie poznávané osoby. Pokud by například fotografie 

figurantů byly barevné a fotografie poznávané osoby by byla černobílá, nebo 

figuranti na fotografiích by byli v oblecích a poznávaná osoba ve vězeňském 

oblečení, pak by taková rekognice trpěla neodstranitelnou vadou a byla by 

nepoužitelná. 

O provedené rekognici je nutno sepsat protokol (usnesení § 55 a násl. trestního 

řádu). Kromě obecných zásad platných pro protokolaci stanoví usnesení § 55 

odst. 3 věta druhá trestního řádu zvláštní obsahové náležitosti protokolu o 

rekognici. Podle citovaného ustanovení se v tomto protokolu podrobně uvedou 

okolnosti, za nichž byla rekognice prováděna, zejména pořadí, v kterém byly 

osoby nebo věci ukázány podezřelému, obviněnému nebo svědkovi, doba a 

podmínky jejich pozorování a vyjádření poznávající osoby; o rekognici 

prováděné v přípravném řízení se zpravidla pořídí též obrazové nebo zvukové 

záznamy. Z protokolu by tedy mělo být patrné, jak byla rekognice připravena, 

provedena a jakých výsledků při ní bylo dosaženo (srov. též PR 5/1998, s. 

245).169 

                                              
169 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1545. 



121 

 

Rekognice je určitou formou výslechu, a pro její provedení tedy platí obecná 

ustanovení o výpovědi obviněného a svědka, tedy i pravidlo zákazu nucení 

k sebeobviňování. 

Má-li být rekognice se svědkem použita jako důkaz v řízení před soudem, lze ji 

za podmínek ustanovení § 104b trestního řádu, provést před sdělením obvinění 

podle § 160 odst. 1 trestního řádu jedině za předpokladu, že jde o úkon 

neodkladný, popř. neopakovatelný podle § 160 odst. 4 trestního řádu. 

Neopakovatelnost rekognice, tedy že ji nebude možno provést před soudem, 

může vyplývat i ze zvláštní povahy tohoto úkonu jako poznávacího procesu, 

jestliže ji bude nutno vykonat již předtím v přípravném řízení. I v takovém 

případě však odůvodňuje její provedení před zahájením trestního stíhání 

skutečnost, že osoba, která má být obviněna, není ještě známa, nebo jí dosud 

nebylo možno sdělit obvinění, anebo zahájení trestního stíhání bylo dočasně 

odloženo (R 31/1997). 

Rekognice provedená ukázáním osob svědkovi má povahu neodkladného úkonu 

ve smyslu ustanovení § 158a trestního řádu a ustanovení § 160 odst. 4 trestního 

řádu také v případě, kdy nejsou k dispozici jiné prostředky, jak objasnit 

skutečnosti podmiňující zahájení trestního stíhání, nebo v případě, kdy ty 

prostředky, které k dispozici jsou, by mohly ohrozit důkazní význam takové 

rekognice (např. rekognice provedená ukázáním fotografie). Za této situace 

nepřítomnost obhájce u rekognice nemá za následek nepoužitelnost tohoto úkonu 

jako důkazu v řízení před soudem (R 33/2003). 

Je nesporné, že účast na rekognici vyžaduje od obviněného větší míru 

součinnosti než např. pouhé sejmutí otisků prstů. Účast na správně provedené 

rekognici in natura vyžaduje od obviněného, aby si zvolil pořadové číslo a rozdal 
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zbývající čísla figurantům. Dále se musí obviněný podrobit samotné poznávací 

proceduře.170 

I přes specifika rekognice uvedená výše, se ve své podstatě jedná o úkon, při 

němž je obviněný nucen toliko pasivně strpět poznávací proceduru. Požadavky, 

jež jsou při rekognici na obviněného kladeny, nemají takový charakter, aby je 

bylo možno označit za donucování k sebeobviňování či k sebeusvědčování. 

Pokud by konání rekognice záviselo zcela na vůli obviněných, došlo by k 

nepoměrnému ztížení vyšetřování trestných činů a v důsledku toho k ochromení 

orgánů činných v trestním řízení při zjišťování objektivní pravdy. Ústavní soud 

v této souvislosti konstatuje, že pravidlo „nemo tenetur se ipsum accusare“ není, 

i přes svůj zásadní význam pro spravedlivost trestního procesu, bezbřehé a dále 

stanoví, že poznávaná osoba (včetně obviněného) je povinna strpět provedení 

rekognice a může být přípustnými prostředky (předvedením, uložením pořádkové 

pokuty) donucována k účasti na rekognici.171 

V případě, kdy by policejní orgán přiměl obviněného v rámci rekognice k 

hlasovému projevu či pohybu, jednalo by se o překročení hranice mezi úkonem, 

při němž je obviněný toliko pasivním objektem vyšetřovacího úkonu, a situací, 

kdy je obviněný nucen k aktivnímu jednání, jímž se sám může usvědčit. 

Evropský soud pro lidská práva kvalifikoval donucování obviněného k tomu, aby 

mluvením poskytl vzorek hlasu, jako porušení práva na respektování rodinného a 

soukromého života podle čl. 8 odst. 1 Úmluvy.172 Obviněný smí být policejním 

orgánem vyzván k provedení určitého pohybu nebo vyslovení konkrétních slov, 

musí být ale poučen, že toto může odmítnout. 

 

 

                                              
170 DĚČEK, Milan. Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestním řízení. SVOČ. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
171 Nález ÚS ze dne 11. 10. 2007 pod sp. zn. III ÚS 528/06. 
172 Rozsudek ESLP ze dne 25. 9. 2001 ve věci P. G. a J. H. proti Spojenému království. 
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5.2.3 Další zvláštní způsoby dokazování 

 

Zbývajícími zvláštními způsoby dokazování podle trestního řádu jsou 

vyšetřovací pokus podle ustanovení § 104c, rekonstrukce podle ustanovení § 

104d a prověrka na místě podle § 104e trestního řádu. 

Vyšetřovací pokus se koná, mají-li být pozorováním v uměle vytvořených nebo 

obměňovaných podmínkách prověřeny nebo upřesněny skutečnosti zjištěné v 

trestním řízení, popřípadě zjištěny nové skutečnosti důležité pro trestní řízení 

(ustanovení § 104c odstavec 1 trestního řádu). 

Rekonstrukce se koná, má-li být obnovením situace a okolnosti, za kterých byl 

trestný čin spáchán nebo které k němu mají podstatný vztah, prověřena výpověď 

podezřelého, obviněného, spoluobviněného, poškozeného nebo svědka, jestliže 

jiné důkazy provedené v trestním řízení nepostačují k objasnění věci (ustanovení 

§ 104d odstavec 1 trestního řádu). 

Prověrka na místě se koná, je-li zapotřebí za osobní přítomnosti podezřelého, 

obviněného nebo svědka doplnit nebo upřesnit údaje důležité pro trestní řízení, 

které se vztahují k určitému místu (ustanovení § 104e odstavec 1 trestního řádu). 

Pro všechny tyto tři způsoby dokazování platí, že k těmto úkonům, nesmí být 

podezřelý, obviněný, poškozený nebo svědek, který má právo odepřít výpověď, 

žádným způsobem donucován (ustanovení § 104c odstavec 4, § 104d odstavec 2 

a § 104e odstavec 2 trestního řádu). Pokud by k takovému nucení došlo, mělo by 

to za následek neúčinnost takového důkazu. 

 

5.3 Vydání / odnětí věci 

 

Ústavní soud ve své judikatuře odlišil ve vazbě na zásadu zákazu donucování k 

sebeobvinění relevantní atributy institutů (případně nuceného) vydání věci a 
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odnětí věci, zdůrazňuje to, že při (použití institutu) vydání věci ve spojení s 

uložením pořádkové pokuty se vyžaduje po obviněném nepřípustně volní aktivní 

činnost, jíž je nepochybně k naplnění obsahu pojmu sebeobvinění zapotřebí, 

přičemž naproti tomu u odnětí věci se jedná evidentně o úkon, který obviněný 

pouze (za zákonem stanoveným podmínek) snáší, resp. je povinen strpět.173  

 

5.3.1 Vydání věci 

 

Povinnost k předložení nebo vydání věci je uvedena v ustanovení § 78 odstavec 1 

trestního řádu: 

„Kdo má u sebe věc důležitou pro trestní řízení, je povinen ji na vyzvání předložit 

soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; je-li ji nutno pro účely 

trestního řízení zajistit, je povinen věc na vyzvání těmto orgánům vydat. Při 

vyzvání je třeba ho upozornit na to, že nevyhoví-li výzvě, může mu být věc 

odňata, jakož i na jiné následky nevyhovění (§ 66).“ 

Toto ustanovení vlastně vyjadřuje povinnost občanů pomáhat k dosažení účelu 

trestního řízení (ustanovení § 1 odstavec 2 trestního řádu), stanovením obecné 

povinnosti k vydání věci důležité pro trestní řízení všem, kdo ji mají u sebe. U 

sebe má věc ta osoba, která ji má fyzicky ve své moci a přímo ona sama věc 

může předložit nebo vydat. Výzva tedy nemůže směřovat k osobě, která věc u 

sebe přímo nemá, ale musela by ji teprve opatřit. 

V řízení v trestních věcech mladistvých se uplatní ustanovení o vydání věci podle 

ustanovení § 78 trestního řádu také, protože v tomto směru zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže nemá speciální ustanovení (srov. § 1 odst. 3 ZSM). Ustanovení o 

vydání věci se použije i v trestním řízení proti právnickým osobám (ve věcech 

trestných činů uvedených v § 7 TOPO), citovaný zákon nemá žádnou zvláštní 

                                              
173 Nález ÚS ze dne 23. března 2006, sp. zn. III. ÚS 644/2005. 
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úpravu a použití tohoto ustanovení nevylučuje ani povaha věci (§ 1 odst. 2 

TOPO).174 

Věci důležité pro trestní řízení jsou zejména předměty, které mohou být věcnými 

důkazy (ustanovení § 112 odst. 1 trestního řádu), a listiny, jež mohou být 

listinnými důkazy (ustanovení § 112 odst. 2 trestního řádu). Dále jsou to věci, u 

nichž může být uložen trest propadnutí věci podle ustanovení § 70 trestního 

zákoníku, nebo u nich může být vysloveno zabrání věci podle ustanovení § 101 

trestního zákoníku. 

Pokud je účelem úkonu ohledání věci nebo provedení jiného úkonu a není třeba 

věc k tomuto zajišťovat, postačí předložení věci a k tomu orgán činný v trestní 

řízení vydá výzvu formou opatření (není proti tomu tedy možná stížnost). 

Stejnou formu má i výzva k vydání věci, je-li třeba věc zajistit. Pokud již není 

pro další řízení taková věc potřeba, může se věc vrátit, vydat anebo složit do 

soudní úschovy (ustanovení § 80 odstavec 1 trestního řádu). Výzvy k vydání věci 

se užívá také před prohlídkami dle ustanovení § 82 odstavec 1-3 trestního řádu, 

ale pro případ nevyhovění výzvě již není třeba zajištovat souhlas k odnětí věci 

(ustanovení § 79 odstavec 1 trestního), protože ten je již obsažen předchozím 

souhlasu či příkazu k provedení prohlídek. 

O předložení či vydání věci sepíše orgán činný v trestním řízení, který vydal 

výzvu a věc převzal protokol. V protokolu se konkretizuje daná věc, je tam 

uvedeno poučení o povinnosti věc předložit/vydat s upozorněním na následky 

nevyhovění ve formě pořádkové pokuty (§ 66) a možnosti odnětí věci (§ 79). 

Vydávající osoba se do protokolu vyjádří k porozumění poučení a vysloví se 

k tomu, zda dobrovolně předkládá/vydává věc důležitou pro trestní řízení. Po 

kontrole a podepsání protokolu osoba dostane stejnopis protokolu jako potvrzení 

o předložení/vydání věci. 

                                              
174 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1015. 
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Proti obviněnému nebo proti osobě, proti které bude nejspíš zahájeno trestní 

stíhání, pokud nevyhoví výzvě k předložení/vydání věci, nelze ale použít 

donucení ve formě hrozby uložení pořádkové pokuty dle ustanovení § 66 

trestního řádu, protože by tím byla nucena poskytnout důkaz proti sobě a tím by 

bylo porušeno pravidlo „nemo tenetur“. Odnětí věci dle ustanovení § 79 trestního 

řádu však možné je. 

Za výše uvedených podmínek je povinen doličnou věc předložit nebo vydat i 

advokát, byť ji převzal v souvislosti s poskytováním právních služeb, jestliže 

nejde o listinu, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v ustanovení § 78 

odstavec 2 trestního řádu. Nevyhovění výzvě dané podle trestního řádu, které je 

důvodem pro uložení pořádkové pokuty podle ustanovení § 66 odst. 1 trestního 

řádu, lze spatřovat i v tom, že osoba vyzvaná k předložení nebo vydání věci 

podle ustanovení § 78 odst. 1 trestního řádu sice do protokolu o tomto úkonu 

výslovně neprohlásí, že odmítá doličnou věc předložit nebo vydat, ale počíná si 

tak, že tuto zákonnou povinnost nesplní (SR 72/1998). 

 

5.3.2 Odnětí věci 

 

Pro případ, že vyzvaná osoba odmítne věc důležitou pro trestní řízení předložit či 

vydat dává trestní řád v ustanovení § 79 odstavec 1 orgánům činným v trestním 

řízení oprávnění takovou věc odejmout: 

„Nebude-li věc důležitá pro trestní řízení na vyzvání vydána tím, kdo ji má u 

sebe, může mu být na příkaz předsedy senátu a v přípravném řízení na příkaz 

státního zástupce, nebo policejního orgánu odňata. Policejní orgán potřebuje k 

vydání takového příkazu předchozí souhlas státního zástupce.“ 

Stejně jako u předložení/vydání věci lze toto ustanovení uplatnit i v trestních 

věcech mladistvých a v trestním řízení proti právnickým osobám. Příkaz k odnětí 
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věci důležité pro trestní řízení je rozhodnutím svého druhu. Vzhledem k tomu, že 

se nejedná o usnesení (ustanovení § 141 a následující trestního řádu), není proti 

němu přípustná stížnost. 

Policejní orgán potřebuje k vydání příkazu k odnětí věci předchozí souhlas 

státního zástupce, jenž má formu opatření. Státní zástupce k vydání takového 

souhlasu přistoupí jen na základě znalosti skutkového stavu, kterou získá ze spisu 

nebo ve výjimečných případech z informace policejního orgánu a kterou 

popřípadě upřesní dotazy. Státní zástupce ověří, zda informace v žádosti o 

předchozí souhlas odpovídala skutečnosti a zda úkon, k němuž dal souhlas, byl 

proveden podle zákona. O každém souhlasu, jeho odmítnutí a o výsledku 

přezkoumání postupu policejního orgánu učiní státní zástupce záznam do 

dozorového spisu (srov. čl. 25 odst. 1, 4 pokynu obecné povahy NSZ č. 

8/2009).175 

V ustanovení § 79 odstavec 2 trestního řádu je uvedeno: 

„Nevykoná-li orgán, který příkaz k odnětí věci vydal, odnětí věci sám, provede je 

na podkladě příkazu policejní orgán“ 

Orgánem oprávněným takový příkaz vydat je v řízení před soudem předseda 

senátu, a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán (ten k tomu až 

na výjimku (§ 79 odst. 3) potřebuje předchozí souhlas státního zástupce. 

Okolnosti, za nichž může být příkaz k vydání věci vydán policejním orgánem bez 

předchozího souhlasu státního zástupce, jsou upraveny v ustanovení § 79 

odstavec 3 trestního řádu: 

„Bez předchozího souhlasu uvedeného v odstavci 1 může být příkaz policejním 

orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc 

nesnese odkladu.“ 

                                              
175 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1022. 
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Aby bylo možno tento postup použít, musí být kumulativně splněny obě uvedené 

podmínky, tedy nemožnost dosáhnutí předchozího souhlasu státního zástupce a 

neodkladnost odejmutí věci. Přitom nemožnost získání předchozího souhlasu 

státního zástupce musí být absolutní (nemožnost jakéhokoli komunikačního 

prostředku) a pro neodkladnost hovoří nebezpečí například zničení či poškození 

věci. 

V praxi dochází nejčastěji k odnětí věci důležité pro trestní řízení (tzv. věci 

doličné) při domovní nebo osobní prohlídce, kdy však není třeba zvláštního 

příkazu, neboť výzva k vydání takové věci a příkaz k jejímu odnětí jsou již 

zahrnuty v příkazu k domovní, resp. osobní, prohlídce, jehož důvodem je právě i 

vydání, resp. odnětí, věci důležité pro trestní řízení (srov. ustanovení § 82 odst. 1, 

3, § 83, 83b trestního řádu). Obdobně je tomu i u příkazu k prohlídce jiných 

prostor a pozemků (dle ustanovení § 82 odst. 2, § 83a trestního řádu).176 

Ustanovení § 79 v odstavcích 4, 5 a 6 ukládá orgánu činnému v trestním řízení 

povinnost k odnětí věci podle možností přibrat nezúčastněnou osobu (to 

znamená, že výjimečně lze provést úkon i bez nezúčastněné osoby), v protokolu 

o odnětí věci dostatečně přesně popsat odnímanou věc, a osobě, které byla věc 

odňata, vystavit potvrzení nebo jí předat opis protokolu o odnětí věci. 

 

5.3.3 Judikatura k institutům vydání a odnětí věci v souvislosti s 

„nemo tenetur“ 

 

Zdá se, že ESLP je ochoten připustit, že orgány činné v trestním řízení jsou 

oprávněny získat různé materiály i za použití (přiměřeného) násilí, pokud cílem 

tohoto násilí je odebrání předmětu z dispozice dotčené osoby. Nejsou však 

oprávněny nutit tuto osobu, aby jim sama od sebe (proti své vůli) vydala věci, 

které mohou výše uvedeným způsobem získat samy, zvláště pokud nemají 

                                              
176 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1023. 
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přesnou představu o tom, zda taková věc vůbec existuje, případně kde se 

nachází.177 

Judikatura Ústavního soudu je ve vztahu k institutům vydání a odnětí věci dle 

ustanovení § 78 a § 79 trestního řádu konstantní, kdy upozorňuje na 

nepřípustnost nucení obviněného k vydání věci a naopak použití institutu odnětí 

věci vůči nespolupracujícímu obviněnému považuje za zákonné. 

Ústavní soud ve své judikatuře odlišil ve vazbě na zásadu zákaz donucování k 

sebeobvinění relevantní atributy institutů (případně nuceného) vydání věci a 

odnětí věci, zdůrazňuje to, že při (použití institutu) vydání věci ve spojení s 

uložením pořádkové pokuty se vyžaduje po obviněném nepřípustně volní aktivní 

činnost, jíž je nepochybně k naplnění obsahu pojmu sebeobvinění zapotřebí, 

přičemž naproti tomu u odnětí věci se jedná evidentně o úkon, který obviněný 

pouze (za zákonem stanoveným podmínek) snáší, resp. je povinen strpět.178 

V dalším nálezu Ústavní soud konstatuje, že k získávání důkazů orgány činnými 

v trestním řízení je v tomto případě (nemožnost hrozby pořádkovou pokutou 

proti obviněnému) možno využít zajišťovací úkon odnětí věci dle § 79 trestního 

řádu, který je pouze snášen, na rozdíl od ukládání pořádkových pokut, kterými se 

vyžaduje volní aktivní činnost, a proto přípustné není. Zákaz donucování k 

poskytnutí důkazů proti sobě samému nelze zužovat na případy získávání 

důkazů, které mají za nedostatku jiných důkazů potvrdit či vyvrátit spáchání 

trestného činu, ale samozřejmě se týká i případů, kdy má být upřesněna výše 

způsobené škody, či mají být získány takové důkazy, které jen podporují důkazy 

již dříve obstarané. Stejně tak v této souvislosti není podstatné, zda o důkazu, 

který se orgány činné v trestním řízení snaží vydáním věci získat, mají pouze 

obecnou či konkrétní představu, tj. zda již byl poskytnut jinému orgánu veřejné 

moci (např. daňovému) v jiném řízení. Právo odmítnout výpověď nelze obcházet 

                                              
177 Kmec, J., a kol.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 770.    
178 Nález ÚS ze dne 23. března 2006, sp. zn. III. ÚS 644/2005. 
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poukazem na objasňování skutečností prováděných i ve prospěch obhajoby a 

obdobné platí i pro získávání jiných důkazních prostředků.179  

Podle Ústavního soudu je to veřejná žaloba, kdo má povinnost tvrdit a 

prokazovat obviněnému jeho vinu bez ohledu na jeho aktivitu a postoj. Je tedy 

ústavně nepřípustné, aby orgány činné v trestním řízení po někom požadovaly 

pod jakoukoli sankcí předložení důkazu, jehož může být použito proti němu 

samému k usvědčení ze spáchání trestného činu.180  

Při využití institutu vydání věci dle ustanovení § 78 trestního řádu tedy je tedy 

přípustné vyzvat osobu, aby vydala věc důležitou pro trestní řízení, kterou má při 

sobě. Je také možné ji upozornit na možnost odnětí věci a pořádkové pokuty. 

Nesmí se ale jednat o věc, jejímž vydáním by si osoba mohla způsobit trestního 

stíhání, pak by evidentně k porušení zásady „nemo tenetur“ došlo. 

 

5.4 Identifikační úkony 

 

Úkony potřebnými k zjištění totožnosti ve smyslu ustanovení § 114 odst. 3 

trestního řádu (Je-li k důkazu třeba zjistit totožnost osoby, která se zdržovala na 

místě činu, je osoba, o kterou jde, povinna strpět úkony potřebné pro takové 

zjištění.) se rozumí snímání daktyloskopických otisků, zjišťování tělesných 

znaků, provádění měření těla, pořizování obrazových, zvukových a obdobných 

záznamů a odebírání biologických vzorků umožňující získání informací o 

genetickém vybavení. K zjištění totožnosti se využívá i policejních evidencí 

(např. počítačové databáze pachatelů systému NTC, daktyloskopických 

registračních systémů apod.) a jiných evidencí.181 K těmto úkonům patří i 

odebírání pachového vzorku osoby. 

                                              
179 Nález ÚS ze dne 8. listopadu 2005, sp. zn. I. ÚS 402/2005. 
180 Nález ÚS ze dne 12. ledna 2006, sp. zn. II. ÚS 552/2005 
181 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1637-1638. 
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Zahraniční legislativa a soudní praxe možnost vynucovat strpění identifikačních 

úkonů obviněným za určitých podmínek vesměs připouštějí. Jako tzv. 

noncommunicative act pasivní (neaktivní) povahy, k jehož strpění může být 

obviněný donucován, aniž by byl porušen zákaz donucování k sebeobviňování, 

patří podle judikatury Nejvyššího soudu USA násilné snímání otisků prstů, 

vyšetření těla rentgenem, svlečení oděvu, aby bylo viditelné tetování, sejmutí 

otisků zubů, při rekognici je povinen obviněný sejmout brýle, navléci si masku, 

klobouk, paruku, umělé vousy.182 V USA obviněný může být nucen i k odběru 

krve proti jeho vůli při podezření, že řídil auto opilý [judikát Supreme Court ve 

věci Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966)]. 

Problematikou nucení k sebeobviňování se opakovaně zabýval také Ústavní 

soud. Plénum Ústavního soudu přijalo stanovisko pod sp. zn. Pl. ÚS-st. 30/10 

dne 30. listopadu 2010 ve věci právního názoru II. senátu Ústavního soudu, ve 

věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 2369/08, který se odchyluje od názoru 

vysloveného v nálezu sp. zn. I. ÚS 671/05 ze dne 22. února 2006 a v nálezu sp. 

zn. III. ÚS 655/06 ze dne 23. května 2007. 

Ve zmiňovaném nálezu, sp. zn. I. ÚS 671/05, stručně řečeno považoval Ústavní 

soud uložení pořádkové pokuty podle § 66 odst. 1 trestního řádu za situace, kdy 

obviněný odmítl součinnost v poskytnutí důkazu (strpět sejmutí srovnávací 

pachové stopy), který jej mohl usvědčovat, za ústavně nepřípustný způsob 

vynucování součinnosti obviněného. Takováto interpretace trestního řádu podle 

jeho názoru nezohlednila shora zmiňované kautely obsažené v Listině a 

mezinárodních smlouvách. 

Ve věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 655/06 se Ústavní soud zabýval obdobnou 

problematikou a podobně jako v nálezu sp. zn. I. ÚS 671/05 kasační výrok 

založil na tvrzení, že uložením pořádkové pokuty za neuposlechnutí výzvy k 

                                              
182 Musil, J. Zákaz donucování k sebeobviňování [online]. [cit. 2013-03-18]. Dostupné 

z:<http://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-

accusare.aspx>. 
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poskytnutí vzorku vlasů a bukálních stěrů, bylo porušeno základní právo 

stěžovatele podle článku 37 odst. 1, článku 40 odst. 2, 3 a 4 Listiny a článku 6 

odst. 1, 2 a odst. 3 písm. c) Úmluvy. 

Plénum Ústavního soudu ve svém stanovisku došlo k odlišnému stanovisku. 

Ustanovení § 114 trestního řádu v odstavci prvním stanoví každému povinnost 

podrobit se prohlídce těla, je-li nezbytně třeba zjistit, zda jsou na jeho těle stopy 

nebo následky trestného činu. Odstavec druhý ukládá jakékoli osobě povinnost 

strpět, aby jí lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev nebo u ní 

provedl jiný potřebný úkon (obecně odběr biologického materiálu), není-li spojen 

s nebezpečím pro její zdraví. Z ustanovení § 114 odst. 3 trestního řádu pak 

vyplývá, že je-li k důkazu třeba zjistit totožnost osoby, která se zdržovala na 

místě činu, je osoba, o kterou jde, povinna strpět úkony potřebné pro takové 

zjištění. Úkony potřebnými ke zjištění totožnosti se rozumí snímání 

daktyloskopických otisků, pořizování fotografií, pořizování jiných záznamů, 

zevní měření těla a zjišťování zvláštních tělesných znamení. Pokud osoba, o 

kterou se jedná, povinnosti nevyhoví, může jí být uložena pořádková pokuta dle 

§ 66 trestního řádu. Podmínkou však je, aby taková osoba byla na následky 

nevyhovění předem upozorněna (§ 114 odst. 5 trestního řádu). Od účinnosti 

novely trestního řádu provedené zákonem č. 321/2006 Sb. se podezřelý nebo 

obviněný poučí také o možnosti postupu podle odstavce čtvrtého § 114 trestního 

řádu, který za určitých podmínek připouští vynucení strpění úkonů podle 

odstavců 1 až 3, s výjimkou odběru krve nebo jiného obdobného úkonu 

spojeného se zásahem do tělesné integrity, i fyzickým překonáním odporu.183 

Důkazy získané na základě úkonů dle ustanovení § 114 trestního řádu spadají do 

kategorie důkazů, které existují nezávisle na vůli podezřelého, tj. těch, jež lze za 

splnění určitých podmínek v souladu s judikaturou Evropského soudu získat i za 

pomoci zákonného donucení, aniž by bylo porušeno pravidlo nemo tenetur. 

Jedná se o postupy, jejichž provedení obviněný (podezřelý) pouze snáší, 

                                              
183 Stanovisko Pléna ÚS ze dne 30. listopadu 2010, sp. zn. Pl. ÚS-st. 30/10. 
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nejčastěji má toliko povinnost strpět zajištění objektivně existujícího vzorku 

hmoty. Tělo obviněného (podezřelého) je pasivním objektem ohledání, 

nevyžaduje se žádná jeho aktivní součinnost.184  

Konkrétně sejmutí srovnávacího vzorku pachu je prováděno několikaminutovým 

přiložením pachového snímače k tělu obviněného (podezřelého). Odběr vzorku 

vlasů se provádí odstřižením malé kštice vlasů, bukální stěr spočívá v setření 

povrchu vnitřní plochy ústní dutiny tamponem ze sterilní normalizované 

odběrové soupravy, přičemž není nutné dotčené osobě otvírat ústa, ale pouze 

postačí „odchlípení“ spodního rtu, který je následně z vnitřní strany setřen. Jedná 

se o tzv. neinvazivní metody odběru biologického materiálu, které jsou naprosto 

bezbolestné a nejsou spojeny s nebezpečím pro zdraví osoby, která se jim 

podrobuje. Všechny úkony si může provést osoba sama podle pokynů policisty, 

může je provést též policista nebo odborný zdravotnický pracovník. Úkony jsou 

po technické stránce detailně popsány v interních policejních předpisech, jsou 

zcela bezpečné, trvající několik málo minut a spojeny jen s nepatrným zásahem 

do fyzické integrity, nijak nezatěžují osobu ani po psychické stránce. Popsaný 

postup, při kterém dochází k sejmutí pachové stopy, odběru vzorku vlasů či 

bukálního stěru, i když se tak děje přes nesouhlas obviněného (podezřelého), 

nelze tak chápat jako postup protiústavní, stojící v rozporu s ústavně zaručenými 

právy obviněných (podezřelých).185 

V souvislosti s možným porušováním zásady „nemo tenetur“ je třeba se zaobírat 

odebíráním biologických vzorků, snímání daktyloskopických otisků a 

odebíráním pachových vzorků osob. Vzhledem k tomu, že se tyto úkony řídí 

stejnými principy a i judikatura řeší problematiku obdobně, budu se v další 

podkapitole zabývat pouze rozborem jednoho druhu z těchto identifikačních 

úkonů, a to metodou pachové identifikace. 

                                              
184 DĚČEK, Milan. Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestním řízení. SVOČ. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
185 Nález ÚS ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. Pl ÚS-st- 30/10. 
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5.4.1 Metoda pachové identifikace186 

 

Metoda pachové identifikace (MPI) je metodou kriminalistické techniky, která 

slouží ke ztotožnění individuálního pachu osoby s jím vytvořenou pachovou 

stopou na místě činu. Osoba zanechává svoji pachovou stopu jako hmotný odraz 

své činnosti nezávisle na své vůli. Metoda pachové identifikace je založena na 

poznání, že každá osoba je nositelem svého individuálního pachu, který je 

geneticky podmíněn a je stálým projevem jeho životních funkcí.187 

Původ pachu je založen na schopnosti přírodních látek organického a 

neorganického charakteru uvolňovat prostřednictvím odpařování nebo sublimace 

jednotlivé molekuly nebo atomy, které charakterizují jejich chemické složení. 

Jednotlivé podíly uvolňované do volného prostoru pak způsobují rozdílnost 

pachových podnětů. Každý živý jedinec má pak schopnost vnímat tyto 

rozdílnosti na základě vlastního biologického nastavení. Podle tohoto nastavení 

jsou dány hranice možnosti zachytit pachový podnět, odlišit jeho druh.188  

Metoda pachové identifikace není upravena v trestním řádu ani v žádném jiném 

zákoně. Pro vnitřní potřeby policie je tato metoda upravena v čl. 44 až čl. 59 

pokynu ředitele Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České 

republiky č. 9/2009, kterým se stanoví postup policistů na úseku činnosti 

služební kynologie. V trestním řízení jako důkaze je MPI užívána v rámci 

ustanovení § 89 odst. 2 trestního řádu.189 

                                              
186 Děček, M.: Zvoní „pachovkám“ hrana? SVOČ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2018. 
187 Čl. 44 Pokynu ředitele Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 

9/2009. 
188 Krejčí, Z.: Metoda pachové identifikace jako důkaz v trestním řízení, Dny práva – 2010 – Days of 

Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010, s. 81-82. 
189 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. Každá ze stran může důkaz 

vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. 
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Pachová stopa na místě trestného činu je zajišťována v rámci ohledání místa činu 

dle ustanovení § 113 trestního řádu. V protokolu o ohledání ve smyslu § 113 

trestního řádu musejí být dokumentovány podstatné náležitosti zajištění pachové 

stopy, zejména místo, doba snímání pachové stopy, podmínky (vnitřní či vnější 

teplota, klimatické podmínky), rušivé vlivy a způsob zajišťování otisku pachové 

stopy (OPS), včetně jejich označení, zajištění a uložení.  

Při „natipování“ osoby podezřelé ze spáchání předmětného trestného činu je 

odebrán pachový vzorek osoby (PVO). V protokolu o odběru pachového vzorku 

osoby ve smyslu usnesení § 114 odst. 2, odst. 3 trestního řádu190 musejí být 

uvedeny přesné identifikační údaje osoby a dále údaje o době a způsobu 

provedení odběru pachového vzorku osoby, zda došlo k opakování odběru, jaké 

byly podmínky při provedení úkonu (vnitřní či vnější teplota, klimatické 

podmínky), rušivé vlivy (oděv osoby, předávání oděvu, apod.), námitky osoby a 

podpisová doložka. 

Někdy se ovšem vyskytnou situace, kdy taková osoba nespolupracuje a odmítne 

dobrovolně poskytnout pachový vzorek. Pak trestní řád v ustanovení § 114, 

odstavci 4, dává policejnímu orgánu možnost tento odpor překonat.191 

Samozřejmě až po poučení o následcích nevyhovění výzvy k poskytnutí 

pachového vzorku.  

                                              
190 (2) Je-li k důkazu třeba provést zkoušku krve nebo jiný obdobný úkon, je osoba, o kterou jde, povinna 

strpět, aby jí lékař nebo odborný zdravotní pracovník odebral krev nebo u ní provedl jiný potřebný úkon, 

není-li spojen s nebezpečím pro její zdraví. Odběr biologického materiálu, který není spojen se zásahem 

do tělesné integrity osoby, jíž se takový úkon týká, může provést i tato osoba nebo s jejím souhlasem 

orgán činný v trestním řízení. Na požádání orgánu činného v trestním řízení může tento odběr i bez 

souhlasu podezřelého nebo obviněného provést lékař nebo odborný zdravotnický pracovník. 

(3) Je-li k důkazu třeba zjistit totožnost osoby, která se zdržovala na místě činu, je osoba, o kterou jde, 

povinna strpět úkony potřebné pro takové zjištění. 

 
191 (4) Nelze-li úkon podle odstavců 1 až 3 pro odpor podezřelého nebo obviněného provést a nejde-li o 

odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity, je orgán činný v trestním 

řízení oprávněn po předchozí marné výzvě tento odpor překonat; policejní orgán potřebuje k překonání 

odporu podezřelého předchozí souhlas státního zástupce. Způsob překonání odporu musí být přiměřený 

intenzitě odporu. 
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Samotné porovnání pachů je pak zpracováno na základě dožádání policejního 

orgánu ve formě odborného vyjádření ve smyslu ustanovení § 105 odst. 1, věta 

první.192  

 

5.4.2 MPI v praxi193 

 

V rámci ohledání kriminalistický technik po domluvě s policistou provádějícím 

ohledání provede sejmutí otisku pachové stopy jako neodkladný kriminalisticko-

technický úkon, a to proto, aby nedošlo ke kontaminaci. Pokud by bylo možné 

z předmětu, na kterém je předpokládaný otisk pachové stopy (OPS), sejmout i 

jiné druhy stop, pak je pachová stopa snímána jako první. Při snímání technik 

použije pouze sterilní pomůcky (gumové rukavice, peán, textilní snímač, alobal a 

skleněnou lahev se vzduchotěsným uzávěrem). Od vyjmutí sterilního pachového 

snímače ze sterilní konzervační sklenice až po jeho vrácení nesmí snímač přijít 

do styku s nesterilním předmětem a s jiným místem, než ze kterého je snímána 

pachová stopa. Při snímání otisku pachové stopy je potřebné dodržet minimální 

dobu k sejmutí otisku pachové stopy, což je 30 minut. V případech, kdy od doby 

spáchání trestného činu uběhla delší doba, tak se doba snímání prodlužuje i na 

několik dní. 

Zajištění otisku pachové stopy se dokumentuje do protokolu o ohledání místa 

činu (OMČ). Místo kde byla zajištěna stopa, se fotografuje s pořadovým číslem, 

které je shodné s pořadovým číslem zajištěné stopy. V protokolu o OMČ musí 

být také uvedeno jaké je pachové pozadí na MČ (mrtvolný zápach, rozlité 

pohonné hmoty, atd.) a případné rušivé vlivy, které mohou způsobit 

znehodnocení pachových stop (velký pohyb osob v době mezi spácháním TČ a 

ohledáním). 

                                              
192 Je-li k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení třeba odborných znalostí, vyžádá orgán činný v 

trestním řízení odborné vyjádření. 
193 Děček, M.: Zvoní „pachovkám“ hrana? SVOČ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2018. 
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Dalším krokem je odběr pachového vzorku osoby (PVO) pro porovnání s OPS 

z místa činu. Odběr pachového vzorku probíhá tak, že se osobě (v ideálním 

případě po výzvě souhlasí a spolupracuje) položí sterilní tkanina určená k sejmutí 

pachu na holý bok těla, kde zůstane po určenou dobu a pak je vložena do sterilní 

skleněné lahve se vzduchotěsným uzávěrem. Osobě se odebírá pach na dva 

pachové snímače. Každý se uloží do samostatného obalu. Manipulace opět 

probíhá pouze sterilními nástroji a snímání provádí proškolený policista. Kvůli 

zabránění přenosu pachu nesmí sejmutí kontrolního otisku provádět policista, 

který byl na místě činu, policista, který se mohl setkat s osobami na místě činu, 

nesmí to probíhat ani v kanceláři kde by se mohla vyskytovat osoba z místa činu, 

pachový vzorek dále nesmějí odebírat policisté často se vyskytující na místech 

činů, jako jsou kriminalističtí technici a policisté ze stálých výjezdových skupin. 

Důležité je, aby u více podezřelých osob provedl odběr pachového vzorku každé 

z osob jiný proškolený policista. 

K porovnání pachů v rámci provádění metody pachové identifikace dochází 

teprve po 24 hodinách od jejich snímání a nejméně po 10 hodinách od jejich 

dodání na odborné pracoviště. Po tuto dobu se pach v pachových konzervách 

stabilizuje. Odborným pracovištěm je pracoviště metody pachové identifikace 

skupiny služební kynologie. 

Srovnání pachů se může provádět „od osob k místu činu“, „od osoby k osobě“, 

„otisky pachových stop z míst činů navzájem“ a „z místa činu k osobě“. 

 

5.4.3 Rozbor MPI Ústavním soudem194 

 

Judikátů zabývajících se metodou pachové identifikace jako důkazem v trestním 

řízení je mnoho. Dne 22. 03. 2016 vydal Ústavní soud Nález č. IV. ÚS 

                                              
194 Děček, M.: Zvoní „pachovkám“ hrana? SVOČ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2018. 
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1098/2015, ve kterém se zabývá Pachovými stopami jako nepřímým důkazem. 

Zabývá se jimi tak dopodrobna, že pro účely této práce není třeba analyzovat jiná 

soudní rozhodnutí. Z toho důvodu celou tuto kapitolu věnuji rozboru uvedeného 

nálezu.195 

Ústavní soud ve své rozhodovací praxi použití pachových stop jako nepřímého 

nebo také podpůrného důkazu připouští, resp. obecnou věrohodnost samotného 

důkazu pachovou zkouškou nezpochybňuje. Stejně tak ale připomíná, že na 

základě tohoto důkazu je obecně 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 dopustila trestného činu, který se na daném místě stal 

(srov. např. rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 394/97, sp. zn. II. ÚS 418/99, sp. zn. IV. ÚS 

10/02, sp. zn. II. ÚS 90/04, sp. zn.  II. ÚS 2168/07 a sp. zn. II. ÚS 3094/08). 

Důkaz pachovou stopou je přípustný ve většině států USA. Přitom soudy vždy 

přihlížejí na jedné straně kriticky k tomu, že pes není technické zařízení 

sestrojené a způsobilé za účelem individuální identifikace lidského pachu a když 

jako živý tvor vnímá a identifikuje pachovou stopu svými zvláště vyvinutými 

smysly, není neomylný. Na straně druhé americké soudy vnímají fakticitu 

(četnost, úspěšnost) výsledků konkrétních psů, která možnou chybovost při 

individuální identifikaci a případné pochybnosti o jedinečnosti pachu každého 

jednotlivce výrazně snižuje nebo dokonce vylučuje. Z praxe vyplývá, že stejným 

způsobem jurisprudence přistupuje i k hodnocení výsledků metody DNA nebo 

daktyloskopie. 

Důkaz metodou pachové identifikace byl a/nebo je použitelný jako důkaz v 

trestním řízení také v Německu, Nizozemsku, Belgii, Maďarsku, Dánsku, Polsku, 

Rakousku, Rusku, Lotyšsku. 

                                              
195 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1098/15 ze dne 22. 03. 2016 
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I když se způsoby provedení metody pachové identifikace v detailech v různých 

zemích odlišují, jedno mají společné - cílem je určit, že individuální pach 

podezřelého/obviněného se nachází na místě činu, nebo na věcech, které se 

spácháním činu skutkově souvisí. Často namítanou slabinou tohoto důkazního 

prostředku je údajná nemožnost ověření výsledků pomoci vědeckých metod 

[nález sp. zn. I. ÚS 394/97 ze dne 4. 3. 1998 (N 28/10 SbNU 179) a nález sp. zn. 

II. ÚS 418/99 ze dne 3. 8. 2000 (N 116/19 SbNU 113)]. Jde především o to, zda 

tzv. pachová stopa je vhodná a způsobilá pro individuální identifikaci lidského 

jedince, jaké má tato stopa vlastnosti, je-li technickými prostředky zjistitelná a 

zda je cvičený pes schopen tuto stopu identifikovat. 

Pro použitelnost důkazu metodou pachové identifikace má velký význam 

například i to, zda byly stopy sejmuty a uchovány řádně, zda nedošlo k jejich 

záměně, nebo k tzv. přenosu (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 

2003, sp. zn. 4 Tz 107/2002) a zda nedošlo k nepřípustné manipulaci při 

ztotožňování stopy [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 

3 Tdo 1207/2008; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. 6 Tdo 

194/2015; nález Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2003, sp. zn. IV. ÚS 10/02 (N 

84/30 SbNU 287)]. 

Ústavní soud akceptuje a podporuje obezřetný přístup obecných soudů (viz např. 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 1999, sp. zn. 8 Tz 44/1999), k 

okolnostem, za kterých nepřímý důkaz pachovou identifikací byl opatřen, 

zajištěn a proveden a vyžaduje, aby soudy těmto okolnostem v rozhodnutích 

věnovaly odpovídající pozornost.  

Ve světle shora uvedených úvah a judikatury Ústavní soud považuje za ústavně 

konformní následující požadavky na provedení důkazu metodou pachové 

identifikace:  

a)  Metoda pachové identifikace musí být provedena nejméně za 

použití standardů vyplývajících z vnitřních předpisů Policie ČR upravujících 
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MPI a současně musí reflektovat aktuální poznatky vědeckého zkoumání této 

metody. Při hodnocení důkazního významu výsledků pachové identifikace je 

třeba se zabývat především tím, zda kriminalistický technik a policejní psovod, 

kteří se na identifikaci podíleli, splňují kvalifikační předpoklady nezbytné pro 

výkon této činnosti, a zda použitý služební pes absolvoval předepsaný výcvik, 

eventuálně potřebné přezkoušení způsobilosti identifikovat pachové stopy, 

případně jaké byly jeho dosavadní statistické výsledky v úspěšnosti identifikace, 

zda metoda pachové identifikace použitá v konkrétním případě respektuje 

požadavek, aby stopy byly sejmuty a uchovány řádně, aby nedošlo k jejich 

záměně, nebo k tzv. přenosu pachu či k nepřípustné manipulaci při ztotožňování 

stopy.  

b)  Přezkoumání správnosti provedení metody pachové identifikace by 

mělo být v případě pochybností provedeno pomocí kontrolního znaleckého 

posudku z oboru kriminalistika, odvětví kriminalistické odorologie.  

c)  Sejmutí pachové stopy bude zpravidla neodkladným a často i 

neopakovatelným úkonem podle § 160 odst. 4 trestního řádu, provedeným 

především ve stadiu před zahájením trestního stíhání.    

d)  Při sejmutí a identifikaci pachové stopy obviněného po zahájení 

trestního stíhání je za účelem minimálního dohledu nad provedením tohoto 

úkonu nezbytná přítomnost obhájce obviněného případně státního zástupce (§ 

165 odst. 3 trestního řádu); přítomnost těchto osob nesmí mít nežádoucí vliv na 

nerušené, resp. objektivní provedení tohoto úkonu.  

e)  Na sejmutí srovnávací pachové stopy, jehož cílem je získání 

objektivně existujících důkazů pro forenzní vyšetření a které nevyžaduje aktivní 

jednání obviněného či podezřelého, ale toliko strpění jejich provedení, nelze 

pohlížet jako na úkon, jímž by byl obviněný či podezřelý donucován k ústavně 

nepřípustnému sebeobviňování.   
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f)  O úkonech (sejmutí, uchování a ztotožnění) musí být vyhotoveny 

protokoly ve smyslu § 55 odst. 1 trestního řádu; v případě, vzniknou-li 

pochybnosti o průběhu těchto úkonů, je třeba opatřit vysvětlení (§ 158 odst. 3 

trestního řádu) nebo výpověď (§ 101 trestního řádu) osoby, která úkon prováděla 

nebo se jeho provedení účastnila. Za účelem vyloučení pochybností o správnosti 

identifikace je vhodné provedení obrazového záznamu průběhu tohoto úkonu.   

g)  Důkaz metodou pachové identifikace je nepřímým důkazním 

prostředkem, který jako jediný zpravidla k uznání viny trestným činem 

nepostačuje. 

 

5.4.4 Výhrady vůči MPI196 

 

Zásadní výhrada k důkazu pachovou zkouškou spočívá v nemožnosti zjištěné 

poznatky jiným, kvalifikovaným způsobem přezkoumat, kdy se uvádí, že chybí 

kontrolní metoda a vědecký atest, pachovou stopu nelze objektivně popsat, 

případně graficky ji zachytit. Další výhrady zpravidla směřují vůči možnému 

zkreslení při zajišťování pachových stop, vůči možnému přenosu pachu a pak 

také vůči samotnému provádění porovnání pachů, kdy bývá psovodům vytýkáno 

možné ovlivnění psa. 

Jakým způsobem hledá obhajoba obranu před výsledkem metody pachové 

identifikace ukazuje usnesení Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 3 Tdo 313/2010 - 

dovolatel uvedl, že jediným důkazem proti jeho osobě je pachová stopa, která 

byla sejmuta při ohledání místa činu na poště V., přičemž však byla sejmuta delší 

dobu po předpokládaném vloupání a nikoli jako úkon, jímž bylo zahájeno 

vyšetřování, kdy dle jeho názoru muselo zcela zřejmě dojít k vyvětrání pachové 

stopy, což dokládá vyjádřením odborníka policie před soudem, ze kterého 

                                              
196 Děček, M.: Zvoní „pachovkám“ hrana? SVOČ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2018. 
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zároveň vyplynulo, že nelze sejmout pachovou stopu tam, kde byla použita 

chemikálie.  

Dále např. usnesení Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 3 Tdo 259/2010 - Podle 

přesvědčení dovolatele přitom nebylo možno o jeho vině rozhodnout jenom na 

základě zajištěné pachové stopy a výsledků s tím spojené zkoušky, ani z toho, že 

způsob provedení činu a předmět útoku byl stejný jako v předchozích případech 

a že mezi jednotlivými skutky byla úzká časová návaznost. Takový způsob 

hodnocení důkazů rozhodně nerespektuje povinnost soudu vyplývající z 

ustanovení § 2 odst. 6 trestního řádu. K provedené pachové zkoušce navíc nebyla 

provedena žádná fotodokumentace či videozáznam a ani obhájce obviněného k ní 

nebyl přizván. Soudy se podle dovolatele řádně nevypořádaly ani s otázkou 

přenosu pachové stopy z rukavic, které používal v práci, a dále rukavic, které měl 

ve svém autě a které používal i spoluobviněný M. N.  

Hodnocení postupu při zajišťování pachové stopy v rozhodnutí Ústavního soudu 

pod sp. zn. I. ÚS 1228/09 - Pokud jde o tvrzený vadný postup při získání 

pachové stopy osoby - namítané ovlivnění výsledku zkoumání pachových stop 

přítomností policisty, nicméně…odběr srovnávacích pachových stop stěžovatele 

provedla osoba odlišná a odběr otisků na místě činu pak technik. Přitom již v 

původním řízení před nalézacím soudem bylo zjištěno, což ústavní stížnost 

pomíjí, že ohledání místa činu a zajištění stop provedl nejprve tento technik a že 

v té době policista R. B. na místě ohledání nebyl. 

Také např. rozhodnutí Ústavního soudu ČR pod sp. zn. II. ÚS 1636/2009 - 

Konkrétně k důkazu pachovou stopou, kde stěžovatel namítá, že tento důkaz 

zůstal osamocen a nemohl být proto na jeho základě uznán vinným, je třeba 

uvést, že odvolací soud se již v napadeném rozsudku s touto námitkou řádně 

vypořádal, když konstatoval, že u tohoto skutku svědčí o vině stěžovatele rovněž 

označení jeho osoby poškozenou na 90 % a nepřímo také shodný způsob 

spáchání tohoto skutku s jinými stěžovateli prokázanými skutky. 
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Ve vztahu k neodkladnosti úkonu ve svém rozhodnutí Ústavní soud ČR pod sp. 

zn. I. ÚS 394/97 uvádí: „…Stěžovatel dále namítá, že k provedení srovnávací 

pachové zkoušky mělo dojít až po zahájení trestního stíhání, neboť se prý 

nejedná o neopakovatelný a neodkladný úkon ve smyslu ustanovení § 160 odst. 4 

trestního řádu. V souzené věci je však zřejmé, že vyšetřovatel v době odběru 

pachové stopy a provedení srovnávací pachové zkoušky ještě neznal osobu, která 

mohla být obviněna (§ 160 odst. 2 trestního řádu) a že oba úkony, tj. odběr 

pachové stopy a provedení srovnávací pachové zkoušky, měly směřovat právě k 

tomu, aby osoba případného obviněného známa byla. Proto postupu 

vyšetřovatele, který nejprve zajistil provedení uvedených úkonů a teprve poté 

stěžovateli sdělil obvinění, v zásadě nelze - s přihlédnutím ke konkrétním 

okolnostem věci - vytknout. Je tedy zřejmé, že oba uvedené úkony v tomto 

případě za neodkladné úkony označit lze…“ 

 

5.4.5 Vědecké ověření metody197 

 

V letech 2010 až 2015 prováděla katedra obecné zootechniky a etologie České 

Zemědělské Univerzity v Praze bezpečnostní výzkum pro potřeby státu, jehož 

cílem bylo navržení takového provádění pachové identifikace osob, jejíž aplikace 

by odpovídala obecně uznávaným vědeckým postupům a metodám. Dále byly 

otestovány nové výcvikové postupy a bylo provedeno ověření reliability 

stávajících postupů.198 Odborníci v závěru výzkumu navrhli několik standardů, 

za jejichž dodržení metoda pachové identifikace obstojí v trestním řízení. 

Pachovou identifikaci provádět za dodržení principu double-blind. Pachovou 

řadu, která se skládá nejméně ze sedmi postů, staví jiná osoba než psovod a ta 

poté není při samotném porovnávání pachů přítomna. Každý případ je porovnán 

                                              
197 Děček, M.: Zvoní „pachovkám“ hrana? SVOČ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2018. 
198 Pinc, L. a kol.: Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace, Praha: ČZU, 2015, 34 s. 
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nezávisle na sobě nejméně dvěma psy. Každý cílový pach je oběma psy celkem 

nejméně pětkrát testován na atraktivitu. Každý pes nejméně čtyřikrát úspěšně 

ztotožní dvojici kontrolních pachů a tím prokáže schopnost identifikaci provádět. 

Při značení cílového pachu z případu pes není odměňován. Osoba, která staví 

pachovou řadu, postupuje tak, aby psovod nevěděl, kdy začíná pracovat na pachu 

z případu. Psovod při značení psa na pachu z případu nedostane pokyn k 

odměnění psa. Rovněž při ztotožnění kontrolních pachů pes občas není odměněn.  

Na základě neustálé kritiky ze strany obhajoby v trestních věcech a hlavně na 

základě provedeného výzkumu, který jsem uvedl v předchozí kapitole, byl 

vytvořen Pokyn policejního prezidenta č. 313/2017, o pachové identifikaci osob. 

Tento pokyn nabyl účinnosti 1. dubna 2018 a výrazně zpřísňuje podmínky pro 

zajišťování otisků pachových stop, pachových vzorků osob, manipulaci 

s pachovými konzervami a konečně i samotné porovnání tak, aby se 

minimalizovala možnost přenosu pachu a zvýšila se spolehlivost metody. 

Porovnání pachů se dle tohoto pokynu skládá z kontrolního porovnání a dvou 

dílčích porovnání provedených jedním psem a z kontrolního porovnání a dvou 

dílčích porovnání provedených druhým psem.  

Účelem kontrolního porovnání je ověřit správnost reakcí psa na porovnávané 

pachy v modelové situaci a zjistit případnou zajímavost pachové konzervy, která 

má být následně použita jako porovnávaná pachová konzerva, pro psa, což by 

mohlo vést při následném porovnání k nežádoucímu označení pachové spojitosti 

psem. 

Při dílčích porovnáních expert umístí porovnávanou pachovou konzervu na 

libovolnou pozici v řadě a na další pozice v řadě rozmístí doplňkové pachové 

konzervy. Poté vyznačí rozmístění pachových konzerv do diagramu a přesune se 

do prostoru odděleného od porovnávací místnosti, odkud řídí a sleduje průběh 

dílčího porovnání. Na pokyn experta nechá psovod načichat prvního psa 

z porovnávací konzervy a po té prochází se psem na vodítku či na volno podél 
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řady pachových konzerv. Pokud první pes pachovou spojitost označí, expert 

změní rozmístění pachových konzerv a s tímtéž psem se provede druhé dílčí 

porovnání. Jestliže první pes v prvním dílčím porovnání ani při jeho opakování 

pachovou spojitost neoznačí, pak pachová spojitost nebyla zjištěna a v porovnání 

se nepokračuje. Pokud první pes v druhém dílčím porovnání pachovou spojitost 

označí, provede se porovnání s druhým psem. Za potvrzení pachové spojitosti se 

považuje označení oběma psy ve všech čtyřech dílčích porovnáních. 

Porovnání řídí expert (pracovník, který splňuje kvalifikační předpoklady pro 

výkon odborné činnosti – metody pachové identifikace) a na základě jeho 

pokynů jej se služebním psem provádí psovod. Psovod nesmí rozmísťovat 

pachové konzervy a ani nesmí předem znát polohu porovnávané pachové 

konzervy. Porovnání provádí psovod v porovnávací místnosti bez přítomnosti 

jiné osoby. Expert řídí porovnávání z jiné místnosti a nesmí průběh ovlivňovat. 

Výsledek signalizuje psovodovi vhodným způsobem až po ukončení porovnání. 

Porovnání s oběma psy smí provést tentýž psovod. Průběh porovnání expert 

zaznamenává do diagramu, zaznamenává se dále formou videodokumentace a po 

ukončení porovnání zpracuje expert odborné vyjádření.  

 

5.4.6 MPI a „nemo tenetur“199 

 

Problematikou zákazu nucení k sebeobviňování se opakovaně zabýval také 

Ústavní soud. Komplexní pohled na problém nabízí ve stanovisku200, které jsem 

rozebíral výše. Na tomto místě tedy jen shrnu základní myšlenky týkající se 

zakázaného nucení k sebeobviňování v souvislosti s odběrem pachového vzorku 

osoby. 

                                              
199 Děček, M.: Zvoní „pachovkám“ hrana? SVOČ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2018. 
200 Stanovisko pléna Ústavního soudu pod sp. zn. Pl. ÚS-st. 30/10 dne 30. 11. 2010 
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Podle ustanovení § 114 odst. 1 trestního řádu se musí každý podrobit prohlídce 

těla, je-li potřeba zjistit, jestli jsou na jeho těle stopy či následky trestného činu. 

Ve druhém odstavci tohoto ustanovení zákon ukládá obecnou povinnost osoby 

strpět, aby jí lékař či odborný zdravotnický pracovník odebral krev nebo u ní 

provedl jiný potřebný úkon (obecně odběr biologického materiálu), pokud to není 

nebezpečné pro její zdraví. Z ustanovení § 114 odst. 3 trestního řádu pak 

vyplývá, že je-li k důkazu třeba zjistit totožnost osoby, která se zdržovala na 

místě činu, je osoba, o kterou jde, povinna strpět úkony potřebné pro takové 

zjištění. Úkony potřebnými ke zjištění totožnosti se rozumí mimo jiné i odběr 

pachového vzorku osoby. 

Pokud osoba této povinnosti nevyhoví, může jí být uložena pořádková pokuta dle 

§ 66 trestního řádu. Podmínkou však je, aby taková osoba byla na následky 

nevyhovění předem upozorněna. Podezřelý, popřípadě obviněný musí být také 

upozorněn na to, že nelze-li úkon (odběr PVO) pro odpor podezřelého nebo 

obviněného provést, je orgán činný v trestním řízení oprávněn po předchozí 

marné výzvě tento odpor překonat (ustanovení § 114 odst. 4, 5 trestního řádu). 

Důkazy získané na základě úkonů podle ustanovení § 114 trestního řádu (tedy i 

pachové stopy) spadají do kategorie důkazů, které existují nezávisle na vůli 

podezřelého (obviněného), a k jejich získání lze, pokud budou splněny zákonné 

podmínky, použít zákonné donucení. Při takovém postupu není porušeno 

pravidlo „nemo tenetur“. 

Odběr pachového vzorku osoba pouze snáší a není zde vyžadována jakákoli jeho 

aktivní součinnost. Snímání pachového vzorku osoby je prováděno 

několikaminutovým přiložením pachového snímače k tělu obviněného 

(podezřelého). Úkon je po technické stránce detailně popsány v interních 

policejních předpisech, je zcela bezpečný, trvající několik málo minut a spojený 

jen s nepatrným zásahem do fyzické integrity, nijak nezatěžují osobu ani po 

psychické stránce. Popsaný postup, při kterém dochází k snímání pachového 
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vzorku osoby, i když se tak děje přes nesouhlas obviněného (podezřelého), nelze 

tak chápat jako postup protiústavní, stojící v rozporu s ústavně zaručenými právy 

obviněných (podezřelých).201 

 

5.5 Použití agenta vs. „nemo tenetur“ 
 

Použití agenta patří mezi operativně pátrací prostředky policie a při nesprávném 

použití tohoto nestandartního prostředku bezpochyby může dojít k porušení 

zákazu nucení k sebeobviňování v trestním řízení.  

Operativně pátrací prostředky jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 158b 

odst. 1 trestního řádu. Jedná se o předstíraný převod, sledování osob a věcí, a 

použití agenta. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení nesmí používání operativně 

pátracích prostředků sledovat jiný zájem než získání skutečností důležitých pro 

trestní řízení. Tyto prostředky je tedy možné použít jen tehdy, nelze-li 

sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně 

ztížené. Podle odstavce 3tohoto ustanovení lze zvukové, obrazové a jiné 

záznamy získané při použití operativně pátracích prostředků způsobem 

odpovídajícím ustanovením tohoto zákona použít jako důkaz. 

 

5.5.1 Podmínky použití agenta 

 

Podmínky pro použití agenta jsou uvedeny v ustanovení § 158e trestního řádu. 

Policejní orgán je oprávněn použít agenta (odst. 1) jen pokud je vedeno trestní 

řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, a dále pro trestné činy zde taxativně 

                                              
201 Nález ÚS ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. Pl ÚS-st- 30/10. 
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vyjmenované (např. podplacení podle § 332 trestního zákoníku) nebo pro jiný 

úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, 

kterou je Česká republika vázána. 

Agentem (odst. 2) je příslušník Policie České republiky nebo Generální inspekce 

bezpečnostních sborů. Agent plní úkoly uložené mu řídícím policejním orgánem, 

vystupuje zpravidla se zastíráním skutečného účelu své činnosti. Je-li to k použití 

agenta, jeho přípravě nebo k jeho ochraně nutné, je k zastírání jeho totožnosti 

možné vytvořit legendu o jiné osobní existenci a osobní údaje vyplývající z této 

legendy zavést do informačních systémů provozovaných podle zvláštních 

zákonů. Základem všeho je ale možnost zastírat příslušnost k Policii České 

republiky nebo ke Generální inspekci bezpečnostních sborů. 

Použití agenta (odst. 4) povoluje na návrh státního zástupce vrchního státního 

zastupitelství soudce vrchního soudu. V povolení musí být uveden účel použití a 

doba, po kterou bude agent použit, a údaje umožňující identifikaci agenta. Na 

základě nového návrhu, obsahujícího vyhodnocení dosavadní činnosti agenta, lze 

dobu povolení prodloužit, a to i opakovaně. 

Agent (odst. 6) je povinen při své činnosti volit takové prostředky, které jsou 

způsobilé ke splnění jeho služebního úkolu a jimiž není jiným osobám 

způsobována újma na jejich právech nad míru nezbytně nutnou.  

 

5.5.2 Beztrestnost agenta 

 

Vzhledem k tomu, že agent při své činnosti působí v kriminálním prostředí, je 

pro zvýšení jeho důvěryhodnosti a odvrácení podezření nevyhnutelné, aby sám 

mohl páchat trestné činy. Tento problém není procesněprávní, ale hmotněprávní. 

Trestní zákoník v ustanovení § 363 vymezuje beztrestnost agenta. Podle tohoto 

ustanovení agent, který se účastní činnosti organizované zločinecké skupiny nebo 
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organizovanou zločineckou skupinu podporuje, není pro trestný čin účasti na 

organizované zločinecké skupině podle § 361 trestný, jestliže se takového činu 

dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny anebo jejímu spáchání předejít. Podle odstavce 

2 tohoto ustanovení agent, který se účastní činnosti organizované zločinecké 

skupiny nebo jako člen organizované skupiny nebo některou takovou skupinu 

podporuje, není trestný pro trestné činy uvedené v § 312c odst. 2, jestliže se 

takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy 

organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo spáchané ve 

prospěch organizované zločinecké skupiny anebo jejímu spáchání předejít. 

V důsledku zákazu policejní provokace, který v českém trestním právu platí, se 

beztrestným nestává agent, který organizovanou zločineckou skupinu nebo 

organizovanou skupinu založil nebo zosnoval anebo agent, který je vedoucím 

činitelem nebo představitelem organizované zločinecké skupiny.  

V ustanovení § 312c odst. 2 trestního zákoníku, na které odkazuje ustanovení § 

363 odst. 2 trestního zákoníku, jsou taxativně vyjmenované trestné činy, jichž se 

agent při své činnosti může dopustit, aniž by mu hrozilo trestní stíhání. Jsou to 

například porušování domovní svobody (§ 178), poškození cizích práv (§ 181) 

atd. To znamená „a contrario“, že pro nevyjmenované trestné činy trestně 

odpovědný bude. Výjimkou z tohoto zákazu pak budou krajní nouze, nutná 

obrana, či jiné okolnosti vylučující protiprávnost. 

 

5.5.3 Policejní provokace v souvislosti se zákazem sebeobviňování 

 

Získávání důkazů pomocí jednání policejního agenta provokatéra samozřejmě 

primárně porušuje právo na spravedlivý proces a ne zákaz nucení k 

sebeobviňování, ale domnívám se, že tato problematika je velmi blízká tématu 

mé disertační práce a souvisí s ním.  
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Policejní provokace není právním pojmem. Nenajdeme jej v zákoně o PČR, 

v trestním zákoníku ani v trestním řádu. Z mnoha definic se mi jako 

nejvýstižnější jeví tato: Policejní provokace je činnost policie jako orgánu státu 

směřující k tomu, aby byl v nějaké osobě bez její vědomosti o provokaci vyvolán 

úmysl spáchat trestný čin, jehož by se jinak nedopustila.202 

O tom, že není přípustné, aby policie provokovala někoho ke spáchání trestného 

činu, není sporu. Současná právní úprava takové jednání nepřipouští. Úkony 

orgánů činných v trestním řízení jsou považovány za jednání přičitatelné státu. A 

právě zde platí, že státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a 

způsobem stanoveným zákonem (čl. 2. odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 LZPS). 

Žádný zákon pak neumožňuje policii provokovat trestnou činnost. 

Judikatura soudů se policejní provokací zabývá ještě z jednoho úhlu. Zejména 

ESLP a i Ústavní soud ČR pokládají policejní provokaci za nepřípustnou, 

protože tímto jednáním státu je porušeno právo obviněného na spravedlivý 

proces ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Evropský soud pro lidská práva v rozsudku z 9. 6. 1998, 25829/94, Teixeira de 

Castro proti Portugalsku konstatoval porušení základních práv stěžovatele (čl. 6 

odst. 1 EÚLP) v případě, kdy jednání policistů překročilo jednání tajného agenta, 

neboť tito sami vyprovokovali trestný čin a nebylo nic, co by mohlo vést k 

myšlence, že by k trestnému činu došlo i bez jejich zásahu․  V rozsudku ze 4. 11. 

2010, 18757/06, Bannikova proti Rusku ESLP dále připomněl, že je třeba 

odlišovat na jedné straně vyprovokování trestného činu a na straně druhé použití 

legitimních utajených technik v průběhu vyšetřování trestných činů; použití 

těchto technik nemůže samo o sobě znamenat porušení práva na spravedlivý 

proces, avšak musí být udržováno v jasných mezích právě s ohledem na 

nebezpečí policejní provokace. Důležitý prvek pasivity policejních agentů při 

probíhající trestné činnosti, aby nedošlo k podněcování ke spáchání trestného 

                                              
202 CIMR, V. K zákonnosti provokace trestného činu policejními orgány (trestnost vyprovokovaného 

pachatele). Trestní právo, 2001, č. 2, s. 11. 
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činu závažnějšího či ve větším rozsahu, než pachatel sám zamýšlel, ESLP 

zdůraznil v rozsudku z 23. 11. 2017, 47074/12, Grba proti Chorvatsku. Použití 

policejního agenta je namístě v případě páchání opakované trestné činnosti, za 

účelem infiltrace do zločineckých struktur a k odhalení více pachatelů. Otázku 

míry vlivu agenta je namístě zohlednit i při rozhodování o výši trestu.203 

Ústavní soud ČR se v nálezu pod sp. zn. I. ÚS 4185/16 ze dne 19. 3. 2018 zabývá 

hranicí nepovolené provokace. V projednávaném případě byl rozsudkem MS 

v Praze, potvrzeným usnesením VS Praze, stěžovatel uznán vinným pokusem 

zvlášť závažného zločinu provedení zahraničního obchodu s vojenským 

materiálem bez povolení nebo licence a pokusem přečinu porušení 

mezinárodních sankcí. Toho se měl dopustit tím, že v úmyslu zakoupit na území 

České republiky větší množství zbraní a střeliva s určením pro bezpečnostní 

složky Íránu, případně Sýrie, vstoupil do osobního jednání s osobou, o níž se 

domníval, že s ní lze sjednat nezákonný obchod s vojenským materiálem, ve 

skutečnosti pracovníkem Policie ČR, projevil zájem o koupi, vyjednával 

s prodávajícím podmínky obchodu a způsob vývozu zbraní do výše zmíněných 

států, ačkoliv si musel být vzhledem k okolnostem obchodu a vyhlášenému 

obchodnímu embargu Evropské unie vědom toho, že se jedná o nezákonný 

zahraniční obchod s vojenským materiálem, ke kterému nemůže mít prodávající 

potřebná oprávnění podle právních předpisů České republiky. S tímto 

„prodávajícím“ následně uzavřel kupní smlouvy a uhradil zálohu. Stěžovatel 

v ústavní stížnosti především namítal, že k trestnému činu došlo v důsledku tzv. 

policejní provokace, a jeho trestní stíhání je proto neústavní a nezákonné. ÚS 

ústavní stížnost zamítl, neboť se stěžovateli zásah do ústavně zaručených 

základních práv nebo svobod doložit nezdařilo. 

ÚS tedy dospěl k závěru, že policejní orgány nesmějí provokovat trestnou 

činnost nebo se jiným způsobem aktivně podílet na vytváření skutkového děje 

tak, aby vzbuzovaly, vytvářely či usměrňovaly do té doby prokazatelně 

                                              
203 Nález ÚS z 19. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 4185/16 



152 

 

neexistující vůli pachatele trestný čin spáchat. Je nepřípustné, aby policejní 

orgány jako orgány státu naváděly jiného ke spáchání trestné činnosti, posilovaly 

jeho vůli spáchat trestný čin či mu jakoukoliv formou pomáhaly. Jednání 

příslušného policisty (případně i soukromé osoby řízené či instruované policií), 

byť nutně představuje jeden z dílčích elementů celkového průběhu události, 

nesmí být ztotožnitelné coby určující či podstatný prvek trestného činu.204 

Policejní provokací se zabývalo také trestní kolegium NS205. Nejvyšším státním 

zastupitelstvím byla zjištěna nejednotnost rozhodování NS v otázce trestní 

odpovědnosti pachatele - policisty podrobeného tzv. zkoušce spolehlivosti ve 

smyslu § 41 zák. č. 341/2011 Sb., za jednání, které bylo předmětem této zkoušky. 

V obou rozdílně posouzených případech Generální inspekce bezpečnostních 

sborů (GIBS) provedla podobnou zkoušku spolehlivosti a na základě výsledků 

této zkoušky došlo k odsouzení policistů. NS pak v jednom případě zaujal názor, 

že „v takovém případě nemůže zkouška spolehlivosti, resp. její výsledek v 

podobě obrazového a zvukového záznamu či úřední záznam o ní sepsaný (§ 107 

odst. 4 zák. č. 273/2008 Sb.) sloužit jako důkaz ve smyslu § 89 odst. 2 trestního 

řádu“ a v druhém případě takový důkaz připustil. 

Trestní kolegium NS pak v projednávané věci zaujalo tyto právní věty206: 

I.  

Za policejní provokaci se považuje aktivní činnost policie, která směřuje k 

podněcování určité osoby (fyzické či právnické) ke spáchání konkrétního 

trestného činu s cílem získat usvědčující důkazy a vyvolat její trestní stíhání, a 

jejímž důsledkem je vzbuzení úmyslu spáchat trestný čin podněcovanou osobou, 

ačkoliv předtím tato osoba žádný takový úmysl neměla. 

                                              
204 Nález ÚS z 19. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 4185/16 
205 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2014. 
206 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2014. 
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Policejní provokací je i taková aktivní činnost policie, jíž dochází k doplňování 

chybějících zákonných znaků základní skutkové podstaty určitého trestného činu, 

k záměrnému podstatnému navýšení rozsahu spáchaného činu podněcovanou 

osobou, či k jiným způsobem vyvolané změně právní kvalifikace spáchaného 

činu k tíži podněcované osoby, zejména pokud jde o okolnosti podmiňující 

použití vyšší trestní sazby, byť by jinak tato osoba byla k spáchání činu v 

obecném smyslu rozhodnuta. 

II.  

Pokud při provádění zkoušky spolehlivosti realizované podle § 41 zák. č. 

341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nedojde ze strany příslušníka 

inspekce či jiné osoby provádějící takovou zkoušku (§ 41 odst. 4 zák. č. 

341/2011 Sb.) k nepřípustnému ovlivnění jednání zkoušené osoby způsobem 

zakládajícím policejní provokaci, pak jsou zkouška spolehlivosti provedená v 

souladu s § 41 zák. č. 341/2011 Sb. a důkazy v souvislosti s ní získané (zejména 

obrazový a zvukový záznam dokumentující průběh zkoušky spolehlivosti a 

inspekcí pořízený úřední záznam podle § 41 odst. 6 zák. č. 341/2011 Sb.) 

využitelné také v trestním řízení (§ 89 odst. 2 trestního řádu). 

III.  

Důkaz získaný na základě policejní provokace je absolutně neúčinný v trestním 

řízení vedeném proti vyprovokované osobě. 

 

5.5.4 Použití agenta k získání doznání podezřelého 

 

Tato problematika je řešena v Rozsudku Spolkového soudního dvora ze dne 26. 

7. 2007 – 3 StR 104/07. V projednávané věci získal nasazený policejní agent 

důvěru obviněného a zneužil ji k získání jeho přiznání. Policejní agent byl 
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nasazen do vězení, kde se spřátelil s obviněným. Obviněný se následně agentovi 

doznal. 

Skutkový děj: Podle zjištění uvedených v napadeném rozsudku omámil 

obžalovaný dne 1. 8. 2002 ve svém bytě na Mallorce patnáctiletou dívku, která 

později zemřela. V lednu 2003 zahájilo státní zastupitelství proti obžalovanému 

vyšetřování pro podezření z vraždy. Obžalovaný se tou dobou nacházel ve vazbě 

v souvislosti s jinou trestní věcí. O tom, že je podezřelý ze spáchání vraždy 

dívky, se obžalovaný dozvěděl z tisku. Spáchání zmíněného činu však při 

vyšetřování popřel a vyšetřovateli sdělil, že na radu svého obhájce chce využít 

svého práva nevypovídat, a že podá rozsáhlou výpověď až poté, co se seznámí se 

spisem. Na žádost státního zástupce proto okresní soud ve svém rozhodnutí ze 

dne 28. 10. 2003 povolil použít policejního agenta. Na základě zmíněných 

rozhodnutí byl policejní agent proti obžalovanému nasazen v období od 

16. 12. 2003 do 7. 1. 2005. K prvnímu rozhovoru mezi ním a obžalovaným došlo 

při zaranžovaném převozu vězňů. V následujícím období navštěvoval policejní 

agent obžalovaného ve věznici. Až do začátku ledna 2005 to bylo celkem 13krát. 

Časem pojal obžalovaný k policejnímu agentovi důvěru. Začátkem roku 2005 

byla obžalovanému povolena týdenní vazební dovolená. Tu strávil v jednom 

bytě, který mu dal policejní agent k dispozici. Zde se ho policejní agent dne 

6. 1. 2005 záměrně dotazoval na důvod vedoucí k podezření z trestného činu. 

Obžalovaný, který si s vědomím dalšího trestu a s ohledem na plánované 

společné obchody chtěl udržet důvěru policejního agenta, se nakonec k činu 

doznal. Rozhovory byly odposlouchávány na základě rozhodnutí okresního 

soudu a nahrávaly se na zvukové nosiče. Dne 7. 1. 2004 byl obžalovaný 

předběžně zadržen, byl informován o nasazení policejního agenta a o tom, že se 

jejich rozhovory nahrávaly. Poté, co mu bylo sděleno obvinění a byl poučen 

o svých právech, uvedl při formálním výslechu v podstatě všechny skutečnosti, 

které sdělil policejnímu agentovi. Před výslechem označil jeden z vyšetřovatelů 

postup policejního agenta jako právně nezávadný a doznání obžalovaného tímto 



155 

 

způsobem získané jako usvědčující. Při hlavním líčení napadla obhajoba 

použitelnost jak údajů poskytnutých obžalovaným policejnímu agentovi, tak 

údajů získaných při výslechu obviněného. Zemský soud námitku zamítl. Za 

ublížení na zdraví s následkem smrti odsoudil obžalovaného k trestu odnětí 

svobody na 8 let a při zohlednění dalších dílčích trestů vyplývajících z již 

pravomocného rozsudku byl obžalovaný nakonec odsouzen k celkovému trestu 

odnětí svobody ve výši 9 let a 6 měsíců. Žádost o revizi podaná obžalovaným 

vedla ke zrušení napadnutého rozhodnutí a věc byla vrácena Zemskému soudu.207 

Z odůvodnění tohoto rozsudku vyplývá, že je činnost agenta spočívající 

v získávání přiznání obviněného nepřípustná v situaci, kdy se obviněný rozhodne 

využít svého práva nevypovídat. Vyptávání policejního agenta na zločin, ze 

kterého je osoba obviněna, odporuje zásadě trestního řízení, že nikdo nesmí být 

nucen k tomu, aby svou výpovědí usvědčil sám sebe nebo uváděl okolnosti, jež 

by mu přitěžovaly. V tomto konkrétním případě je důležité, že obviněný využil 

svého práva a k věci nechtěl vypovídat. Úkolem policejního agenta tedy bylo, 

aby využil důvěry, kterou k němu obviněný měl, aby využil lsti a nátlaku 

k přiznání. 

Jestliže obviněný prohlásí, že nebude k věci vypovídat, potom orgány činné 

v trestním řízení jeho neochotu vypovídat musí v zásadě respektovat. S tímto 

právem obviněného je neslučitelné, aby od něho orgány činné v trestním řízení 

vynucovaly usvědčující informace skrz systematicky (byť skrytě pomocí agenta) 

kladených otázek, jež mají charakter výslechu a z nichž přesto není zjevné, že 

jsou kladeny za účelem trestního stíhání. 

Vzhledem k tomu, že policejní agent získal důkazy nepřípustným způsobem, jsou 

absolutně nepřípustné a nemohly být u soudu použity. U soudu nebylo možno 

použít ani výpověď obviněného při pozdějším policejním výslechu. Obviněný 

byl sice před výslechem řádně poučen o svém právu nevypovídat a o právu na 

                                              
207 HÁJEK Jan. Právo nevypovídat a použitelnost údajů získaných z rozhovoru policejního agenta s 

obviněným. Trestně právní revue 4/2008, s. 120 
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konzultaci s obhájcem, ve své výpovědi ale potvrdil informace získané 

protiprávně policejním agentem a to krátce po tomto úskoku. Jeden 

z vyšetřovatelů navíc vylákanou zpověď obviněného před obviněným označil 

jako použitelnou před soudem. Obžalovaný se domníval, že informace 

poskytnuté agentovi budou stejně použity proti němu u soudu a přiznal se i 

podruhé. Proto soud následnou výpověď nepřipustil jako důkaz.  

Na tomto místě si dovolím připojit svůj právní názor. Domnívám se, že řádně 

provedenou výpověď obviněného soud uznat mohl. Obviněný byl poučen a měl 

možnost se poradit s obhájcem. Při výpovědi na něho nebyl činěn žádný nátlak. 

Nejedná se tedy o porušení zákazu sebeobviňování. Podle mého názoru patří 

tento důkaz do kategorie „zdravých plodů z otráveného stromu“ a bylo možno jej 

použít. 

Samotným skrytým vyšetřováním není zásada „nemo tenetur“ nijak dotčena, 

neboť takovýto postup upravují zákonné předpisy o použití policejního agenta. 

Podle argumentace Spolkového soudního dvora lze tedy předpokládat, že pokud 

by agent nedostal obviněného pod tlak, nepokládal mu cílené otázky a nenaléhal 

na něho, aby mu vyzradil sebeobviňující informace, ale pouze by pasivně přijal 

doznání obviněného, který by tak učinil spontánně, byl by takový důkaz uznán a 

obviněný odsouzen. Nebylo by tím prolamováno avizované rozhodnutí 

obviněného nevypovídat. 

Použitím policejního informátora pro protiprávní získání doznání obviněného se 

zabýval také Evropský soud pro lidská práva v rozsudku Allan vs. Spojené 

Království z 5. 11. 2002. Následující text je rozborem článku JUDr. Repíka208, 

který uvedený judikát analyzuje vyčerpávajícím způsobem. 

Dne 3. 2. 1995 byl ve své kanceláři v supermarketu Kwik-Save v Greater 

Manchestru zastřelen obchodní manažer David Beesley. Dne 18. 2. 1995 byli 

                                              
208 REPÍK, B. K právu obviněného mlčet (rozsudek Evropského soudu pro lidská práva Allan vs. Spojené 

Království z 5. 11. 2002). In Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, roč. 2004, č. 1, s. 36 
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stěžovatel R. R. Allan a jistý Le-roy Grant zatčeni pro podezření z loupeže 

spáchané v obchodě Late Saver v Cheadle. Při zatčení měli u sebe zbraň typu 

Beretta ráže 8 mm. L. Grant se přiznal k loupeži v Cheadle a k několika dalším 

loupežím v obchodech otevřených dlouho do noci. Stěžovatel svou účast na 

těchto činech popřel. 

Kolem 20. 2. 1995 anonym informoval policii, že stěžovatel Allan je zapleten do 

vraždy D. Beesleyho. Policie nainstalovala do cely a návštěvních místností, 

v nichž se pohybovali stěžovatel a L. Grant, audio a video techniku za účelem 

odposlechu a sledování. Dne 8. 3. 1995 byl stěžovatel vyslýchán k případu 

vraždy D. Beesleyho, ale po poučení o právu mlčet tohoto práva využil a odmítl 

vypovídat. 

Dne 23. 3. 1995 byl zatčen H. pro jiné nesouvisící trestné činy. H. měl již 

záznamy v trestním rejstříku a byl dlouhou dobu informátorem policie. Byl 

umístěn do cely spolu se stěžovatelem se záměrem vylákat od něj informace 

týkající se vraždy D. Beesleyho. Telefonicky byl instruován policií, jak má 

postupovat a kromě jiného mu bylo řečeno, aby stěžovatele „zmáčknul, jestli 

může“. H. věděl, že jeho rozhovory se stěžovatelem jsou nahrávány. Později 

tvrdil, že policie výslechy neúměrně prodlužovala a pokoušela se jej zastrašit za 

tím účelem, aby byl s H. povídavější. 

Dne 25. 7. 1995 H. sepsal svou výpověď v rozsahu 59-60 stran, v níž podrobně 

popsal své rozhovory se stěžovatelem. Dne 4. 8. 1995 byl H. propuštěn na kauci 

a vynesení jeho rozsudku bylo odloženo na dobu po podání svědectví v soudním 

řízení proti stěžovateli. H. tvrdil ve své výpovědi, že stěžovatel se mu přiznal, že 

byl při vraždě přítomen, ale toto údajné přiznání se na nahrávkách odposlechů 

nenacházelo. Z nahrávek vyplývalo, že stěžovatel se bavil s H. o loupežích, ale 

nepřistoupil na snahy H. usměrnit rozhovory na vraždu. Žádný jiný důkaz o jeho 

účasti na vraždě neexistoval. 
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Stěžovatel byl obžalován pro účast na vraždě a pro přípravu loupeže. Jeho 

obhájce namítal přípustnost nahrávek rozhovorů stěžovatele s L. Grantem, J. N. 

S. a H. a výpovědi H. jako důkazů před soudem. V řízení voire dire soudce však 

tyto důkazy připustil a nevyloučil je z řízení. Stěžovatel byl porotou uznán 

vinným z vraždy a odsouzen na doživotí. Podat odvolání mu nebylo povoleno, 

neboť odvolací soud při předběžném posouzení odvolání nezjistil, že by soudce 

soudu prvního stupně postupoval nesprávně. 

ESLP zjistil, že použitím důkazů výpovědí H. a nahrávkami rozhovorů s H. 

(nikoli však s L. Grantem a s J. N. S.) bylo porušeno právo obviněného mlčet 

zaručené článkem 6 odst. 1 Úmluvy. 

V dané věci soud řešil otázku, zda naléhání policejního informátora, umístěného 

do cely spolu s obviněným, aby tento vypovídal o trestném činu, z něhož byl 

podezříván, a postupujícího při usměrňování rozhovorů s obviněným podle 

instrukcí policie, není formou psychologického nátlaku porušujícího právo 

obviněného mlčet. Otázka je aktuální též pro Českou republiku, neboť výpovědi 

spoluvězňů usvědčující obviněného nejsou až tak vzácnou výjimkou. Je často 

obtížné zjistit, zda spoluvězeň postupoval v dorozumění s policií nebo z vlastní 

iniciativy či jenom vyslechl to, co mu spontánně řekl sám obviněný.  

Právo, o které jde, slouží hlavně k ochraně svobody výběru podezřelé osoby, zda 

bude vypovídat nebo ne. Svoboda tohoto výběru je výrazně omezena, jestliže 

vůči podezřelému, který využil své právo nevypovídat, státní orgány použijí lest, 

aby od něj vylákaly přiznání nebo jiné usvědčující prohlášení, jež nebyly 

schopny získat výslechem. 

Evropský soud pro lidská práva uvedl, že v daném případě při policejním 

výslechu stěžovatel na radu svého obhájce využil právo nevypovídat. H., který 

byl dlouhodobě policejním informátorem, byl umístěn úmyslně v cele spolu 

s obviněným a měl za úkol vylákat od stěžovatele informace týkající se trestných 

činů, z nichž byl podezříván. Soudu byl předložen důkaz, že policie instruovala 
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H., jak má postupovat a kromě jiného mu bylo řečeno, aby na obviněného 

„přitlačil, jestli může“. Údajné přiznání stěžovatele před H. nebylo spontánní, ale 

inicioval je H. opakovanými otázkami na základě instrukcí policie. Rozhovor 

sloužil pro účely vyšetřování, aniž by tu byly záruky, za kterých by mohl 

probíhat řádný policejní výslech. Ačkoli mezi stěžovatelem a H. neexistoval 

žádný zvláštní vztah a nebylo zjištěno, že by došlo k přímému donucení, Soud je 

toho názoru, že stěžovatel byl objektem psychologického nátlaku, kterým byla 

dotčena dobrovolnost jeho prohlášení. 

Za těchto okolností informace získané použitím informátora H. byly dle Soudu 

získány v rozporu s vůlí stěžovatele. Jejich použití před soudem zasáhlo do práva 

stěžovatele nevypovídat a neobvinit sebe samého. 

Evropský soud pro lidská práva při řešení této otázky přihlížel k judikatuře 

Nejvyššího soudu Kanady, který posuzoval podobné případy z pohledu čl. 7 

Kanadské charty práv a svobod. Článek 7 Charty zahrnuje právo obviněného 

nebýt donucován hrozbami, sliby nebo násilím k přiznání, a navíc ještě obsahuje 

absolutní právo vybrat si, zda bude před státními orgány mlčet nebo vypovídat.209 

V případě R. c. Hebert (1990) 2 R.C.S. 151 poté, co obviněný prohlásil před 

policií, že nebude vypovídat, byl do jeho cely umístěn policista vydávající se za 

spoluvězně a vylákal od něj usvědčující prohlášení. Soudce McLachlin, mluvící 

za většinu, učinil tento závěr: „V daném případě obviněný zvolil alternativu 

nevypovídat před policií (…). Později, když mluvil před skrytým agentem, 

nezměnil toto své rozhodnutí, ani nezvolil možnost vypovídat před policií. 

Rozhodl se mluvit před spoluvězněm, a to je rozdíl. Použitím úskoku za účelem 

obejít jeho rozhodnutí mlčet státní zastupitelství porušilo jeho práva.“ Pokud by 

však policie takovou lest nepoužila a podezřelý by bez nátlaku před policistou 

v utajení spontánně mluvil o spáchaném trestném činu, byl by takový důkaz 

použitelný. 

                                              
209 Beliveau, J.:  La preuve en procédure pénale comparée. Le droit canadien, Revue internationale de 

droit pénal, 1992, 1–2, s. 149. 
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V případě Broyles (1991) 3 SCR 595 byl B. zadržen a předveden k výslechu 

k okolnostem podezřelého úmrtí. Po poradě s obhájcem využil podezřelý svoje 

právo a nevypovídal. Po domluvě s policií jej ve vězení navštívil přítel 

s odposlouchávacím zařízením, které měl upevněné na těle. Snažil se 

z podezřelého vymámit informace k jeho podílu na vraždě. Podle slov 

Nejvyššího soudu „se snažil využít důvěru obviněného, aby podvrátil jeho 

důvěru k radě obhájce nevypovídat (...). Jestliže informátor, který údajně jednal, 

aby potlačil právo obviněného nevypovídat, není státním orgánem, analýza se 

musí zaměřit nejen na vztah informátora a státu, ale též na vztah informátora 

a obviněného. Právo nevypovídat bude porušeno jen tehdy, když informátor 

jednal jako agent státu v době, kdy obviněný učinil prohlášení, a když to byl 

informátor, který dosáhl, že obviněný mluvil“. 

Pro porušení práva podezřelého nevypovídat musí být dle tohoto soudu splněny 

kumulativně dvě podmínky a to aby byl důkaz získán státním agentem a tento 

agent aby důkaz na obviněném vylákal. 

V daném případě je zřejmé, že rozhovor by se neuskutečnil nebo by byl odlišný, 

kdyby nezasáhly státní orgány. Kromě toho bylo přiznání obviněného vylákané. 

Rozhovor byl cíleně usměrňován obdobně jako výslech a byla zneužita důvěra 

obviněného k příteli na podkopání důvěry k radě obhájce obviněného. 

Naproti tomu v případě Liew (1999) 3 SCR 227 nebylo zjištěno porušení práva 

obviněného mlčet. Obviněný byl zatčen pro obchod s kokainem a byl umístěn 

v cele spolu s tajným policistou, který vyjednával transakci. Rozhovor 

o okolnostech zatčení inicioval sám obviněný a policista do rozhovoru nijak 

nezasahoval. Kromě toho zde nebyl žádný vztah mezi obviněným a policistou, 

který by byl zneužit k tomu, aby se obviněný přiměl mluvit. 

V závěru této kapitoly lze konstatovat, že právo obviněného mlčet je porušeno, 

pokud osoba, jež se snaží vyzískat informace o trestné činnosti podezřelého je 

policejní agent nebo osoba jednající po dohodě s policií a zároveň pokud je 
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doznání podezřelého vymámené nebo vynucené a nikoli spontánní. Naopak 

pokud prohlášení učiní podezřelý, respektive obviněný spontánně, je výpověď 

osoby o obsahu tohoto prohlášení přípustným důkazem bez ohledu na to, zda je 

osoba vyslechnuvší doznání policejní agent či osoba jednající bez dohody 

s policií. Jestliže je svědek doznání podezřelého soukromou osobou bez 

součinnosti s policií, je jeho výpověď o obsahu doznání přípustná, i kdyby tato 

osoba jednala lstivě. Ve všech výše uvedených případech obviněný využil svého 

práva a nevypovídal. Policisté pak použili klam, aby právo obviněného 

nevypovídat obešli. Je ovšem otázkou, jak by soudy hodnotily situaci, pokud by 

obviněný vypovídal, nepřiznal se a policie by použila stejný úskok. 

 

6 Právnické osoby a aplikace „nemo tenetur“ 
 

Ačkoli historie právnických osob sahá do dávné historie, v žádném období svého 

vývoje neovlivňovali právnické osoby takovým významným způsobem životy 

lidí a vůbec dění na této planetě jako v současné době. Globalizace, umožnila 

právnickým osobám získat dominantní postavení v rámci světové ekonomiky. 

Některé právnické osoby disponují většími finančními prostředky, než činí hrubý 

domácí nebo národní produkt některých států. 

Přestože právnické osoby tvoří dominantní prvek světové ekonomiky, 

neznamená to pro ně beztrestnost. Je zde samozřejmě velké množství předpisů, 

které regulují činnost právnických osob. Hmotněprávní úprava však tvoří pouze 

a jen jednu stranu mince regulace. Je to právě proces, prostřednictvím kterého je 

vymáháno dodržování právních předpisů. Hmotněprávní úprava (byť jakkoliv 

dokonalá) se stává neefektivní, pokud není pomocí procesu efektivně vymáhána. 

O trestní odpovědnosti právnických osob už toho bylo napsáno mnoho. Já se 

v následujícím textu pokusím odpovědět na základní otázku týkající se řízení 



162 

 

proti právnickým osobám a to: Má být právnickým osobám přiznáno stejné 

procesní právo při uplatňování zásady „nemo tenetur“? 

 

6.1 Historie trestní odpovědnosti právnických osob 
 

Trestní postih různých kolektivních entit (společností, svazků, obcí, cechů, 

apod.) byl běžně praktikován jak ve starověku, tak ve středověku. Nezáleželo 

přitom na tom, zda daný právní systém znal či neznal právní 

konstrukci právnické osoby. Naprostá většina teoretiků kanonického práva, 

představitelé středověkých právních škol, ale především středověcí panovníci 

a soudy však pokládali trestání celých měst, vesnic, cechů apod. za zločiny 

vzpoury, kacířství, zrady, urážky majestátu, narušení honebního práva apod. za 

zcela přirozené. 

K zásadnímu obratu dochází koncem 17. století a v 18. století. S upevněním moci 

centralistického absolutistického státu klesá význam korporativních a územních 

společenství, k jejichž ovládnutí používá silný panovník jiné (a efektivnější) 

nástroje, než je kolektivní trestněprávní represe. Případů trestního stíhání spolků 

stále ubývá a koncem 18. století ustávají tyto soudní procesy na evropském 

kontinentě vůbec.210 

Jinak než na evropském kontinentě probíhal vývoj v Anglii a v USA. Právě 

v době, kdy idea trestní odpovědnosti právnických osob byla na evropském 

kontinentě opuštěna, je v Anglii a později též v USA sledována a rozvíjena.211 

                                              
210 Šámal, P. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012. 
211 Fenyk, J. Modely trestní odpovědnosti právnických osob v různých právních systémech (se zaměřením 

na systémy common law). In: Záhora, J., Kert, J. (eds.) Trestná zodpovednosť právnických osôb. Zborník 

príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. novembra 2009. Bratislava: EUROKÓDEX, 

2009, s. 36–46; Leigh, L. H. The Criminal Liability of Corparations in English Law. London: Weidenfeld 

&Nicolson, 1969. 
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Koncem 19. a začátkem 20. století se i na evropském kontinentě začínají 

objevovat první nesmělé náznaky nového pohledu na právní subjektivitu 

a odpovědnost právnických osob. Došlo k tomu pod vlivem novodobých 

hospodářských a sociálních jevů, zejména narůstajícího vlivu průmyslových 

a obchodních společností, v jejichž rukou se soustředila obrovská ekonomická 

a postupně i politická síla. V trestním zákonodárství kontinentálních evropských 

států se až do roku 1976 pravá trestní odpovědnost právnických osob nikde 

neprosadila. Pod narůstajícím tlakem praktických potřeb se však začaly stále 

častěji objevovat speciální zákony (resp. předpisy nižší právní síly, jako vládní 

nařízení apod.), které zakotvily deliktní odpovědnost právnických osob za 

přestupky či jinak nazývané správní delikty a stanovily za ně sankce, nejčastěji 

peněžní pokuty. Výše těchto pokut byla v některých případech velmi značná 

a vyrovnala se výši peněžitých trestů podle trestního zákona. Podle právních 

tradic té které země se tyto právní normy systematicky zařazovaly buď do oblasti 

tzv. vedlejšího trestního práva (Nebenstrafrecht), nebo do oblasti práva 

správního, devizového, daňového apod.212 

Globalizační a integrační procesy, nastoupené intenzivně v poslední čtvrtině 20. 

století, vedly k tomu, že se na mezinárodním fóru začala prosazovat tendence 

postihovat deliktní jednání právnických osob efektivními sankcemi. V 

mezinárodním prostředí začíná sílit přesvědčení, že dosavadní právní nástroje, 

sloužící k ochraně společnosti před závadným a protiprávním jednáním 

právnických osob, nejsou účinné a neplní dostatečně ani represivní, ani 

preventivní poslání.213 

Od 70. let 20. století se pak v řadě mezinárodněprávních, politických nebo 

vědeckých dokumentů vyskytuje požadavek, aby státy svým vnitrostátním 

právem sankcionovaly právnické osoby za jejich protiprávní jednání.  

                                              
212 Šámal, P. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012. 
213 Huberová, B. Trestní odpovědnost korporací. Požadavky v rámci mezinárodních konvencí a jejich 

aplikace v evropských zemích. Trestní právo, 2000, č. 9, s. 2–9. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbq
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Pro Českou republiku jsou závazné tyto mezinárodní smlouvy, v nichž jsou 

uvedeny požadavky na zavedení deliktní odpovědnosti a sankcionování 

právnických osob:  

- Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v 

mezinárodních podnikatelských transakcích (Paříž, 17. 12. 1997) – viz sdělení 

MZV č. 25/2000 Sb. m. s. 

- Trestněprávní úmluva o korupci (Štrasburk, 27. 1. 1999, ETS no. 173) a její 

Dodatkový protokol (ETS no. 191) – sdělení MZV č. 70/2002 Sb. m. s., ve znění 

sdělení MZV č. 43/2009 Sb. m. s. 

- Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu, která byla přijata 

rezolucí VS OSN dne 9. 12. 1999 – sdělení MZV č. 18/2006 Sb. m. s., ve znění 

sdělení MZV č. 9/2010 Sb. m. s. 

Reformní úsilí pak vedlo k zavádění trestní odpovědnosti právnických osob 

v jednotlivých evropských zemích a to buď novelizacemi trestních zákoníků, 

nebo tomu byly věnovány speciální zákony. Jako první nastoupilo tuto cestu 

Nizozemsko v červnu 1976 a jako 25. Evropská země přijala i Česká republika 

speciální právní úpravu týkající se trestní odpovědnosti právnických osob. Jedná 

se o zákon ze dne 27. října 2011 č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim. 

 

6.2 Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob 
 

Předmět úpravy zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim214 (dále ZTOPO) je vymezen v ustanovení § 1 tohoto zákona a to do tří 

okruhů: 

                                              
214 Z.č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
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1) podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, 

2) trestní sankce, tedy tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání 

stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a 

3) postup v řízení proti právnickým osobám. 

V podstatě jde o vymezení věcné působnosti zákona, tedy určení okruhu 

společenských vztahů, k jejichž regulaci a ochraně je zákon určen. Z hlediska 

dvou základních možností právní úpravy, a to zapracování odchylné úpravy buď 

do obecných trestněprávních předpisů (trestního zákoníku a trestního řádu), 

anebo do samostatného zákona, byla zákonodárcem zvolena možnost druhá. Tím 

byla potvrzena relativní samostatnost a zdůrazněna odlišnost této právní úpravy s 

tím, že jde o teoreticky rozdílný koncept trestní odpovědnosti, který přes určité 

shodné prvky vykazuje též významné zvláštnosti, zejména pokud jde o vymezení 

subjektu, subjektivní stránky založené na přičitatelnosti trestného činu právnické 

osobě a vymezení trestních sankcí, jakož i procesních odlišností. Je tak 

zdůrazněna samostatnost přístupu k trestní odpovědnosti právnických osob, která 

se na jedné straně vyznačuje styčnými body, ale zároveň vykazuje zásadní 

odlišnosti od základů trestní odpovědnosti fyzických osob a dalších 

hmotněprávních institutů, a dále v řízení, při němž se uplatní jak společné 

postupy platné pro trestní řízení vedené proti fyzickým a právnickým osobám, 

tak i zásadní procesní rozdíly. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim především zavádí vedle trestní odpovědnosti fyzických osob i 

trestní odpovědnost právnických osob, která bude existovat vedle správní formy 

odpovědnosti právnických osob (tzv. správního trestání), a to podobně, jako je 

tomu u fyzických osob (odpovědnost za trestné činy a odpovědnost za přestupky 

a jiné správní delikty). Právnické osoby sice nejsou přirozeným subjektem 

právních vztahů, neboť jsou subjektem právních vztahů jen z vůle zákonodárce, 
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ale je nepochybné, že jsou subjekty, které reálně v moderní společnosti působí, 

mají právní subjektivitu.215 

V rámci výkladu problematiky je třeba se zabývat trestní odpovědností právnické 

osoby. Ta je uvedena v ustanovení § 8 ZTOPO. Aby mohl být protiprávní čin 

spáchaný v zájmu právnické osoby této osobě přičítán, musel by jednat: 

a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím 

postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za 

právnickou osobu jednat, 

b) osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která u této právnické 

osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v 

písmenu a), 

c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho 

jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní 

odpovědnost právnické osoby, nebo 

d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při 

plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c).  

Je zde ale ještě jedna podmínka. Právnické osobě lze přičítat spáchání takového 

trestného činu, pouze pokud byl spáchán jednáním orgánů právnické osoby nebo 

osob uvedených v odstavci a) až c), nebo zaměstnancem uvedeným v odstavci na 

podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob 

uvedených v odstavci a) až c) anebo proto, že orgány právnické osoby nebo 

osoby uvedené v odstavci a) až c) neprovedly taková opatření, která měly provést 

podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat. 

                                              
215 Šámal, P. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012. 
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Trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která 

konkrétní fyzická osoba jednala způsobem uvedeným výše (ustanovení § 8 odst. 

3 ZTOPO). Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní 

odpovědnost fyzických osob uvedených v § 8 odst. 1 a trestní odpovědností 

těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby. Byl-li 

trestný čin spáchán společným jednáním více osob, z nichž alespoň jedna je 

osoba právnická, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama 

(ustanovení § 9 odst. 3 ZTOPO). 

Ačkoli je trestní odpovědnost právnických osob jen doplňkem trestní 

odpovědnosti fyzických osob, představuje vážný zásah do systému českého 

trestního práva, a to zejména tím, že přináší novou základní zásadu trestního 

práva - zásadu souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti fyzické a právnické 

osoby (§ 8 odst. 3, § 9 odst. 3 zák. č. 418/2011 Sb.).216 Obě zmíněná ustanovení 

jsem citoval v předchozím odstavci. Zásada souběžné a nezávislé trestní 

odpovědnosti fyzické a právnické osoby se ukáže jako stěžejní v další části práce 

týkající se výpovědi svědka (později spoluobviněného) v řízení proti právnické 

osobě. 

Proti obviněné právnické osobě a obviněné fyzické osobě se koná společné 

řízení, jestliže jejich trestné činy spolu souvisejí, pokud tomu nebrání důležité 

důvody (ustanovení § 31 odst. 1 ZTOPO), trestní odpovědnost právnické a 

fyzické osoby se však posuzuje samostatně (ustanovení § 31 odst. 2 ZTOPO). 

Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost 

fyzických osob uvedených v § 8 odst. 1 a trestní odpovědností těchto fyzických 

osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby. Byl-li trestný čin 

spáchán společným jednáním více osob, z nichž alespoň jedna je osoba 

právnická, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (ustanovení 

§ 9 odst. 3 ZTOPO).  

                                              
216 Jelínek, J. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin advokacie, 9/2014, s. 15. 
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Hlouběji se na tomto místě zabývat rozborem zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob nemá z pohledu tématu této práce význam. Za zmínku stojí jen 

to, že ZTOPO se žádným způsobem nevyjadřuje k problematice aplikace zásady 

„nemo tenetur“ na právnické osoby. Omezuje se jen na ustanovení § 1 odst. 2, 

kde je uvedeno, že nestanoví-li tento zákon (ZTOPO) jinak, použije se trestní 

zákoník a v řízení proti právnické osobě trestní řád, není-li to z povahy věci 

vyloučeno. 

 

6.3 Použití „nemo tenetur“ v řízení proti právnickým osobám 

 

Při rozboru tématu je nasnadě otázka vůči komu se uplatní při trestním řízení 

proti právnické osobě princip nemo tenetur. Může jej využít i právnická osoba, 

nebo jen fyzická osoba, proti níž se řízení vede? Pokud práv plynoucích z tohoto 

principu využije i právnická osoba, jak je bude realizovat? Budou fyzické osoby, 

oprávněné činit úkony za právnickou osobu, moci využít práva nevypovídat proti 

právnické osobě? Na tyto a další otázky se pokusím v následujícím textu 

zodpovědět. 

Snad nejvýznamnější odlišností trestního řízení proti právnické osobě spočívá 

povaze právnické osoby, jež je pouze právní fikcí. Zákonodárce tedy vymezil 

jisté kategorie fyzických osob, jejichž jednání bude možné přičítat právnické 

osobě a dále kategorie fyzických osob, které za právnickou osobu budou činit 

procesní úkony v trestním řízení. A právě u těchto osob budou přicházet v úvahu 

projevy zásady „nemo tenetur“, jejichž příjemci nebudou jen tyto osoby, ale také 

právnická osoba.  

V trestním řízení proti právnické osobě mohou být fyzické osoby v postavení 

obviněného, poškozeného nebo svědka, v žádném případě nemůže jít ale o 

spolupachatele. Pro spolupachatelství je typická společná vůle a společné 
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jednání, kdy v tomto případě vůle pro společné jednání nemůže přicházet do 

úvahy. 

Ustanovení § 34 odst. 1 ZTOPO stanoví, že za právnickou osobu činí v řízení 

úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle občanského 

soudního řádu. Ze zásady souběžné trestní odpovědnosti kolektivní a 

individuální, jakož i koncipování konstrukce vytýkatelnosti217 jednání určité 

skupiny osob právnické osobě (§ 8 odst. 1 písm. a) až d) ZTOPO – v dalším textu 

jsou osoby označeny jako „kvalifikované“) předně vyplývá situace, kdy v 

trestním řízení budou vedle sebe stát obviněná osoba fyzická-kvalifikovaná 

osoba a právnická osoba, které bude protiprávní čin kvalifikované osoby 

vytýkán. Kvalifikované osoby však nemusejí v trestním řízení vedeném proti 

právnické osobě nezbytně vystupovat pouze v pozici spoluobviněného.218 Taková 

osoba bude v řízení nejčastěji v pozici svědka. Kdo je vyloučen z okruhu 

oprávněných osob stanoví ustanovení § 34 odst. 4 ZTOPO. V řízení proti 

právnické osobě tedy nemůže činit úkony 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. 

Ustanovení § 34 odst. 6 ZTOPO pak garantuje stejná procesní práva, jako má 

ten, proti němuž se trestní řízení vede, též zmocněnci a opatrovníkovi.  

 

6.3.1 Kvalifikovaná osoba jako spoluobviněný 

 

I když je kolektivní trestní odpovědnost právnické osoby zcela nezávislá na 

individuální trestní odpovědnosti fyzické osoby, je přesto trestní odpovědnost 

právnické osoby spojena s osobou fyzickou, tedy kvalifikovanou osobou. Trestní 

                                              
217 Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 535. 
218 Čep, D. Nad možnostmi uplatnění principu nemo tenetur v podmínkách trestní odpovědnosti 

právnických osob.  Právní rozhledy, 2017, s. 48. 
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odpovědnost právnické osoby totiž je možná pouze pokud orgány činné v 

trestním řízení prokáží, že došlo ke spáchání protiprávního činu, který lze 

právnické osobě přičítat, tedy že některá z osob uvedených v § 8 odst. 1 ZTOPO, 

i kdyby se nepodařilo zjistit, která konkrétní osoba to byla, naplnila znaky 

skutkové podstaty některého z trestných činů, které lze právnické osobě přičíst (a 

contrario vymezené v ustanovení § 7 ZTOPO). Ač je tedy postavení 

kvalifikované osoby a osoby právnické striktně odděleno, faktický zaklad trestní 

odpovědnosti je společný. Přímým důsledkem této skutečnosti je, že v okamžiku, 

kdy by kvalifikovaná osoba byla nucena vypovídat stran trestného činu právnické 

osoby, nutně by tím docházelo i k porušení principu „nemo tenetur“ ve vztahu ke 

kvalifikované osobě, když tato by se současně vyjadřovala i k obvinění 

vztahujícímu se k ní samotné. Nadto z procesního postavení kvalifikované osoby 

nadále plyne, že vystupuje v pozici obviněného, tudíž jsou jí garantována 

všechna práva obviněného v trestním řízení (bez ohledu na to, zda je po ní 

požadována výpověď ve vztahu k sobě samé či k právnické osobě). Stejně tak 

účelové zastavení trestního stíhání kvalifikované osoby proto, aby tato mohla být 

následně vyslechnuta v pozici svědka ohledně svého trestného činu (k tomu lze 

přiměřeně poukázat na rozsudek ESLP ve věci Serves proti Francii), by bylo 

absolutně nepřípustné.219 

Na kvalifikovanou osobu se tedy vztahuje zákaz nucení k sebeobviňování nejen 

ve vztahu k sobě, ale také k právnické osobě. Právo kvalifikované osoby nebýt 

nucen k výpovědi nebo aktivnímu jednání přispívajícímu k vlastnímu obvinění, 

je pevně spjato se stejnými právy právnické osoby. Kvalifikovaná osoba je totiž 

s právnickou osobou spojena takovým způsobem, že spoluobviněná fyzická 

osoba nemůže být nucena k výpovědi ohledně trestného činu právnické osoby, 

neboť by tím bylo porušeno její právo nepřispívat ke svému obvinění. 

 

                                              
219 Čep, D. Nad možnostmi uplatnění principu nemo tenetur v podmínkách trestní odpovědnosti 

právnických osob.  Právní rozhledy, 2017, s. 48. 
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6.3.2 Uplatnění zásady „nemo tenetur“ na osobu svědka 

 

Kvalifikované osoby pro své znalosti a vědomosti o protiprávním jednání 

právnické osoby mohou být orgány činnými v trestním řízení použity v pozici 

svědka, pokud samozřejmě proti této osobě nebude v téže věci zahájeno trestní 

stíhání. Tento princip nemůže ale být obcházen tak, že proti právnické a 

kvalifikované osobě bude úmyslně vedeno trestní řízení odděleně, za účelem 

využití možnosti vyslýchat kvalifikovanou osobu v řízení vedeném proti 

právnické osobě v pozici svědka. A kdyby k tomu přece došlo, kvalifikovaná 

osoba by nejen mohla odepřít výpověď pro nebezpečí trestního stíhání vůči sobě 

(§ 100 odst. 2 trestního řádu), ale pokud by se rozhodla vypovídat, nebyla by její 

výpověď použitelná v případném trestním řízení vedeném proti jí samotné. 

Na uplatnění zásady „nemo tenetur“ ve vztahu ke kvalifikovaným osobám, které 

vystupují v trestním řízení v pozici svědka lze nahlížet ze dvou úhlů pohledu. 

Lze použít vůči právnické osobě výpověď kvalifikované osoby v postavení 

svědka, pokud by proti němu bylo později zahájeno trestní stíhání? Může 

kvalifikovaná osoba odepřít svědeckou výpověď (ustanovení § 100 odst. 2 

trestního řádu) v řízení proti právnické osobě? 

Výpověď svědka, později obviněného, v řízení proti právnické osobě. 

V řízení proti právnické osobě může snadno dojít k situaci, kdy osoba, jejíž 

jednání může být právnické osobě přičítáno, nejprve vypovídá v postavení 

svědka a až později orgány činné v trestním řízení proti ní zahájí trestní stíhání. 

Důvod je jasný. U rozkrývání trestné činnosti právnické osoby může být zřejmý 

nejprve následek, posléze se jednání přičte právnické osobě a až později se zjistí, 

kdo za právnickou osobu jednal. Mezitím může být kvalifikovaná osoba vyzvána 

k podání svědecké výpovědi, aniž by orgány činné v trestním řízení věděli, že 

právě tato osoba naplnila znaky skutkové podstaty trestného činu. Jak vyplývá 

z ustanovení § 8 odst. 3 ZTOPO. 
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Jedná se tedy o případ, kdy některá z osob uvedených v ustanovení § 8 odst. 1 

písm. a) až d) TOPO (např. člen statuárního orgánu) vystupuje nejprve jako 

svědek a následně dojde k jejímu obvinění. Orgány činné v trestním řízení tedy 

nejprve nevědí, že jde o osobu kvalifikovanou, která naplnila znaky skutkové 

podstaty konkrétního trestného činu (eventuálně činu jinak trestného), jenž je 

vytýkán právnické osobě, následně však tuto skutečnost zjistí, pročež je zahájeno 

trestní stíhání fyzické osoby. Trestní stíhání právnické osoby může být totiž 

zahájeno, i když není známa konkrétní fyzická osoba, která za právnickou osobu 

jednala (ustanovení § 8 odst. 3 ZTOPO), musí však jednat způsobem uvedeným 

v ustanovení § 8 odst. 1, 2 ZTOPO. To ovšem představuje pro orgány činné 

v trestním řízení problém. Předchozí svědecká výpověď totiž nemůže po zahájení 

trestního stíhání osoby proti ní být použita dalším řízení jako důkaz. Důvod je 

zřejmý. Jako svědek byla osoba před protokolací poučena pouze podle 

ustanovení trestního řádu týkající se svědecké výpovědi a nebyla poučena jako 

obviněný. Tato svědecká výpověď tedy mohla být ovlivněna hrozbou sankce za 

křivou výpověď. Dále osoba nemohla využít práva k věci nevypovídat bez udání 

důvodu, využít práva na obhajobu a podobně. 

Jinak tomu ale bude ve vztahu svědecké výpovědi osoby (dříve svědek, později 

obviněný) k právnické osobě. 

Právnické osobě totiž nesvědčí právo, oproti osobě fyzické, která vypovídala 

v postavení svědka, dovolávat se neúčinnosti takového důkazu proti sobě samé. 

Důvody, pro které orgány činné v trestním řízení nebudou moci přihlížet k 

výpovědi svědka (v jiném, ale event. i společném řízení vedeném proti takové 

osobě), zde na straně právnické osoby nebudou dány. Už jen proto, že právnická 

osoba v řízení vedeném proti jí samé vystupuje v pozici obviněného, pročež má 

možnost (resp. osoba k tomuto oprávněná, popř. zmocněnec či opatrovník 
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právnické osoby) vykonávat všechna svá procesní práva, tedy vyjádřit se k 

takové svědecké výpovědi, na jejím základě navrhnout jiné důkazy apod.220 

Tento závěr, vychází ze zásady nezávislé souběžné trestní odpovědnosti fyzické a 

právnické osoby.221 Promítnutí zmiňované zásady do praxe může na první pohled 

působit ve výše naznačených případech až absurdně, tento negativní závěr 

pramení toliko ze zakořeněného způsobu uvažování o základech trestní 

odpovědnosti, vybudovaných na zásadě individuální trestní odpovědnosti, který 

je však zapotřebí, právě (a pouze) ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických 

osob opustit. O zásahu do některého z dílčích aspektů principu nemo tenetur, 

jehož beneficientem by v daném případě byla právnická osoba, proto nelze 

hovořit.222 

Odepření výpovědi svědka dle ustanovení § 100 odst. 2 trestního řádu. 

Od uvedeného případu se liší situace, kdy osoby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až 

d) ZTOPO figurují v řízení proti právnické osobě v postavení svědka, a na tomto 

procesním postavení se v průběhu řízení nic nezmění. Zde se nachází další 

z projevů principu „nemo tenetur“. Jedná se o právo svědka odepřít svědeckou 

výpověď v případech, kdy by mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání sobě 

nebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by 

pociťoval jako újmu vlastní (ustanovení § 100 odst. 2 trestního řádu). 

Je tedy třeba si položit otázku, jestli právnická osoba splňuje uvedená kritéria do 

té míry, aby mohl svědek odepřít svou výpověď s odkazem na ustanovení § 100 

odst. 2 trestního řádu. Jednoznačnou odpověď na tuto otázku bohužel 

neposkytuje ani zákon, ani literatura. 

                                              
220 Čep, D. Nad možnostmi uplatnění principu nemo tenetur v podmínkách trestní odpovědnosti 

právnických osob.  Právní rozhledy, 2017, s. 48. 
221 Jelínek, J. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin advokacie, 9/2014, s. 15. 
222 Čep, D. Nad možnostmi uplatnění principu nemo tenetur v podmínkách trestní odpovědnosti 

právnických osob.  Právní rozhledy, 2017, s. 48. 
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Osobou blízkou dle úst. § 100 odst. 2 trestního řádu se rozumí příbuzný v 

pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel a partner; jiné osoby 

v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké 

jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala 

jako újmu vlastní, neboť by mohl touto výpovědí způsobit trestní stíhání 

právnické osoby, jejíž újmu by pociťoval jako újmu vlastní. V podstatě shodně 

vyjmenovává osoby blízké i ustanovení § 125 trestního zákoníku. Z tohoto se ale 

nedá stanovit, zda mezi takové osoby patří i právnická osoba. Já se domnívám, že 

ne. Chybí zde ten biologický faktor, ten strach svědka, že by osoba stižená jeho 

výpovědí z jeho „viny“ psychicky, fyzicky či ekonomicky strádala nebo dokonce 

skončila ve vězení. S tím se nedá srovnat případná újma právnické osoby (tedy 

osoby fiktivní), která už z povahy její existence žádnou újmu „pociťovat“ 

nemůže.   

Někteří autoři se pokoušeli tento problém vyřešit analogií iuris výkladem norem 

občanského práva. Existuje totiž civilní judikatura (např. R 53/2004 k relativní 

neúčinnosti či 29 Cdo 4822/2008 k bývalému § 196a obchodního zákoníku), 

která tvrdí, že právnická osoba může být pro účely soukromého práva osobou 

blízkou. To přímo do zákonného textu převedl i § 22 odst. 2 NOZ, podle kterého: 

„Stanoví-li zákon k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro 

převody majetku, pro jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami 

blízkými, platí tyto podmínky a omezení i pro obdobná právní jednání mezi 

právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou 

osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné 

skutečnosti.“223 

V jiném případě Nejvyšší soud ve svém rozsudku uvedl tento závěr: „[u] 

fyzických osob, které činí (mohou činit) za právnickou osobu právní úkony, je 

třeba – zejména s přihlédnutím k tomu, že jejich prostřednictvím se utváří vůle 

                                              
223 Kopa, M. Je možné odepřít výpověď z důvodu nebezpečí trestního stíhání právnické osoby blízké?, 

Dostupné z <http://jinepravo.blogspot.com/2014/01/martin-kopa-je-mozne-odeprit-vypoved-z.html> 
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právnické osoby – uvažovat s tím, že mají z titulu svého postavení (a z něj 

vyplývající odpovědnosti) k této (své) právnické osobě takový vztah, že by 

důvodně pociťovaly újmu, kterou utrpěla právnická osoba, jako újmu vlastní. Z 

analogického užití § 116 ObčZ 1964 proto podle názoru dovolacího soudu 

vyplývá, že tyto fyzické osoby jsou z hlediska § 42a odst. 2 ObčZ 1964 osobami 

blízkými této právnické osobě.“224 

V této situaci je třeba přivítat usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 2. 

2016, sp. zn. 5 To 96/2015, které jako první tento problém řeší. V daném případě 

odmítl člen představenstva vypovídat v trestním řízení proti právnické osobě 

s odkazem na ustanovení § 100 odst. 2 trestního řádu. Z toho důvodu mu byla 

uložena pořádková pokuta. Proti usnesení o pořádkové pokutě podal svědek 

stížnost, mimo jiné také s odůvodněním, že udělením pořádkové pokuty bylo 

porušeno právo nebýt nucen k sebeobvinění. Vrchní soud v Praze stížnosti 

vyhověl a usnesení zrušil.225 Tento soud v rámci své argumentace zřetelně 

vyložil, že právnická osoba nemůže být osobou blízkou, na druhou stranu 

konstatoval, že nucení takového svědka k výpovědi je v rozporu s ústavní 

zásadou zákazu sebeobviňování. Pokud tedy zůstane pouze u tohoto judikátu, 

bude se soudní praxe zřejmě ubírat tím směrem, že při výpovědi svědka (osoby 

uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až d) TOPO) nebude tento svědek moci odmítnout 

výpověď s odkazem na ustanovení § 100 odst. 2 trestního řádu, nicméně bude se 

moci bránit výpovědi odkazem na ústavní právo nebýt nucen k sebeobviňování, 

byť by se výpověď měla týkat trestné činnosti právnické osoby. 

 

6.3.3 Zásada „nemo tenetur“ uplatněná přímo právnickou osobou 

 

Za právnickou osobu v trestním řízení budou moci mimo jiných práv uplatnit 

práva vyplývající z principu „nemo tenetur“ osoby oprávněné (úst. § 34 odst. 1 

                                              
224 Rozsudek NS z 1. 8. 2002, sp. zn. 21 Cdo 2192/2001. 
225 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 5 To 96/2015. 
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ZTOPO, ve spojení s úst. § 21 OSŘ), popřípadě zmocněnec nebo opatrovník. 

Nejčastěji to bude člen statutárního orgánu, nebo zaměstnanec pověřený 

jednáním za právnickou osobu. Tato oprávněná osoba pak má v trestním řízení 

stejná práva a povinnosti jako ten, proti němuž se řízení vede (§ 34 odst. 6 

ZTOPO).  

Těmto osobám při realizaci práva právnické osoby hlavně přísluší právo mlčet 

(samozřejmě bez vyvozování dalších důsledků z mlčení), nesmí být v žádném 

případě nuceny k výpovědi a nesmí být nuceny k aktivnímu jednání, které by 

mohlo přispět k obvinění právnické osoby. Orgány činné v trestním řízení 

s takovými oprávněnými osobami budou zacházet a postupovat vůči nim, jako by 

jednali s fyzickou osobou obviněného (popř. podezřelého). Má to ale svá 

specifika, která mohou způsobit komplikace v řízení proti právnické osobě. 

Obecně totiž s “výpovědí právnické osoby“ (ale i s úkony trestního řízení, např. 

volbou obhájce) souvisí otázka konfliktu zájmů právnické osoby a osoby 

oprávněné. Bude-li totiž takový konflikt v průběhu trestního řízení zjištěn, pak je 

předně na právnické osobě samotné (jejích orgánech), aby určila novou fyzickou 

osobu, která bude oprávněna za ni činit v trestním řízení úkony. Může k tomu být 

ale vyzvána státním zástupcem či předsedou senátu postupem podle § 34 odst. 4 

ZTOPO. Nedojde-li k určení nové osoby, bude jí dle § 34 odst. 5 ZTOPO 

ustanoven opatrovník. Pro orgány činné v trestním řízení má tato skutečnost 

zcela zásadní následky, neboť předchozí výpověď osoby, u níž byl zjištěn 

konflikt se zájmy právnické osoby, nebude moci být v trestním řízení použita.226 

Z analogické aplikace § 21 odst. 4 OSŘ227 navíc plyne, že tento konflikt by mohl 

být kvalifikován nikoliv na úrovni orgánů činných v trestním řízení (jak 

předpovídá § 34 odst. 4 ZTOPO), ale v rámci samotné právnické osoby, která by 

následně dané osobě odejmula oprávnění (§ 34 odst. 1 ZTOPO) či vypověděla 

                                              
226 „Procesní úkony, které učinila osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické osoby, za niž 

jednala, jsou od počátku neúčinné a soud k nim nesmí za řízení a při rozhodování přihlížet.“ Viz Drápal, 

L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 121. 
227 Forejt, P., Habarta, P., Trešlová, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s 

komentářem. Praha: Linde, 2012, s. 322 
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smlouvu o zastoupení. Je otázkou, nakolik by následně důvodnost takového 

postupu mohla být přezkoumávána ze strany orgánů činných v trestním řízení za 

účelem vyloučení její účelovosti.228 Tento postup by totiž mohl být snadno 

zneužíván v úmyslu sabotovat a prodlužovat trestní řízení. 

V souvislosti s právem nebýt nucen aktivně přispívat k obvinění právnické osoby 

je třeba se zabývat otázkou přípustnosti dožádání součinnosti po právnické osobě 

na základě ustanovení § 8 trestního řádu. Dle odstavce 1 tohoto ustanovení jsou 

povinny státní orgány, právnické a fyzické osoby bez zbytečného odkladu 

vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů. 

Skrze toto dožádání by totiž mohly orgány činné v trestním řízení chtít získat od 

právnické osoby informace a materiály podstatné pro její trestní stíhání. 

Právnická osoba však může odmítnout splnění takového požadavku právě s tím, 

že by vyhověním poskytovala orgánům činným v trestním řízení důkazy proti 

sobě. 

 

6.4 Judikatura Evropského soudního dvora 
 

Evropský soudní dvůr se problematice aplikování principu „nemo tenetur“ na 

právnické osoby věnoval v několika rozhodnutích a to v případech omezování 

hospodářské soutěže. Judikatura ESD je v podstatě konstantní a hlavní myšlenky 

by se daly vyjádřit takto: Zásada nemo tenetur se na právnické osoby aplikuje, 

ale pouze v omezené míře. Právnické osoby je sice možné nutit k tomu, aby 

vydaly určitý důkazní materiál, který již existuje nebo který mají z podstaty své 

podnikatelské činnosti mít, na druhou stranu je ale nelze nutit k tomu, aby se 

otevřeně přiznávaly k protiprávní činnosti formou usvědčujících odpovědí na 

                                              
228 Čep, D. Nad možnostmi uplatnění principu nemo tenetur v podmínkách trestní odpovědnosti 

právnických osob.  Právní rozhledy, 2017, s. 48. 
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otázky formulované vyšetřujícími orgány.229 V souvislosti s výše citovaným 

závěrem zmíním tři rozsudky ESD. Prvním rozsudkem je rozsudek ESD č. 

374/87 ve věci Orkem v Komise ze dne 18. 10. 1989, druhým pak rozsudek ESD 

č. T-34/93 ve věci Société Générale v Komise ze dne 8. 3. 1995 a posledním 

rozsudek ESD č. T-112/98 Mannesmannröhren-Werke AG v Komise ze dne 20. 

2. 2001. K totožnému závěru pak dospěli i autoři Zelené knihy o presumpci 

neviny230, předložené Komisi evropských společenství ve věci problematiky 

právní úpravy zákazu sebeobvinění v jednotlivých členských státech: 

„ESLP zatím nerozhodoval o případu, zda se toto právo vztahuje na právnické 

osoby. Soudní dvůr Evropských společenství (ESD) rozhodl, že právnická osoba 

nemá absolutní právo mlčet. Právnické osoby musí poskytovat informace o 

skutečnostech, které jsou jim známy, nesmí však být nuceny k přiznání se k 

protiprávnímu jednání.“231 

Je třeba ale zdůraznit, že problém může činit výklad pojmu „podklady, které mají 

právnické osoby k dispozici v rámci své podnikatelské činnosti“. Jednotlivé 

právní předpisy totiž ukládají podnikatelům v různých oblastech působení 

rozdílné požadavky ve věci jejich vnitřních evidencí a rozsahu podkladů, jimiž 

musí disponovat. 

7 K problematice neúčinnosti důkazů ve vybraných 

státech v souvislosti s „nemo tenetur“232 
 

V evropských kontinentálních zemích není zásada nemo tenetur zpravidla 

zakotvena přímo v ústavě, nýbrž v trestněprocesních normách. Např. v 

                                              
229 Vsáta, P. Několik krátkých úvah k problematice aplikace zásady nemo tenetur na právnické osoby, 

Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/nekolik-kratkych-uvah-k-problematice-

aplikace-zasady-nemo-tenetur-na-pravnicke-osoby> 
230 Zelená Kniha o presumpci neviny /* KOM/2006/0174 konečné znění */, Dostupné z: <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0174> 
231 Orkem v. Commission , věc č. 374/87, ECR 3283, odst. 34-35. 
232 Děček, M. Neúčinnost důkazů v trestním řízení, Diplomová práce, UK: Praha, 2013 
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německém trestním řádu (StPO) je obsažena v § 136 (poučení o právu 

nevypovídat) a v § 136a (zákaz použít nedovolené donucení). V polském 

trestním řádu (Kodeks postępowania karnego z roku 1997) v článku 175, § 1 je 

zakotveno právo obviněného odmítnout vypovídat bez udání důvodů, o čemž 

musí být poučen; v článku 74, § 1 je obsaženo obecnější pravidlo: „Obviněný 

nemá povinnost poskytovat důkazy … ve svůj neprospěch.“233 

 

7.1 Spojené státy Americké 
 

V ústavě Spojených států není žádná formulace nařizující nepřipuštění 

nezákonně získaných důkazů. Pravidlo nepřípustnosti důkazů je opravný 

prostředek vytvořený justicí k zajištění ochrany ústavních omezení prosazování 

práva. 

V USA se používá doktrína nepřípustnosti nezákonně získaných důkazů založená 

na tzv. vylučovacích normách (exlusionary rules) a doplněná teorií tzv. plodů 

z otráveného stromu (fruit of the poisonous tree).234 

Doktrína vylučovacích norem pochází ze čtvrtého dodatku Ústavy USA a 

vztahuje se především k zatčení (zadržení), domovní prohlídce a zabavení věcí 

bez soudního příkazu nebo na základě vadného soudního příkazu.235 Celé období 

vývoje vylučujícího pravidla je poznamenáno kontroverzním přístupem k jeho 

uplatňování. To se projevilo především v tom, že v rozhodovací činnosti 

Nejvyššího soudu byly postupně uplatňovány výjimky z vylučovacího pravidla. 

Například v případu Nix v.Wiliams pohřební řeč policisty z Iowy vedla Roberta 

Wiliamse k přiznání, kde ukryl tělo desetileté Pamely Powersové, kterou 

                                              
233 Musil, J. Zákaz donucování k sebeobviňování [online]. [cit. 2013-03-18]. Dostupné 

z:<http://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-

accusare.aspx>. 
234 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. Vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 413-415. 
235 Weeks v. United States, 232 U. S. 383, 34 S. Ct. 241 (1914), Mapová v. Ohio, 367 U. S. 643, 81 S. 

Ct., 1684 (1961), Coolidge v. New Hampshire, 403 U. S. 443, 91 S. Ct. 2022 (1971) atd. 
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znásilnil a zavraždil. Nález těla vedl k odsouzení pachatele. Nejvyšší soud 

nejprve rozsudek zrušil, protože v okamžiku, kdy obviněný označil místo kam 

ukryl tělo, nebyl přítomen obhájce. Při dalším přelíčení soud připustil důkaz o 

těle. Nepřipustil však účast obžalovaného na nálezu těla. Nejvyšší soud pak 

rozhodl, že Pamelino tělo je přípustným důkazem, protože za daných okolností 

rozvinutého pátrání by bylo zákonnými prostředky nalezeno.236 

Teorie „ovoce z otráveného stromu“ pak řeší případy, kdy důkaz, jehož 

nezákonnost je namítána, má až druhořadý nebo odvozený charakter ve vztahu 

k původnímu zatčení, prohlídce či výslechu. Například když doličná věc je 

lokalizována a nalezena až po nezákonném získání doznání obviněného apod. 

Základním pravidlem je, že všechny důkazy získané nezákonně musí být 

vyloučeny. Není ani připuštěno užití dalších důkazů, které byly získány přímo či 

nepřímo jako výsledek nezákonného zatčení, prohlídky či výslechu. Protože však 

úplné vyloučení všech důkazů jako „otráveného ovoce“ by bylo nepřiměřené, 

neboť nemožnost usvědčení a odsouzení skutečného pachatele způsobená 

vyloučením těchto důkazů se příčí zájmům společnosti, judikatura Nejvyššího 

soudu USA připouští důkaz, že „nedošlo k otrávení“. Je tomu tak tehdy, jestliže 

žalobce prokáže, že důkaz není v příčinné souvislosti s původním nezákonným 

úkonem a není proto jeho přímým ani nepřímým výsledkem. Tak například když 

policie nejprve získá důkaz během nezákonné prohlídky, ale později získá stejný 

důkaz během právoplatné prohlídky, je později získaný důkaz účinný, ale druhá 

prohlídka musí být zcela nezávislá na první.237 

 

7.2 Anglie 
 

Schválení zákonu o policii a důkazech v trestním řízení (Police and Criminal 

Evidence Act, PACE) v roce 1984 ukončil úzkou aplikaci pravidla nepřípustnosti 

                                              
236 Nett, A.,: Plody z otráveného stromu, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, s. 58 a násl. 
237 Marcus, P., Whitebread, Ch. H. Criminal procedure. Chicago : HBJ – Gilbert Law Summaries, 1987, 

s. 3 a násl. 
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důkazů. Soudy jsou povinny nepřipustit přiznání, které bylo nebo mohlo být 

získáno „nátlakem“ nebo následkem čehokoliv řečeného nebo učiněného policií, 

což mohlo učinit přiznání nespolehlivým. PACE ponechává na prokuratuře 

břemeno prokázání, že učiněné přiznání nebylo získáno výše zmíněným 

způsobem. Soudy mají také právo rozhodovat podle vlastního uvážení o 

nepřipuštění jakéhokoli důkazu, který by měl „opačný účinek na spravedlnost 

řízení“. PACE vyžaduje, aby soudy při rozhodování podle vlastního uvážení 

vzaly do úvahy „všechny okolnosti včetně okolností, za kterých byl důkaz 

získán“. Podle volné formulace této části získala justice poprvé v anglických 

dějinách trestního řízení zákonnou moc k nepřipuštění neplatně získaných 

důkazů jiných než přiznání.238 

Od schválení PACE soudy nepřipouští důkaz nebo ruší odsouzení, pokud policie 

zabavila důkaz následkem protiprávního zatčení (Matto v. Wolverhampton, 

1987); pokud policie neinformovala podezřelého o důvodu, proč byl zadržen a 

prohledán (Královna v. Fennelly, 1989); pokud policie vstoupila do bytu 

podezřelého a zatknula ho bez důvodného podezření, že spáchal trestný čin, za 

jehož spáchání je možno zatknout pachatele bez zatykače (arrestable offense, 

Chapman v. D.P.P., 1988); a pokud policie obžalovanému a jeho advokátovi 

lhala o důkazu, který policie má, za účelem vyvolání přiznání obžalovaného 

(Královna v. Mason, 1987).239 

Anglické pravidlo nepřípustnosti důkazů na základě vlastního uvážení tvoří jasný 

kontrast k americkému povinnému pravidlu nepřípustnosti důkazů. Anglické 

soudy mají široké možnosti rozhodování podle vlastního uvážení při 

stanovování, jestli lze ospravedlnit opravný prostředek nepřípustnosti na základě 

konkrétních fakt každého případu. Americké soudy takovou možnost 

rozhodování podle vlastního uvážení nemají. Navzdory různým výjimkám 

                                              
238 DĚČEK, Milan. Neúčinnost důkazů v trestním řízení, Diplomová práce.  Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta, 2013. 
239 Yue, M.: Comparative analysis fo exclusionary rules in the United states, England, France, Germany 

and Italy, Policing, č. 3/1999, str. 280-303. 
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vytvořeným Nejvyšším soudem to znamená, že dokud chování policie nespadá 

do žádné kategorie výjimek, soudy v řízení nemají jinou možnost než důkaz 

nepřipustit.240 

 

7.3 Francie 
 

Provádění pravidla nepřípustnosti důkazů ve Francii je těsně spojeno 

s uplatněním „práv obrany“. Při šetření před vyšetřujícím soudcem se aplikuje 

pravidlo nepřípustnosti důkazů ve své plné síle. Porušení „práv obrany“ 

obviněného před vyšetřujícím soudcem může vést k nepřípustnosti důkazů. 

Při policejním šetření otázka nepřípustnosti ve většině případů nevyvstává, 

jelikož se „práva obrany“ ještě neuplatňují. Rozsah práv není přesně definován, 

zahrnuje ale minimálně právo obviněného obdržet upozornění o důkazech 

proti němu, právo na obhájce a právo být informován o jeho výsadě 

proti sebeobvinění. Na první pohled to vypadá, že jedinec ve francouzském 

systému požívá stejně širokou ochranu jako jeho protějšek v systému americkém. 

Není tomu tak. „Práva obrany“ ve Francii se neuplatní do doby, než případ přijde 

do stádia šetření před vyšetřujícím soudcem. Zpožděné uplatnění „práv obrany“, 

jak poukazují komentátoři, ve skutečnosti zbavuje podezřelého právní ochrany, 

když ji potřebuje nejvíce, to jest ve stádiu policejního šetření. I když se většina 

„práv obrany“ při policejním šetření neuplatňuje, soudy mohou za úzce 

definované kombinace okolností nepřipustit důkaz získaný pomocí policejní 

nepřístojnosti. Přetrvávala tradice, že soudy nepřipustily přiznání získaná 

fyzickým donucením. Jasným právem je, že policie nesmí použít mučení nebo 

jiné donucovací metody, například nedostatek spánku nebo hypnózu, k vymáhání 

přiznání (West et al., 1992). Podle francouzského práva mohou také soudy 

nepřipustit důkaz získaný policií v rozporu s podstatnými ustanoveními trestního 

                                              
240 DĚČEK, Milan. Neúčinnost důkazů v trestním řízení, Diplomová práce.  Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta, 2013. 
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zákoníku nebo trestního řádu. Ale význam nepřípustnosti na základě zákonného 

porušení by se neměl přeceňovat, protože počet zákonných ustanovení, která 

vyvolávají opravný prostředek nepřípustnosti, je docela omezený. Reformní 

zákonodárci a komentátoři v obavách z donucovacích aspektů policejního 

výslechu a z nedostatku ochrany podezřelého při policejním šetření po dlouhou 

dobu obhajují rozšíření „práv obrany“ i na policejní šetření. Toto obhajování se 

dosud setkalo s malým úspěchem. Přetrvávající francouzská praxe dává přednost 

zájmu společnosti na boji se zločinem před zájmem jednotlivce na osobní 

svobodu.241 

 

7.4 Spolková republika Německo 
 

V německé teorii a praxi se uplatňuje teorie tzv. „teorie právního okruhu – 

Rechtskreistheorie“, vyvinutá Spolkovým soudním dvorem, podle níž je důležité, 

zda se porušení důkazního zákazu (Beweisverbot) dotklo podstatně právního 

okruhu stěžovatele nebo zda má pro něj nepodstatný význam. Při posuzování této 

otázky je třeba přihlédnout k tomu, čím je důkazní zákaz zdůvodněn a v čí 

prospěch byl vysloven. Například nebyl-li svědek řádně poučen o právu odepřít 

výpověď, pak je tato výpověď neúčinná, neboť to vyžaduje ochrana rodiny 

obžalovaného. Naproti tomu pokud svědek vypovídal o služebním tajemství, na 

které se vztahuje zákaz výpovědi, nebude takový důkaz k usvědčení pachatele 

vždy neúčinný, neboť zákaz výslechu slouží výhradně k zachování tajemství a 

nikoli zájmům obhajoby obžalovaného. Tato teorie je často v nauce napadána a 

je proti ní vznášeno mnoho námitek, neboť při porušení důkazních zákazů závisí 

zhodnotitelnost dosažených důkazů na tom, jestli se porušení právního okruhu 

stěžovatele bytostně týká, nebo na tom, jestli má pro něho podružný nebo žádný 

význam, přičemž je třeba zhodnotit i právní důvod získání důkazu a v čím zájmu 

                                              
241 Volně převzato z: Yue, M.: Comparative analysis fo exclusionary rules in the United states, England, 

France, Germany and Italy, Policing, č. 3/1999, str. 280-303. 
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byl důkaz pořízen. Námitky pak zdůrazňují, že obžalovaný má právo na to, aby 

byly respektovány nejenom předpisy určené speciálně k jeho ochraně, nýbrž aby 

mu byla poskytnuta všeobecná procesně-právní ochrana, neboť i pochybení 

v tomto směru se dotýkají „právního okruhu“ a mohou vést k zákazu použití.242 

Ve srovnání s francouzským právem poskytuje německé právo více ochrany 

podezřelému při policejním výslechu. Německý trestní řád vyžaduje, aby před 

výslechem podezřelého před soudem, byl podezřelý informován o zločinu, 

ze kterého je obžalován, o svém právu reagovat na obvinění proti sobě, o svém 

právu nevypovídat a o svém právu poradit se kdykoliv s právníkem. I když 

zákoník na první pohled vyžaduje takováto varování pouze tehdy, pokud je osoba 

vyslýchaná před soudním úředníkem, soudy vykládají toto ustanovení široce a 

vyžadují, aby podezřelý dostal ta samá varování před policejním výslechem. I 

když se před rokem 1992 vyžadovalo, aby policie taková varování použila, tak 

zanedbání této povinnosti nevedlo k nepřípustnosti takto získaných prohlášení.243  

Co se týče přímo donucení strpět některé úkony, lze uvést § 81a německého 

trestního řádu (StPO), upravující tzv. Körperliche Untersuchung des 

Beschuldigten, podle něhož vynutitelné je za určitých podmínek strpění nejen 

neinvazivních úkonů (bukální stěr, sejmutí otisků prstů, sejmutí vzorku pachu), 

ale dokonce i invazivní odběr krve nebo jiných biologických materiálů.244 

 

7.5 Itálie 

 

Na rozdíl od Francie a Německa nemá Itálie dlouhou historii nepřípustnosti 

důkazů. Naopak do padesátých let zůstávaly italské soudy i odborníci nepřátelští, 

                                              
242 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. Vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 413-415 
243 Yue, M.: Comparative analysis fo exclusionary rules in the United states, England, France, Germany 

and Italy, Policing, č. 3/1999, str. 280-303 
244 Musil, J. Zákaz donucování k sebeobviňování [online]. s. 14. [cit. 2018-09-04]. Dostupné 

z:<http://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-

accusare.aspx>. 
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co se týče nepřípustnosti důkazů. Národní nejvyšší soud, v rozhodnutí z roku 

1957 otevřeně odmítl nepřipustit vynucené přiznání (rozsudek z 14. prosince 

1957). Až ke konci šedesátých let začaly italské soudy měnit svůj postoj 

k nepřípustnosti důkazů. V letech 1968 a 1969 byla italským ústavním soudem 

vynesena dvě rozhodnutí s dalekým dosahem, která ukazovala změnu v soudním 

přístupu a pokládala základ pro vývoj pravidla nepřípustnosti důkazů v Itálii. 

Soud se v těchto dvou rozhodnutích konkrétně domníval, že podezřelý 

při policejním šetření musí mít právo na obhájce (rozsudek z 5. července 1968; 

rozsudek z 3. prosince 1969). Díky tomu, že soud rozšířil právní ochranu 

na policejní šetření, byly už před přijetím zákonného pravidla nepřípustnosti 

důkazů v novém zákoníku případy, v nichž soudy nepřipustily důkazy na základě 

policejního porušení práva podezřelého na obhájce. Význam italského trestního 

řádu tkví v tom, že poskytuje zákonné ukotvení pravidla nepřípustnosti důkazu. 

Tento zákon má relativně pružný přístup, co se týče nepřípustnosti důkazů 

získaných neplatnými prohlídkami a zabavováním. Policie může provést 

prohlídky bez rozkazu, pokud je osoba zadržena při spáchání zřejmého porušení 

zákona, pokud je osoba uprchlíkem unikající policistům a pokud byl vystaven 

zatykač na podezřelého zločince. Policie obecně nesmí prohledávat obydlí 

bez rozkazu. Zákon dále vyžaduje, aby prohlídka obydlí byla provedena 

během dne. Zákon nicméně poskytuje široké výjimky pro požadavky na obecné 

rozkazy k prohlídce, tj. policie může oprávnit jinak nezákonnou prohlídku obydlí 

bez rozkazu tvrzením, že existuje možnost, že tam jsou ukryty zbraně. Na rozdíl 

od relativně pružného pravidla nepřípustnosti důkazů, co se týče důkazů 

získaných prohlídkami bez rozkazu, ukládá zákon přísný režim nepřípustnosti, co 

se týče neplatně získaných přiznání. Kvůli dvěma památným rozhodnutím 

italského ústavního soudu ke konci šedesátých let bylo stanoveno, že aby mohla 

být prohlášení podezřelého přijata k důkazům, musí policie při výslechu zajistit 

přítomnost advokáta. Zákoník také stanoví nízký práh pro uplatnění práva na 

obhájce. Podle zákoníku může vyvstat policii povinnost informovat jedince 

o jeho právu na obhájce, i když tato osoba není podezřelá ze zločinu. Zákoník 
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stanoví, že i když osoba není podezřelou, pokud začne činit prohlášení, které by 

ji mohly diskreditovat, policie ji musí přerušit, upozornit ji na možnost obvinění 

plynoucí z jejích prohlášení a informovat ji o jejím právu na obhájce. Díky 

ochraně práv podezřelého jsou tato nově uvedená italská pravidla příznivě 

srovnatelná s příslušnými americkými pravidly. Podle amerických pravidel 

nevyvstává povinnost použít varování do té doby, dokud se nemá za to, že 

podezřelý je pod „vazebním výslechem“. Americká policie má také volnost 

v přijetí dobrovolně učiněných diskreditujících prohlášení, nemá povinnost 

přerušit osobu, která takové prohlášení činí.245 

 

8 Úvahy „de lege ferenda“ 
 

Budu-li v úvahách „de lege ferenda“ postupovat od norem nejvyšší právní síly 

v souvislosti se zakotvením zásady „nemo tenetur se ipsum accusare“, měl bych 

začít u Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Předmětná zásada zde 

zakotvena není a je dovozována Evropským soudem pro lidská práva, kdy 

nerespektování tohoto pravidla může dle ESLP porušit právo na spravedlivý 

proces uvedené v článku 6 EULP. Podle mého názoru se jedná o tak významnou 

zásadu trestního řízení, že by v EULP zakotvena být měla. Tuto změnu 

samozřejmě nepovažuji za reálnou a do této práce návrh na začlenění zásady 

„nemo tenetur“ do EULP uvádím jen pro úplnost. 

Na ústavní rovině v České republice je zásada uvedena jen částečně a musí být 

dovozována pomocí výkladu. Článek 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 

praví, že každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí 

trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Článek 40 odst. 4 Listiny pak dává 

obviněnému právo odepřít výpověď a tohoto práva nesmí být žádným způsobem 

                                              
245 Volně převzato z: Yue, M.: Comparative analysis fo exclusionary rules in the United states, England, 

France, Germany and Italy, Policing, č. 3/1999, str. 280-303. 
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zbaven. Dále je zákaz nucení k sebeobviňování dovozován ze zásady presumpce 

neviny dle článku 40 odst. 2 Listiny a povinnost vyšetřujících orgánů jej 

respektovat je i součástí práva na spravedlivý proces dle článku 36 odst. 1 

Listiny. Domnívám se tedy, že by bylo vhodné doplnit hlavu pátou Listiny 

(Právo na soudní a jinou právní ochranu) o plné znění zásady „nemo tenetur“ 

například takto: „Nikdo nesmí být nucen poskytnout důkaz proti sobě“. 

Uvedené pravidlo je v trestním řádu zakotveno také nedostatečně. Ustanovení § 

33 odst. 1 trestního řádu dává obviněnému právo odmítnout vypovídat. V 

ustanovení § 92 odst. 1 trestního řádu je uvedeno, že obviněný nesmí být žádným 

způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání. Podle ustanovení § 89 odst. 3 

trestního řádu, „důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového 

donucení nesmí být použit v řízení s výjimkou případu, kdy se použije jako 

důkaz proti osobě, která takové donucení nebo hrozby donucení použila“. 

Problematika nucení k výpovědi je tedy v trestním řádu upravena dostatečně, ale 

chybí zde úprava zakazující donucování k aktivnímu poskytnutí jakéhokoli 

důkazu proti sobě. Tento problém vyřešila judikatura, ale podle mého názoru by 

bylo vhodné zásadu v plném znění implementovat do trestního řádu ve formě 

základní zásady trestního řízení (ustanovení § 2 trestního řádu) například ve 

znění: „Nikdo nesmí být nucen přispět aktivně k poskytnutí důkazu proti sobě.“ 

Označení obviněného za spolupracujícího obviněného za současného stavu 

trestního řádu v podstatě závisí na úvaze státního zástupce, neboť i po splnění 

požadavků uvedených v ustanovení § 178a odstavec 1 písm. a), b), c) trestního 

řádu nemusí k tomuto dojít, pokud státní zástupce dojde k závěru, že takové 

označení není nezbytné. K posílení právní jistoty a k neporušování zásady „nemo 

tenetur“ by mohla vést právní úprava, podle níž by státní zástupce o označení 

spolupracujícího rozhodoval usnesením, kde by uvedl konkrétní kritéria 

vyplývající z případu potřebná pro označení a v odůvodnění by pak uvedl, 

z jakých důvodů se tak rozhodl. Možnost podání stížnosti obviněného i 

poškozeného proti tomuto usnesení by pak vedla rovněž ke zlepšení situace. 
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Zřejmě by bylo možno zvážit možnost ústavněprávní úpravy problematiky 

porušení procesních práv týkajících se dokazování. Souhlasím s Alexandrem 

Nettem246, který považuje za vhodné, aby ústava poskytla základní východiska 

pro řešení problematiky neúčinných důkazů v trestním řízení. Jednou z možností 

se jeví doplnění čl. 40 Listiny o další ustanovení, jehož obsahem by bylo 

prohlášení, že nezákonné důkazy nelze v trestním řízení proti obviněnému 

použít. To by mohlo být základem pro řešení otázek neúčinnosti důkazů 

v trestním řízení. 

K dalšímu návrhu jsem se inspiroval názorem Bohumila Repíka247, podle kterého 

by v ustanovení trestního řádu o dokazování a v základních zásadách trestního 

řízení mělo být stanoveno kritérium zákonnosti důkazních prostředků spočívající 

v požadavku, aby šlo o prostředky podle současných vědeckých poznatků 

způsobilé k poznávání skutečnosti. 

K posouzení absolutní a relativní neúčinnosti důkazů v zákoně bylo již 

v literatuře předneseno několik návrhů. Nejvhodnější se P. Šámalovi248 jeví 

spojení obecné klauzule (zakotvující podmínky neúčinnosti důkazů) 

s demonstrativním výčtem jednotlivých případů podstatných vad vycházejících 

ze zákazů, které by byly uvedeny v rámci úpravy jednotlivých důkazních 

prostředků. Přičemž demonstrativní výčet nejzávažnějších procesních vad má 

oproti taxativnímu výčtu zásadní výhodu v tom, že umožňuje judikatuře 

doplňovat tento výčet v souladu s potřebami praxe na základě výkladu 

generálního pravidla obsaženého v obecné klauzuli. 

Dále by zřejmě bylo dobré doplnit platnou právní úpravu o důsledky důkazních 

zákazů. Je vhodné u každého zákazu stanovit výslovně a jednoznačně důsledky 

jeho překročení. 

                                              
246 Nett, A.: Plody z otráveného stromu, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, s. 63 
247 Repík, B.: Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení, Bulletin advokacie, 

červen-září, 1982, s. 125  
248 Šámal, P.: Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů ve 

věcném záměru trestního řádu, Trestněprávní revue, č. 12, 2008, s. 357. 
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Co se týče relativní neúčinnosti, bylo by zřejmě vhodné v právní úpravě vymezit 

případy podstatných procesních vad, které jsou odstranitelné a naznačit možné 

způsoby jejich odstranění.  

Závěr 
 

Ve své disertační práci jsem se zabýval aplikací jedné z nejdůležitějších zásad 

dokazování v trestním procesu a trestního řízení vůbec. Mým cílem bylo v této 

práci shrnout teoretická východiska problematiky i aplikační praxi zásady zákazu 

donucování k sebeobviňování při použití některých důkazních prostředků 

v trestním řízení. Jednotlivé poznatky jsem získával zejména analýzou judikátů 

Evropského soudu pro lidská práva, Evropského soudního dvora, nálezů 

Ústavního soudu ČR, ostatních judikátů, mezinárodních úmluv, zákonů a v 

neposlední řadě jsou v práci prezentovány názory významných osobností 

trestního procesu. Aplikace zmíněné zásady byla zkoumána z různých úhlů při 

využívání různých procesních úkonů. Jeden z dílčích cílů práce byl také na 

základě argumentace soudních rozhodnutí dovodit hranici mezi přípustným a 

nepřípustným donucením od orgánů činných v trestním řízení. Tato hranice je 

tedy charakterizována aktivitou obviněného k sebeobviňování, ke které obviněný 

nesmí být pod hrozbou sankce donucován. 

Z hlediska zásady „nemo tenetur se ipsum accusare“ lze rozlišovat dva okruhy 

trestněprávních úkonů, z nichž jedny jsou charakterizovány aktivitou obviněného 

a k nimž obviněný nesmí být pod hrozbou sankce donucován, zatímco druhý 

okruh zahrnuje úkony, jichž je obviněný toliko pasivním objektem a k jejichž 

strpění jej lze zákonnými prostředky přinucovat.249 

V této práci jsem se zabýval jednak historickým vývojem zásady, jejím 

zakotvením v platném právu, ale hlavně uplatněním v trestním procesu. Zkoumal 

                                              
249 DĚČEK, Milan. Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestním řízení. SVOČ. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
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jsem aplikaci tohoto pravidla nejen na různé druhy výpovědí v trestním řízení ale 

i na další důkazní prostředky a procesní úkony v trestním řízení (rekognice, 

vydání/odnětí věci, identifikační úkony, použití agenta). Zabýval jsem se také 

uplatněním zásady ve vztahu k trestnímu stíhání právnických osob a k závěru 

práce jsem uvedl problematiku neúčinnosti důkazů ve vybraných státech v 

souvislosti s „nemo tenetur“. 

Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ je nepochybně jedno ze základních 

pravidel trestního procesu v České republice i ostatních demokratických státech. 

Lidstvo ji zná již stovky let. Během vývoje trestního práva prodělala i tato zásada 

spousty změn. Byla různě upravována, rozšiřována, zužována nebo úplně 

utlumena. 

V současné podobě tato zásada významným způsobem chrání osoby, proti nimž 

se trestní řízení vede před zvůlí orgánů činných v trestním řízení, bdí nad 

dodržováním pravidel spravedlivého procesu a je mocnou zbraní na straně 

obhajoby. Meze této zásady nejsou však bezbřehé a toto pravidlo neposkytuje 

obviněnému absolutní imunitu vůči všem důkazním úkonům a zásahům orgánů 

činných v trestním řízení, ale zakazuje pouze nucení k aktivní účasti obviněného 

a dalších osob při zajišťování důkazů.  

Při posuzování toho, jak má být tento princip interpretován, je třeba zvažovat 

také obecný zájem společnosti na efektivním výkonu trestní spravedlnosti. 

Přehnaně široký výklad principu „nemo tenetur“ by mohl vést k paralyzování 

účinného potírání kriminality. Ochrana společnosti před kriminalitou 

ospravedlňuje požadavek, aby obviněný strpěl některá přiměřená omezení a aby 

k takovému strpění důkazních úkonů mohl být přiměřeně donucován. Takovéto 

zákonem limitované donucení (např. uložení pořádkové pokuty, přímé fyzické 
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donucení) ke strpění povoleného zásahu není porušením ústavních práv a svobod, 

je přípustné a je i morálně ospravedlnitelné.250 

  

                                              
250 DĚČEK, Milan. Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestním řízení. SVOČ. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 



192 

 

Seznam použitých pramenů: 
 

 

Publikace a odborné články: 

 
 

Akvinský, T. Theologická summa. II-II. 69, 1. E. Soukup (red.). Olomouc, 1937–

1940. 

 

Aurelius Augustinus.: O Boží obci. II. (De civitate Dei) (413–426). Praha: 

Vyšehrad, 1950. 

 

Beliveau, J.:  La preuve en procédure pénale comparée. Le droit canadien, Revue 

internationale de droit pénal, 1992, 1–2. 

 

CIMR, V.: K zákonnosti provokace trestného činu policejními orgány (trestnost 

vyprovokovaného pachatele). Trestní právo, 2001, č. 2. 

 

Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní, Praha: Aspi, 

2008. 

 

Čep, D.: Nad možnostmi uplatnění principu nemo tenetur v podmínkách trestní 

odpovědnosti právnických osob. Právní rozhledy, 2017. 

 

Děček, M.: Neúčinnost důkazů v trestním řízení. Diplomová práce, Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, 2013. 

 

Děček, M.: Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestním řízení. SVOČ. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 

 

Děček, M.: Zvoní „pachovkám“ hrana? SVOČ. Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta, 2018. 

 

Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád. Komentář. Praha: C. H. Beck, 

2009. 

 

Fenyk, J.: Modely trestní odpovědnosti právnických osob v různých právních 

systémech (se zaměřením na systémy common law). In: Záhora, J., Kert, J. (eds.) 

Trestná zodpovednosť právnických osôb. Zborník príspevkov z medzinárodnej 

konferencie konanej dňa 12. novembra 2009. Bratislava: EUROKÓDEX, 2009. 

 

Fiala, J.: Pojem důkazu ve smyslu procesním, Stát a právo, 1967. 

 



193 

 

Forejt, P., Habarta, P., Trešlová, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim s komentářem. Praha: Linde, 2012. 

 

HÁJEK J.: Právo nevypovídat a použitelnost údajů získaných z rozhovoru 

policejního agenta s obviněným. Trestně právní revue 4/2008. 

 

Heidelberger.: Strafprozessordnung. Kommentar. 4. Auflage. C. F. Muller 

Verlag, 2009. 

 

Hendrych, D.: Právnický slovník. Praha: C. H. Beck, 2009. 

 

Herczeg, J.: K právu neusvědčovat sám sebe při dopravním konfliktu, 

Trestněprávní revue, č. 7/ 2008. 

 

Herczeg, J.: Zásada „nemo tenetur“ a práva obviněného v trestním řízení, 

Bulletin advokacie č. 1-2/2010. 

 

Holländer, P.: Zrod a současnost principu nemo tenetur se ipsum prodere 

(hypostáze jednoho základního práva), Právník 2/2017. 

 

Huberová, B.: Trestní odpovědnost korporací. Požadavky v rámci mezinárodních 

konvencí a jejich aplikace v evropských zemích. Trestní právo, 2000, č. 9. 

 

Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní, 1. vydání, Praha: Leges, 2010. 

 

Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní, 2. Aktualizované vydání, Praha: Leges, 

2011. 

 

Jelínek, J.: K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin 

advokacie, 9/2014. 

 

Kalvodová, V.: a kol.: Dokazování v trestním řízení. Brno: Masarykova 

Univerzita, 2015. 

 

Kopa, M.: Je možné odepřít výpověď z důvodu nebezpečí trestního stíhání 

právnické osoby blízké? [online]. [cit. 2018-08-03]. Dostupné z: 

http://jinepravo.blogspot.com/2014/01/martin-kopa-je-mozne-odeprit-vypoved-

z.html (citováno 26. 7. 2018). 

 

Klíma, K.: Komentář k Ústavě a Listině, 2. díl. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 

 

Klíma, K.: Ústavní právo. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 

 

http://jinepravo.blogspot.com/2014/01/martin-kopa-je-mozne-odeprit-vypoved-z.html
http://jinepravo.blogspot.com/2014/01/martin-kopa-je-mozne-odeprit-vypoved-z.html


194 

 

Kmec, J. a kol.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2012. 

 

Kratochvíl, V. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 

2012. 

 

Krejčí, Z.: Metoda pachové identifikace jako důkaz v trestním řízení, Dny práva 

– 2010, Brno : Masarykova Universita, 2010. 

 

Kristková, A.: Nové instituty inspirované common law v českém trestním řízení. 

In Dny práva 12 – Days of Law 2012, 6. ročník mezinárodní konference 

pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 1. vydání Brno: 

Masarykova univerzita, 2013. 

 

Matějčková, T.: Mučit, nebo nemučit? [online]. [cit. 2018-09-10], Dostupné z: 

http://ceskapozice.lidovky.cz/mucit-nebo-nemucit-0n5-

/recenze.aspx?c=A111228_093415_pozice_50404. 

 

Musil, J.: Kratochvíl, V., Šámal, P., a kol.: Kurs trestního práva, Trestní právo 

procesní. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 

 

Musil, J.: Zákaz donucování k sebeobviňování [online]. [cit. 2018-09-04]. 

Dostupné z:<http://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-k-

sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-accusare.aspx>. 

 

Marcus, P.: Whitebread, Ch. H.: Criminal procedure. Chicago : HBJ – Gilbert 

Law Summaries, 1987. 

 

Nett, A.: K problematice neúčinných důkazů podle novely trestního řádu, Justiční 

revue č. 5/1991. 

 

Nett, A.: Plody z otráveného stromu, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 

 

Nitschke, P.: Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat: Eine Verortung. Verlag 

Kamp. 2005. 

 

Pipek, J.: Zákaz důkazů v českém trestním řízení. Kriminalistika, 1998, č. 4 

 

Pinc, L. a kol.: Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace, Praha : 

ČZU, 2015. 

 

Pollock, F. – Maitland, F. W.: History of English Law before the Time of 

Edward I. Vol. II. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1898. 

 



195 

 

Repík, B.: Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení, 

Bulletin advokacie, červen-září, 1982. 

 

Repík, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo, Praha: Orac, 

2002. 

 

Repík, B.: K právu obviněného mlčet (rozsudek Evropského soudu pro lidská 

práva Allan vs. Spojené Království z 5.11.2002). In Bulletin advokacie. Praha: 

Česká advokátní komora, roč. 2004, č. 1. 

 

Repík, B.: K přípustnosti důkazů získaného nelidským a ponižujícím zacházením 

a k právu neobviňovat sebe samého. In Bulletin advokacie. Praha: ČAK, roč. 

2007, č. 2. 

 

Růžek, A.: K některým důsledkům porušení předepsaného procesního postupu, 

In Socialistické soudnictví, 1966, č. 5. 

 

Šámal, P.: Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J. Přípravné řízení 

trestní. Praha: C. H. Beck, 2003. 

 

Śámal, P., a kol.: Trestní řád, Komentář – díl II., 5. vydání, Praha: C. H. Beck, 

2005. 

 

Šámal, P. a kol.: Trestní řád, Komentář – díl I., 6. vydání, Praha: C. H. Beck, 

2008. 

 

Šámal, P.: Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní 

neúčinnosti důkazů ve věcném záměru trestního řádu, Trestněprávní revue, č. 12, 

2008. 

 

Šámal, P. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012. 

 

Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 

 

Švásta, P.: Několik krátkých úvah k problematice aplikace zásady nemo tenetur 

na právnické osoby [online]. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: 

<https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/nekolik-kratkych-uvah-k-

problematice-aplikace-zasady-nemo-tenetur-na-pravnicke-osoby>. 

 

Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2010. 

 



196 

 

Yue, M.: Comparative analysis to exclusionary rules in the United states, 

England, France, Germany and Italy, Policing, č. 3/1999. 

 

 

Mezinárodní smlouvy a právní předpisy: 

 

 
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku (č. 120/1976 Sb.). 

 
Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání (č. 143/1988 Sb.). 

 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.). 

 

Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních 

podnikatelských transakcích (Paříž, 17. 12. 1997) – viz sdělení MZV č. 25/2000 

Sb. m. s. 

 

Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních 

podnikatelských transakcích (č. 25/2000 Sb.). 

 

Trestněprávní úmluva o korupci (Štrasburk, 27. 1. 1999, ETS no. 173) a její 

Dodatkový protokol (ETS no. 191) – sdělení MZV č. 70/2002 Sb., ve znění 

sdělení MZV č. 43/2009 Sb. 

 

Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu, která byla přijata 

rezolucí VS OSN dne 9. 12. 1999 – sdělení MZV č. 18/2006 Sb., ve znění 

sdělení MZV č. 9/2010 Sb.  

 

Rezoluce XV. Mezinárodního kongresu trestního práva (Rio de Janeiro, 1994). 

 

Zelená kniha o presumpci neviny [online]. [cit. 2018-08-20], Dostupné z: 

<https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0174> 

 

 

Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. (Listina základních práv a svobod). 

 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. (Ústava ČR). 

 

 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění. 

 

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 



197 

 

 

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže. 

 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

 

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim. 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

Pokyn ředitele Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České 

republiky č. 9/2009. 

Pokyn policejního prezidenta č. 313/2017, o pachové identifikaci osob. 

 

 

Judikatura: 

 
 

Rozsudek ESLP ve věci Schenk v. Švýcarsko z 12. 7. 1988. 

 

Rozsudek ESLP ve věci Barberá et al. v. Španělsko z 6. 12. 1988. 

 

Rozsudek ESLP ve věci Funke proti Francii z 25. 2. 1993. 

 

Rozsudek ESLP ve věci John Murray v. Spojené království z 8. 2. 1996. 

 

Rozsudek ESLP ve věci Saunders proti Spojenému království ze 17. 12. 1996. 

 

Rozsudek ESLP ve věci Serves v. Francie z 20. 10. 1997. 

 

Rozsudek ESLP ve věci Teixeira de Castro proti Portugalsku z 9. 6. 1998. 

 

Rozsudek ESLP ve věci Heaney a McGuinness proti Irsku z 21. 12. 2000. 

 

Rozsudek ESLP ve věci J. B. proti Švýcarsku z 3. 5. 2001 

 

Rozsudek ESLP ve věci P. G. a J. H. proti Spojenému království z 25. 9. 2001. 

 



198 

 

Rozsudek ESLP ve věci Telfner v. Rakousko z 20. 3. 2001. 

 

Rozsudek ESLP ve věci Allan proti Spojenému království z 05. 11. 2002. 

 

Rozsudek ESLP ve věci Jalloh v. Německo z 11. 7. 2006. 

 

Rozsudek ESLP ve věci Gäfgen proti Německu ze dne 30. 6. 2008 (5. senát 

ESLP) a ze dne 1. 6. 2010 (Velký senát ESLP). 

 

Rozsudek ESLP ve věci Bannikova proti Rusku ze 4. 11. 2010. 

 

Rozsudek ESLP ve věci Grba proti Chorvatsku ze dne 23. 11. 2017. 

 

 

Rozsudek ESD č. 374/87 ve věci Orkem v Komise ze dne 18. 10. 1989. 

 

Rozsudek ESD č. T-34/93 ve věci Société Générale v Komise ze dne 8. 3. 1995. 

 

Rozsudek ESD č. T-112/98 Mannesmannröhren-Werke AG v Komise ze dne 20. 

2. 2001. 

 

  

Nález ÚS ze dne 4. 12. 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97. 

 

Nález ÚS ze dne 4. 3. 1998, sp. zn.  I.ÚS 394/97. 

 

Nález ÚS ze dne 9. 9. 1999, sp. zn. IV. ÚS 13/99. 

 

Nález ÚS ze dne 4. 11. 1999, sp. zn. III. ÚS 188/99. 

 

Nález ÚS ze dne 20. 2. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 29/2000. 

 

Nález ÚS ze dne 1. 11. 2001, sp. zn. III. ÚS 190/01. 

 

Nález ÚS ze dne 3. 11. 2004, sp. zn. II. ÚS 268/03. 

 

Nález ÚS ze dne 24. 03. 2005, sp. zn. IV. ÚS 3/2004. 

 

Nález ÚS ze dne 1. 8. 2005, sp. zn. IV. ÚS 31/2005. 

 

Nález ÚS ze dne 8. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 402/2005. 

 



199 

 

Nález ÚS ze dne 12. 1. 2006, sp. zn. II. ÚS 552/2005. 

 

Nález ÚS ze dne 2. 2. 2006, sp. zn. II. ÚS 89/2004. 

 

Nález ÚS ze dne 22. 2. 2006, sp. zn. I. ÚS 671/05. 

 

Nález ÚS ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. II. ÚS 624/2004. 

 

Nález ÚS ze dne 23. 03. 2006, sp. zn. III ÚS 451/04. 

 

Nález ÚS ze dne 23. 03. 2006, sp. zn. III. ÚS 644/05. 

 

Nález ÚS ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III ÚS 528/06. 

 

Nález ÚS ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. III. ÚS 655/06. 

 

Nález ÚS ze dne 27. 5. 2010, sp. zn. I. ÚS 1228/09. 

 

Nález ÚS ze dne 21. 1. 2010, sp. zn. II. ÚS 1636/09. 

 

Nález ÚS ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. Pl ÚS-st- 30/10. 

Nález ÚS ze dne 22. 03. 2016 sp. zn. IV. ÚS 1098/15. 

Nález ÚS ze dne 19. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 4185/16. 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 7 Tz 11/68. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2192/2001. 

Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu, sp. zn. Tpjn 301/2014. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 459/2007. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Tdo 259/2010. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Tdo 313/2010. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 7 Tdo 347/2012. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 7 Tdo 1116/2012. 



200 

 

Usnesení Vrchního soud v Olomouci ze dne 9. 5. 2001, sp. zn. 1 To 36/2001. 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 7. 1998 sp. zn. 5 To 46/98. 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 5 To 96/2015. 

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 4. 2. 1980, sp. zn. 2 To 

18/80. 

Rozsudek Supreme Court ve věci Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966). 

 

Rozsudek Zemského soudu ve Frankfurtu ze dne 20. 12. 2004, sp. zn. 5/27 Kls 

7570 Js 203814/03, Neue Juristische Wochenschrift 10/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

Název v českém jazyce 

Zásada nemo tenetur se ipsum accusare v trestním procesu 

 

Název v anglickém jazyce 

Principle nemo tenetur se ipsum accusare in criminal proceedings 

 

Klíčová slova: 

Nemo tenetur, zásada zákaz nucení k sebeobviňování, neúčinnost důkazů, zásada 

trestního řízení 

 

Key words: 

Nemo tenetur, principle of non-coercion to self-accusation,  

ineffectiveness of evidence, the principle of criminal proceedings 

 



202 

 

Abstrakt 

Práce se zabývá problematikou aplikace zásady zákazu donucování 

k sebeobviňování v trestním procesu a to nejen v České republice, ale i v dalších 

evropských státech a USA. Jednotlivé poznatky jsou získávány zejména 

analýzou judikátů Evropského soudu pro lidská práva, nálezů Ústavního soudu 

ČR a v neposlední řadě jsou v práci prezentovány názory významných osobností 

trestního procesu. Aplikace zmíněné zásady je zkoumána z různých úhlů při 

využívání různých procesních úkonů, kdy z argumentace uvedených soudních 

rozhodnutí byla dovozena hranice mezi přípustným a nepřípustným donucením 

od orgánů činných v trestním řízení. Tato hranice je charakterizována aktivitou 

obviněného k sebeobviňování, ke které obviněný nesmí být pod hrozbou sankce 

donucován. 

Práce pojednává o historickém vývoji zásady, jejím zakotvení v platném právu, 

ale hlavně o uplatnění v trestním procesu. Zkoumána je aplikace tohoto pravidla 

nejen na různé druhy výpovědí v trestním řízení ale i na další důkazní prostředky 

a procesní úkony v trestním řízení (rekognice, vydání/odnětí věci, identifikační 

úkony, použití agenta) a to i vztahu k trestnímu stíhání právnických osob. 

Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ je nepochybně jedno ze základních 

pravidel trestního procesu v České republice i ostatních demokratických státech. 

Lidstvo ji zná již stovky let. Během vývoje trestního práva prodělala i tato zásada 

spousty změn. Byla různě upravována, rozšiřována, zužována nebo úplně 

utlumena. V současné podobě tato zásada významným způsobem chrání osoby, 

proti nimž se trestní řízení vede před zvůlí orgánů činných v trestním řízení, bdí 

nad dodržováním některých pravidel spravedlivého procesu a je mocnou zbraní 

na straně obhajoby. Meze této zásady nejsou však bezbřehé a toto pravidlo 

neposkytuje obviněnému absolutní imunitu vůči všem důkazním úkonům a 

zásahům orgánů činných v trestním řízení, ale zakazuje pouze nucení k aktivní 

účasti obviněného a dalších osob na zajišťování důkazů. 
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Abstract 
 

Labor deals with the application of the principle of non-coercion to self-

accusation in criminal proceedings, not only in the Czech Republic but also in 

other European countries and the USA. Partial results are obtained in particular 

by analyzing the case law of the European Court of Human Rights, the 

Constitutional Court of the Czech Republic and, not least, the work presented the 

views of the experts in the criminal process. Application of that principle is 

examined from different angles using various procedural acts when the argument 

was the same judgments inferred line between permissible and impermissible 

coercion from authorities involved in criminal proceedings. This limit is 

characterized by the activity of the accused to self-accusation, to which the 

accused may not be compelled under the threat of sanctions. 

The thesis deals with the historical development of the principle, its enactment in 

the valid law, but mainly with its application in the criminal proceedings. The 

application of this rule is examined not only for various types of testimony in 

criminal proceedings, but also for further evidence and procedural acts in 

criminal proceedings (recognition, issue / removal of the subject, identification, 

use of agent), as well as criminal prosecution of legal entities. 

The "nemo tenetur se ipsum accusare" principle is undoubtedly one of the basic 

rules of the criminal process in the Czech Republic and other democratic states. 

Humankind has known it for hundreds of years. During the development of 

criminal law, this principle has undergone a lot of changes. It has been variously 

modified, expanded, narrowed or completely subdued. In its current form, this 

principle protects in a significant way the persons against whom criminal 

proceedings lead to the malfeasance of the law enforcement authorities, keep 

watch over the observance of certain rules of a fair process and are a powerful 

weapon on the defense side. However, the limits of this principle are not out of 

the question and this rule does not give the accused absolute immunity from all 
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evidence and interventions by law enforcement authorities, but prohibits only the 

coercion of the accused and other persons to participate actively in evidence 

gathering. 

 


