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Seznam zkratek
ESLP

Evropský soud pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku

Etický kodex

Usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku ČAK,
kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a soutěže
advokátů ČR

ETŘ

Evidence trestního řízení

EU

Evropská unie

Úmluva

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních
svobod

Listina

Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb.

NS

Nejvyšší soud ČR

NSZ

Nejvyšší státní zastupitelství

OSPOD

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

TŘ, trestní řád

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů

ÚS

Ústavní soud ČR

velká novela TŘ

novela TŘ provedená zákonem č. 265/2001 Sb., s účinností
od 1. 1. 2002
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Úvod
Rekognice jako procesní úkon a zároveň jedna ze základních kriminalistickotaktických metod představuje jeden z velmi významných důkazních prostředků, který
je v praxi v poslední době často využíván a který může vést ve svém důsledku až
k usvědčení pachatale. Řádné provedení rekognice klade velmi vysoké nároky na
orgány činné v trestním řízení, které musí postupovat takovým způsobem, aby při
zachování nejvyšší opatrnosti nedošlo ke znehodnocení důkazu tímto způsobem
opatřeného.
Téma rekognice jsem si pro účely rigorózní práce vybrala z několika důvodů. Jedním
z hlavních důvodů je přesah problematiky rekognice z trestního práva do
kriminalistiky, psychologie a do dalších souvisejících odvětví. Zároveň věřím v to, že
v průběhu několika dalších let budeme moci říct, že problematika rekognice je též
spjata s otázkami technologickými, týkajícími se jejího provádění a zabezpečení.
Dalším důvodem pro zpracování tématiky rekognice byla skutečnost, že v rámci
provádění tohoto procesního úkonu dochází mnohdy ke střetu základních zásad
trestního řízení se zásadami ústavními (např. v případě využívání osobních údajů
k provádění rekognice). Právní úprava de lege lata prozatím nezareagovala na
požadavky kladené na řádné provádění rekognice ze strany soudů (vnitrostátních
i mezinárodních), čemuž se podrobně v práci věnuji. Nejen z pohledu obhajoby tak
vnímám tento stav za nevyhovující a vyžadující pozornost jak akademické sféry, tak
zejména kriminalistů, kteří uvádějí teoretické myšlenky v praxi. Ačkoli se totiž
provedení tohoto procesního úkonu může jevit jako jednoduché, orgány činné
v trestním řízení musejí leckdy vynaložit velké úsilí, aby dostály vysokým nárokům,
které jsou na provádění rekognice kladeny.
Cílem této práce je kriticky zanalyzovat současný stav provádění tohoto procesního
úkonu jak z pohledu (ne)dostatečnosti zákonné úpravy, tak i z pohledu správnosti
a efektivity dlouhodobě nastavených postupů, a v rámci úvah de lege ferenda nastínit
možnosti modifikace právní úpravy de lege lata o vhodné mechanismy plynoucí mimo
jiné z komparace se zahraničními právními úpravami.
Pro účely zpracování této práce, zejména pro účely nabytí praktických zkušeností
z bezprostřední účasti na procesním postupu, jsem se v průběhu pár měsíců zúčastnila
několika rekognic osob in natura a seznámila se s rekognicí i z druhého pohledu než
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jen z pohledu obhajoby. Vedle studia protokolů o rekognici jsem zároveň
s vyšetřovateli aktivně konzultovala problémy nejčastěji vznikající při rekognicích
a snažila jsem se načerpat též poznatky z praktické stránky věci. Domnívám se, že
právě tento praktický (poněkud „technický“) vhled do problematiky může tuto práci
obohatit.
První kapitola této práce je věnována obecně procesu dokazování, o jehož zákonné
provádění usilujeme vždy v první řadě, neboť rekognice jako jeden z důkazních
prostředků může vést ve svém důsledku až k usvědčení pachatele. Jestliže má tedy
proces dokazování zajistit orgánům činným v trestním řízení dostatečný skutkový
podklad k rozhodnutí o tom, zda se tvrzený skutek stal, zda je trestným činem a kdo je
jeho pachatelem, je nutné, aby tento proces proběhl dle zákonných požadavků.
Druhá kapitola je věnována rekognici z pohledu kriminalistického hlediska. Rekognici
totiž není možné vnímat výhradně jako procesní úkon, neboť tento se primárně
formoval z rekognice jakožto specifické metody kriminalistické praktické činnosti.
Vedle principů, objektů a forem kriminalistické identifikace se v rámci této kapitoly
věnuji též velmi podstatné a dle mého názoru nerozlučné součásti rekognice, a to
paměťovým stopám, jakožto stopám ve vědomí osob. Zde se tedy prolíná
kriminalistická nauka s naukou psychologickou.
Třetí kapitola již podává stručný přehled týkající se procesu konstituování rekognice
jako procesního úkonu v trestním řízení (zejména tedy vzniku pojetí rekognice jakožto
samostatného procesního úkonu, odlišného od výslechu), o pojmu rekognice a její
klasifikaci, tj. nejčastějším teoretickém dělení.
Ve čtvrté kapitole jsou rozebrána jednotlivá zákonná ustanovení. Velkou část této
kapitoly pak tvoří též rozpracování zásady nemo tenetur se ipsum accusare a její
uplatnění při provádění rekognice.
Pátá kapitola tvoří „srdce“ celé práce a zahrnuje jak přípravu rekognice, tak její
provádění, fáze rekognice včetně metodiky provádění jednotlivých druhů rekognice.
Šestá kapitola je věnována problematice odchylek při provádění rekognice a zahrnuje
též problematiku prázdné rekognice a rekognice konané v hlavním líčení.
Sedmá kapitola pak završuje proces provádění rekognice, když pojednává
o dokumentaci a hodnocení rekognice.
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Osmá kapitola představuje rekognici v situacích, kdy je prováděna jako neodkladný
a neopakovatelný úkon, včetně uvedení mých poznatků z praxe při provádění těchto
rekognic.
Devátá kapitola pak pojednává o absolutní a relativní neúčinnosti důkazů v kontextu
nejčastějších vad rekognice a jsou v ní zakomponována též opatření vedoucí ke zvýšení
důkazní síly rekognice, která před nedávnem specifikoval Ústavní soud. Tato část se
s ohledem na postoj Ústavního soudu jeví jako velmi užitečná zejména pro praktické
provádění rekognice.
Závěrečná desátá kapitola představuje návrhy de lege ferenda, ke kterým docházím
po analýze současného stavu a které s veškerou skromností předkládám jako podklad
pro zamyšlení nad možným dalším směřováním rekognice.
Na závěr si dovolím uvést dle mého názoru velmi přiléhavá slova, která Ústavní soud
použil ve svém nálezu ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 623/2000 a která zní:
„Zákonnost procesu je formou trestního řízení, spravedlivost je pak žádoucí kvalitou
trestního řízení.“ Domnívám se, že tímto „mottem“ bychom se měli řídit vždy, když
se jedná o proces dotýkající se lidských práv a že bychom se za žádných okolností
neměli spokojovat s pouhou průměrností či balancováním na hraně právní úpravy.
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1. Obecně k dokazování
1.1. Definice dokazování v trestním řízení
Účel trestního řízení upravuje ustanovení § 1 odst. 1 TŘ, které zní: „Účelem trestního
řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly
náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom
musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti,
k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského
soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.“ Aby však mohlo být
rozhodnuto o tom, zda se tvrzený skutek stal, zda naplňuje znaky trestného činu a zda
jej spáchal obviněný, je nezbytné zjistit skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti. 1
i.

Dokazování

Skutkový stav zjišťují orgány činné v trestním řízení v rámci procesu dokazování.
V trestním řádu je dokazování upraveno v hlavě páté, v ustanoveních § 89 až 118 TŘ.
Přestože z trestního řádu nevyčteme přesnou definici toho, co je to dokazování, právní
teorie definuje dokazování takto: „Dokazováním se rozumí zákonem upravený postup
orgánů činných v trestním řízení, jehož úkolem je umožnit těmto orgánům poznání
skutečností důležitých pro rozhodnutí.“2 Jelínek tuto definici ještě rozšiřuje, resp.
konkretizuje, když říká, že: „Dokazováním v trestním právu rozumíme zákonem
upravený postup orgánů činných v trestním řízení, jehož úkolem je umožnit poznání
skutečností důležitých pro rozhodnutí, tedy vyhledat důkazy o nich, tyto důkazy provést,
získané poznatky procesně zajistit a zhodnotit.“3 Jedná se tedy o proces spočívající
v jakési „rekonstrukci“ skutku, ve kterém dochází k vyhledání důkazů, jejich provedení
a procesní zajištění a k prověrce a vyhodnocení důkazů tak, aby si orgány činné
v trestním řízení zajistily dostatečný skutkový podklad k rozhodnutí o tom, zda se

1

Účel dokazování definuje ustanovení § 2 odst. 5 TŘ, které zní: „Orgány činné v trestním řízení postupují
v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl
zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro
jejich rozhodnutí.“
2
JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 7.vydání. Praha: Leges, 2017,
str. 784.
3
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018, str. 368.
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tvrzený skutek stal, zda je trestným činem a kdo je jeho pachatelem, tj. aby došlo
k naplnění účelu trestního řízení.
Předmět a rozsah dokazování je upraven v ustanovení § 89 odst. 1 TŘ, které zní:
„V trestním stíhání je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat zejména:
a) zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin,
b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek,
c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu,
d) podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele,
e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody způsobené
trestným činem a bezdůvodného obohacení,
f) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.“
Šámal vymezuje předmět dokazování třemi okruhy, a to následovně:
•

okolnosti, které jsou důležité pro meritorní rozhodnutí orgánů činných
v trestním řízení (zejména okolnosti týkající se skutku a pachatele, okolnosti
vztahující se k příčinné souvislosti, následku nebo a zavinění, okolnosti
vylučující protiprávnost a trestnost skutku, aj.);

•

okolnosti důležité pro postup v trestním řízení (např. okolnosti odůvodňující
přerušení trestního stíhání, aj.);

•

okolnosti, které k trestné činnosti vedly nebo které umožnily její spáchání
a okolnosti, které jsou důležité pro rozhodnutí o uplatněném nároku na vydání
bezdůvodného obohacení nebo nároku na náhradu škody. 4

Rozsah dokazování je pak takový rozsah, který je „nezbytný pro rozhodnutí každého
orgánu činného v trestním řízení tak, aby byl dostatečně zjištěn skutkový stav, o němž
nejsou důvodné pochybnosti, a aby rozsah odpovídal potřebám příslušného orgánu
činného v trestním řízení z hlediska toho rozhodnutí, do jehož vydání má dokazování
vyústit.“ 5
ii.

Důkaz a důkazní prostředek

Jestliže právní teorie hovoří o důkazu, může mít na mysli buď důkaz v užším nebo
v širším slova smyslu. Důkaz v užším smyslu je „přímý poznatek, který orgán činný

4
5

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1319.
Tamtéž, str. 1320.

12

v trestním řízení získal o předmětu důkazu z důkazního prostředku při procesním
dokazování.“6 Jedná se tedy např. o obsah výpovědi svědka, obsah znaleckého posudku
nebo poznatky získané z provedené rekognice.
V případě důkazu v širším smyslu je pak myšlen tzv. důkazní prostředek, což je
„Procesní činnost orgánu činného v trestním řízení nebo oprávněné strany trestního
řízení sloužící k poznání skutečnosti, která má být zjištěna.“7 Konkrétně tedy půjde
ve vztahu k výše uvedenému o výslech svědka, čtení znaleckého posudku, a provedení
rekognice.
V praxi se často setkáváme s tím, že zákonodárce ale i právní teoretikové pojmy důkaz
a důkazní prostředek často zaměňují. Typickým příkladem je ustanovení § 89 odst. 2
TŘ, které zní následovně: „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. Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný
v trestním řízení, není důvodem k odmítnutí takového důkazu.“
Ačkoli tedy ustanovení hovoří o důkazu, obsahuje výčet důkazních prostředků, tedy
pojednává o důkazu v širším smyslu. Teorie dochází k závěru, že takovéto směšování
pojmů důkaz a důkazní prostředek (a v některých případech též pojmu pramen důkazů)
nečiní v praxi problémy, a tudíž není nutné se nějak aktivně zasazovat o úpravu
a striktní rozdělení těchto pojmů. S tímto závěrem se nelze než ztotožnit. V praxi je
totiž nutné při procesu dokazování bez výjimek postupovat v souladu se základními
zásadami, které trestní řád upravuje bez ohledu na to, zda se bude jednat o důkaz,
důkazní prostředek či pramen důkazů.

1.2. Důkazní prostředky se zaměřením na zvláštní způsoby
dokazování
1.2.1. Důkazní prostředky
Orgány činné v trestním řízení provádí dokazování za pomoci důkazních prostředků.
Výčet důkazních prostředků dle ustanovení § 89 odst. 2 TŘ je demonstrativním výčtem,

6
7

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018, str. 366.
FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014, str.
165.
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přičemž se jedná o příklady nejčastěji využívaných důkazních prostředků v praxi.
Zákon, konkrétně tedy trestní řád, neupřednostňuje jeden důkazní prostředek před
druhým a zároveň nedává jednotlivým důkazním prostředkům a priori různou váhu.
Právní teorie říká, že „v zásadě lze použít každého důkazního prostředku k dokazování
jakékoli skutečnosti důležité pro trestní řízení, protože zákon zpravidla nepředepisuje,
kterým důkazním prostředkem by měla být určitá relevantní skutečnost dokazována.“89
Ustanovení § 89 odst. 2 TŘ stanovuje zároveň mantinely pro to, co může být ještě
považováno za důkazní prostředek, když toto ustanovení říká: „Za důkaz může sloužit
vše, co může přispět k objasnění věci“. Z této formulace tedy výkladem a contrario
dojdeme k závěru, že za důkaz (důkazní prostředek) nemůže sloužit něco, co není
způsobilé přispět k objasnění věci. Při rozhodování, zda je v rámci dokazování možné
provést důkaz na základě konkrétního důkazního prostředku, musíme vždy nejprve
zodpovědět následující otázky:
i. Má důkazní prostředek obecné náležitosti úkonu dle trestního řádu (tj.
neporušuje či neobchází zákon)?
ii. Má důkazní prostředek vztah k objasňované věci?
iii. Je důkazní prostředek způsobilý k prokázání skutečností důležitých pro trestní
řízení?10
Teprve po kladném zodpovězení všech výše uvedených otázek je možné dojít k závěru,
že důkazní prostředek lze použít i když jej trestní řád výslovně nezmiňuje.
Vedle důkazních prostředků zmíněných v ustanovení § 89 odst. 2 TŘ, tj. výpovědi
obviněného a svědků, znaleckých posudků, věcí a listin důležitých pro trestní řízení
a ohledání, a dalších důkazních prostředků jako jsou záznam telekomunikačního
provozu dle § 88 a § 88a TŘ a zvukové, obrazové a jiné záznamy získané při použití
operativně pátracích prostředků dle § 158b odst. 3 TŘ aj. 11, tvoří další významnou
skupinu důkazních prostředků tzv. zvláštní způsoby dokazování.

1.2.2. Zvláštní způsoby dokazování

8

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1334.
V některých případech zákon předepisuje, že k provedení důkazu je zapotřebí konkrétního důkazního
prostředku, a to např. v situaci, kdy je nutné provést vyšetření zdravotního stavu obviněného.
V takovém případě trestní řád v ustanovení § 116 odst. 1 vyžaduje přibrání znalce z oboru psychiatrie.
10
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1334.
11
Srov. ustanovení § 158 odst. 3) písm. e) a f) TŘ, § 114 TŘ, § 111a TŘ, § 211 odst. 7 TŘ, § 444 a § 445
TŘ.
9
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Zvláštní způsoby dokazování jsou upraveny v hlavě páté, oddílu třetím trestního řádu
pod názvem Některé zvláštní způsoby dokazování a jsou jimi konfrontace (§ 104a TŘ),
rekognice (§ 104b TŘ), vyšetřovací pokus (§ 104c TŘ), rekonstrukce (§ 104d TŘ)
a prověrka na místě (§ 104e TŘ).
Vantuch považuje za teoreticky sporné, zda zejména konfrontaci a rekognici považovat
za samostatné důkazní prostředky, a to s odůvodněním, že s protokoly o konfrontaci
a rekognici je třeba pracovat jako s protokoly o výslechu obviněného nebo svědka, a to
pro jejich specifikou povahu a samostatnou úpravu v trestním řádu.12 S tímto názorem
se však nelze ztotožnit, neboť dle mého názoru neexistuje jediný důvod, proč by
konfrontace a rekognice neměly být považovány za samostatné důkazní prostředky,
a to jen z toho důvodu, že trestní řád v rámci zákonné úpravy protokolu z těchto úkonů
odkazuje na obecnou úpravu protokolu dle ustanovení § 55 TŘ. Dle mého názoru
zákonodárce vyjádřil svůj záměr posuzovat rekognici a ostatní zvláštní způsoby
dokazování jako samostatné důkazní prostředky, když jim vyčlenil místo v trestním
řádu. Právě s ohledem na odlišnosti rekognice a výslechu 13 je nutné, aby se na tento
způsob dokazování hledělo jako na samostatný důkazní prostředek, samozřejmě při
plném respektování ustanovení § 104b odst. 6 TŘ., jak bude v této práci dále rozebráno.
Tato skupina důkazních prostředků byla do trestního řádu včleněna novelou
provedenou zákonem č. 265/2001 Sb., s účinností od 1. 1. 2002, přičemž se jedná
o specifické kriminalistické metody, které se výslovným včleněním do zákonné úpravy
staly též úkony trestního řízení.
Rekognici je tedy nutné vnímat nejen jako metodu kriminalistické praxe, která se
v průběhu let postupně utvářela až do dnešní podoby, ale též jako důkazní prostředek.

1.3. Vztah dokazování a kriminalistiky
Je nepochybné, že kriminalistika jako samostatný vědní obor a trestní právo, v tomto
případě konkrétně proces dokazování, jsou nerozlučně spjaty. Zatímco trestní právo
definuje, co je to trestný čin a stanovuje závazné postupy, kterými zajišťuje zákonnost
procesu provádění důkazu, kriminalistika prostřednictvím svých prověřených postupů

12

ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: C.H. Beck,
2013, str. 411, poznámka pod čarou č. 324.
13
K tomu srov. výklad v kapitole Zákonná úprava rekognice v TŘ - k ustanovení § 104b odst. 6 TŘ.
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a metod přináší taktické postupy, které jsou poté v praxi přímo uplatňovány, a to nejen
při provádění důkazů.
Aby bylo možné kriminalistické metody, které jsou typicky prováděny závaznými
pokyny (tj. interními akty např. PČR), považovat za zákonné a zároveň přiznat jejich
právní závaznost, je nezbytné, aby tyto kriminalistické metody splňovaly následující
požadavky:
•

trestní řád je výslovně nezakazuje a vycházejí z jeho základních zásad,

•

pomocí nich jsou získávány nové nebo prověřovány již zjištěné,
z trestněprávního hlediska důležité skutečnosti,

•

jsou prováděny pod zárukou zajištění zákonnosti provádění podobných úkonů
dle trestního řádu,

•

u jimi dokázaných skutečností je možné prověřit jejich hodnověrnost, včetně
prověření jinými důkazními prostředky dle zákona,

•

dokazované skutečností a zákonnost postupu lze hodnotit dle všeobecně
platných zásad trestního řízení,

•

jsou objektivně způsobilé k poznání objektivní pravdy v trestním řízení. 14

Při posuzování toho, jaké skutečnosti jsou z trestněprávního hlediska důležité
v procesu dokazování (viz druhý bod předchozího odstavce), hovoříme o předmětu
dokazování tak, jak je definován v ustanovení § 89 odst. 1 TŘ.
Rekognice, tak jak je upravena v ustanovení § 104b TŘ, představuje názorný příklad
propojení procesu dokazování dle zákonné úpravy a kriminalistiky, neboť jako
procesní úkon vznikla z téměř třiceti let prověřených postupů a metod, které tvoří
metodiku kriminalistické praxe a slouží orgánům činným v trestním řízení
k naplňování cíle trestního řízení, tj. k objasňování trestné činnosti a potrestání
pachatelů.

14

PJEŠČAK, Ján a kol. Kriminalistika. Bratislava: Nakladatelství Obzor, 1981, str. 41.
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2. Rekognice jako zvláštní forma identifikace
2.1. Kriminalistická identifikace
Kriminalistická identifikace je poznávací metoda, kterou se individualizuje vztah mezi
dvěma či více projevy nebo částmi jednoho a téhož materiálního objektu.15 Z hlediska
praktické kriminalistiky se jedná o proces, během něhož se zjišťuje, kterým konkrétním
objektem byla vytvořena konkrétní kriminalistická stopa.16 Jedná se tedy o specifickou
metodu kriminalistické praktické činnosti na jejímž základě je možné dospět
k požadovanému cíli, tj. k individualizaci objektu.

2.2. Principy kriminalistické identifikace
Kriminalistická identifikace je postavena na třech základních principech, které se
v průběhu času vyvinuly z empirické zkušenosti. Jedná se o (i) princip individuálnosti
objektu, (ii) princip relativní stálosti objektu a (iii) způsobilosti objektů projevovat své
vlastnosti navenek. 17
Princip individuálnosti objektů je založen na tezi, že každý objekt materiálního světa,
oddělený od vnějšího prostředí relativně stálými prostorovými hranicemi, je
individuální, neopakovatelný. 18 Každý objekt se totiž vedle skupinových znaků též
vyznačuje znaky individuálními. Soubor těchto individuálních znaků poté tvoří tzv.
identifikační pole, které kriminalistům slouží k prokázání individuálnosti nebo naopak
rozdílnosti objektů. Je totiž nemožné, abychom k prokázání individuálnosti trvali
na znalosti všech vlastností poznávaného objektu, neboť toto by byl mnohdy zcela
nesplnitelný požadavek.19
Princip relativní stálosti objektů znamená, že ačkoli všechny objekty podléhají
neustálým změnám, z pohledu kriminalistiky je důležité, aby kriminalistická

15

KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika:
kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2015, str. 114.
16
PORADA, Viktor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2007, str. 72.
17
MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H. Beck,
2004, str. 115 – 116.
18
Tamtéž, str. 115.
19
Tamtéž.
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identifikace tzv. „předběhla“ proces těchto změn a byla tak zaručena vyšší
pravděpodobnost její úspěšnosti. Obecně platí, že čím je stálost poznávaného objektu
vyšší, tím je pro účely kriminalistické identifikace cennější.20
Způsobilost objektů projevovat své vlastnosti navenek představuje základní
vlastnost objektů materiálního světa zanechávat ve vnějším prostředí stopy, v nichž
jsou vyobrazeny vlastnosti těchto objektů.21 Může se jednat jak o stopy materiální
(otisky prstů, vzorek pneumatiky na místě činu), tak i stopy ve vědomí člověka
(nejčastěji zrakové či sluchové).

2.3. Objekty kriminalistické identifikace
Objekty kriminalistické identifikace dělíme na objekty identifikované a objekty
identifikující. Identifikovanými (ztotožňovanými) objekty pak rozumíme prověřovaný
objekt a zjišťovaný objekt. Zatímco prověřovaný objekt se podrobuje kriminalistické
identifikaci k prověření existence předpokládaného vztahu k vyšetřované události,
u zjišťovaného objektu je již dána jednoznačná souvislost s vyšetřovanou událostí,
proto je někdy nazýván hledaným objektem
Identifikujícími (ztotožňujícími) objekty jsou takové objekty, které samy o sobě
zobrazují vlastnosti ztotožňovaného objektu. V tomto případě rozlišujeme dvě
kategorie identifikujících objektů, a to stopy trestného činu a srovnávací materiál. 22
Musil vysvětlení pojmů prověřovaný a zjišťovaný objekt demonstruje na případu, kdy
na místě krádeže vloupáním zpozoroval svědek neznámou osobu, jejíž popis odpovídal
vzhledu dvou recidivistů A a B, přičemž na místě činu byl nalezen otisk prstu. Osoby
A a B tedy byly v tomto případě prověřovanými objekty, zatímco osoba, které patřil
otisk prstu byla objektem zjišťovaným.

2.4. Formy kriminalistické identifikace
Teorie rozlišuje kriminalistickou identifikaci podle subjektu uskutečňujícího proces
identifikace na znaleckou a rekogniční. Zatímco při znalecké kriminalistické
identifikaci jsou zpravidla identifikujícími objekty materiální stopy, které jsou
20

Tamtéž.
Tamtéž, str. 116.
22
MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H. Beck,
2004, str. 117.
21
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vyhodnocovány

znalcem,

jakožto

subjektem

identifikace,

při

rekogniční

kriminalistické identifikaci dochází k hodnocení zejména paměťových stop, přičemž
subjektem takového vyhodnocování je zpravidla svědek nebo obviněný.
Z kriminalistického hlediska je tedy rekognice považována za speciální druh
kriminalistické identifikace, která se od znalecké liší kromě výše uvedeného též
dalšími specifiky.
Zvláštnostmi rekogniční kriminalistické identifikace jsou tedy zejména:
•

nezastupitelnost subjektu identifikace (identifikaci může provádět pouze
subjekt. který již v minulosti předváděný objekt vnímal);

•

neopakovatelnost úkonu (pokud poznávající osoba již v minulosti objekt
identifikovala;

•

ztotožňujícími

objekty

jsou

paměťová

stopa

a

momentální

vjem

ztotožňovaných objektů).23

2.5. Paměťové stopy
Jak již bylo řečeno výše, paměťové stopy představují hlavní identifikující objekt
rekogniční kriminalistické identifikace. Zatímco metodika vyšetřování trestných činů
se zabývá spíše stopami materiálními, ve vztahu k problematice provádění rekognice
je nutné zaměřit se zejména na stopy ve vědomí osob.
Stejně jako v každé odborné problematice i v případě problematiky paměti
a paměťových stop existuje množství definic, které jsou si více či méně podobné. Nečas
vnímá paměť a paměťové stopy následovně: „Paměť je obecnou vlastností živé hmoty
uchovat si předchozí zkušenost a korigovat podle ní své jednání. Funkčním základem
je dočasný spoj v mozkové táře, kterou označujeme za paměťovou stopu neboli
engram.“ 24

23

24

KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika:
kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2015, str. 88.
ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Porada VIKTOR. Paměťové stopy v kriminalistické teorii a forenzně
psychologických aplikacích. Soudní inženýrství. 2005, č. 3, str. 162.
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2.5.1. Paměť jako psychický proces
Paměť jako psychický proces se skládá z procesů zapamatování (vštěpování),
uchovávání a obnovování zážitků, operací a motorických úkonů.25 Johnson definuje
paměť následovně: „Memory is what allows our past to modify how we deal with events
in the present.“26 To ve volném překladu znamená“ „Paměť je to, co dovoluje naší
minulosti změnu v tom, jak se vyrovnáváme s událostmi v současnosti.“
Základním impulzem pro vznik paměťové stopy je vjem, jakožto smyslový obraz
objektů reality působící na naše smyslové receptory.27 Proces zapamatování probíhá
prostřednictvím mimovolního či vědomého vštěpování vnímaného. Jakmile dojde
k zapamatování vjemu, obraz vjemu je v paměti uchován, aby mohlo později dojít
k jeho reprodukci či znovupoznání. 28
Při reprodukci dochází k vybavování dříve uložených informací. Reprodukce probíhá
buď formou vybavování nebo rozpomínání. Svědek např. popisuje orgánu činnému
v trestním řízení, jak si pamatuje průběh vyšetřovaného incidentu, jehož byl součástí.
Oproti tomu proces znovupoznání v sobě zahrnuje proces původního vnímání, při
kterém osoba vyselektovala a zafixovala odlišující znaky objektu. Následně tyto
vyselektované znaky promítá do poznávaného objektu a usuzuje tak na jeho
totožnost.29
Psychologická nauka dělí paměť na čtyři základní složky, kterými jsou složka:
i. vštípivosti,
ii. retence (tj. schopnosti uchovávat informace),
iii. reprodukce (tj. schopnosti vybavit si uchované informace) a
iv. zapomínání. 30

25

STACH, Jan. Kriminalistika a forenzní disciplíny: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha:
Vydavatelství PA ČR, 2005, str. 220.
26
JOHNSON, Marcia (1983). A multiple-entry, modular memory system. In G.H. Bower (Ed.), The
psychology of learning and motivation: Advances in research and theory (Vol. 17, pp. 81-123). New
York:
Academic
Press
[online].
[cit.
2019-02-24].
Dostupné
na
https://memlab.yale.edu/sites/default/files/files/1983_Johnson_MEM.pdf
27
HESS, Ladislav, STRAUS, Jiří. K významu paměťové stopy. Kriminalistika. 2003, č. 4, str. 264.
28
PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 28.
29
Tamtéž, str. 30.
30
ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Porada VIKTOR. Paměťové stopy v kriminalistické teorii a forenzně
psychologických aplikacích. Soudní inženýrství. 2005, č. 3, str. 163.
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Složka vštípivosti představuje obecnou schopnost subjektu ukládat získané informace
do paměti a tvořit tak paměťové stopy. Vštípivost je odlišná u dětí a dospělých, zároveň
může být značně narušena či zcela vyloučena při duševních poruchách subjektu. Stejně
tak tuto složku ovlivňuje kvalita a množství spánku subjektu, jakož i případná
medikace či podání drog a jiných návykových látek.31 Druhy paměti rozlišujeme podle
toho, co je zapamatováváno a jakým způsobem probíhá proces zapamatovávání.
Rozlišujeme tedy paměť motorickou, obrazovou, logickou a afektivní. Proces
zapamatování může probíhat bezděčně nebo záměrně a způsob zapamatování může být
mechanický nebo logický. 32
Retenční schopnost nepředstavuje pouze pouhé přebrání a zakonzervování vjemu.
Je zcela přirozené, že lidský mozek obraz vjemu přepracuje v důsledku abstraktního
myšlení konkrétního subjektu, a to u každého subjektu unikátním způsobem. Je též
vědecky prokázáno, že vjemy, které jsou z pohledu subjektu významné, zajímavé či
jsou spojeny s prožitými emocemi si subjekt zapamatuje lépe a po delší dobu. 33
Schopnost reprodukce je pro účely kriminalistické praxe neméně podstatná. Lidská
paměť je ovlivnitelná. Z tohoto důvodu existuje velké množství experimentů, které
zkoumaly, jak snadno lze paměť ovlivnit, a to zejména tzv. vlivem dodatečné
informace. Dodatečná informace je taková nepravdivá informace, která je subjektu
předložena krátce poté, co subjekt prožil určitý zážitek. Tato informace může mít za
následek to, že subjekt nedokáže odlišit vsugerované části paměti od těch, které
skutečně prožil. Teorie paměti známá pod názvem Multiple – Entry Modular Memory
Systém, ze které vychází koncepce kontroly zdrojů a kontroly reality, a která slouží
k rozlišení vsugerovaných zážitků od těch skutečných. Kriminalisticky relevantní je
tento závěr: „Těsně po kritické události disponuje svědek velmi dobrou kontrolou
zdrojů reality. Může si velmi dobře vybavit, kdo komu co řekl (externí monitoring
zdrojů). Svědek také rozlišuje, co skutečně slyšel a co si pouze myslel či představoval
(interní monitoring zdrojů). Svědek je způsobilý rozlišit svoje představy a interpretace
od skutečně vnímaných informací (kontroluje realitu). Ale co nastává, když mezi
kritickou událostí a soudním líčením mezi tím uplynou týdny ba i měsíce?
S narůstajícím časovým odstupem se zvyšuje riziko konfúze zdrojů. Jinak řečeno
31

Tamtéž, str. 163.
PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 32-33.
33
Tamtéž, str. 31-32.
32
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paměťová stopa bude modifikována.“34 Na otázku, zda lze bezpečně rozlišit
vsugerované informace od informací skutečných neexistuje vyčerpávající odpověď.
Kriminalistická věda však pracuje s několika rozlišujícími znaky, které mohou
ukazovat na nepravdivost vzpomínek. Takovými znaky jsou např. větší délka líčení
subjektu, větší frekvence výroků typu „myslím, že“ nebo „mám za to, že“ a dále pak
přítomnost úsudků, které subjekt činí na základě vědění či rutiny. 35 Ani výskyt všech
těchto znaků najednou však nemusí bez dalšího znamenat modifikaci paměťové stopy
ve smyslu její iluzornosti.
Složka zapomínání je nezbytnou součástí lidské paměti. Německý psycholog Herman
Ebbinghaus, autor tzv. Ebbinghausovy křivky zapomínání (viz obrázek níže), za
pomocí experimentů přišel na skutečnost, že lidská paměť se s přibývajícím časovým
odstupem zhoršuje, a že nejvíce informací se z paměti vytrácí v prvních několika
hodinách po získání informace.

Ebbinghausova křivka zapomínání
dostupné na: http://zpameti.cz/wp-content/uploads/2007/09/ebbinghausova-krivka-zapominani.gif

Kriminalistická věda však již v současnosti disponuje poznatky, které poukazují
na skutečnost, že časový interval působí různě na proces reprodukce a znovupoznání.
Zatímco při reprodukci, tj. vylíčení stavu tak, jak ho subjekt vnímal, dochází po
časovém odstupu ke značnému úbytku přesných detailů, tj. přesnost vylíčení události
se snižuje (zejména s ohledem na věk subjektů)36, při znovupoznání bylo vědecky
34

STACH, Jan. Kriminalistika a forenzní disciplíny: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha:
Vydavatelství PA ČR, 2005, str. 230-231.
35
Tamtéž, str. 231.
36
Debra A. Poole a Lawrence T. white provedli v roce 1993 výzkum vzpomínek 79 svědků ohledně
události, kterou zažili 2 roky zpátky. Zkoumané subjekty byly rozděleny do 4 věkových skupin (děti
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prokázáno, že většina subjektů je schopna znovupoznání objektu i po delším časovém
úseku.37 Ačkoli takovýto závěr může znít pozitivně, je zapotřebí mít vždy na mysli, že
pro dlouhotrvající paměťový výkon pro účely znovupoznání je podstatný též způsob,
jakým se tvořila paměťová stopa a zejména postoj subjektu k získávané informaci.
Závěry o dlouhotrvající paměti pro účely znovupoznání oproti reprodukci tak nelze
považovat za absolutní.

2.5.2. Specifika paměťových stop
Jak je již uvedeno výše, paměťové stopy vznikají na rozdíl od stop materiálních
ve vědomí člověka pomocí receptorů lidských smyslů. Forenzní psychologie, jakožto
aplikovaná psychologická disciplína, konkrétně tedy kriminalistická psychologie,
definuje specifika paměťových stop následovně:
•

paměťové stopy vznikají zprostředkovaně pomocí lidských smyslů,

•

paměťové stopy jsou zásadně ovlivněny vlastnostmi osoby, v jejíž paměti se
nachází,

•

paměťové stopy nejsou fixovány v paměti ihned po vjemu (má význam např.
v případě porušení mozkových funkcí při nehodě),

•

paměťové stopy nelze zpravidla využít opakovaně (informace získané
opakovaným výslechem nebudou již relevantní – budou se opakovat, případně
budou vymyšlené),

•

paměťové stopy jsou úzce vázány na osobu, která je nemusí chtít/moci sdělit

•

trvání paměťových stop je vázáno na délku života osoby, v jejíž paměti se
nacházejí; po její smrti zanikají. 38

ve věku 6, 8 a 10 let a dospělí). Tyto subjekty odpovídaly na otázky ohledně simulovaného incidentu.
Subjektům byly otázky pokládány ihned po incidentu, týden po něm a 2 roky po incidentu. Výsledkem
této studie bylo zjištění, že zatímco bezprostředně po incidentu byly výpovědi dětí i dospělých přesné,
tj. odpovídaly průběhu incidentu, po časovém odstupu 2 let došlo k výraznému projevu věkových
rozdílů mezi dětmi a dospělými. U všech skupin došlo po 2 letech ke značnému úbytku detailů,
týkajících se průběhu incidentu, avšak u dětí došlo ve 21% případů k záměně pachatele a oběti. POOLE, Debra, WHITE, Lawrence (1993). Two years later: Effect of question repetition and retention
interval on the eyewitness testimony of children and adults. Developmental Psychology, 29(5), 844853
[online].
[cit.
2019-02-24].
Dostupné
na
https://www.researchgate.net/publication/232515318_Effects_of_Question_Repetition_and_Retentio
n_Interval_on_the_Eyewitness_Testimony_of_Children_and_Adults
37
STACH, Jan. Kriminalistika a forenzní disciplíny: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha:
Vydavatelství PA ČR, 2005, str. 229.
38
PORADA, Viktor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2007, str. 58-59.
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Informace získané z paměťových stop slouží orgánům činným v trestním řízení jako
podklad pro zjištění objektivní pravdy o vyšetřované události. Na základě těchto stop
může dojít k naplnění cíle kriminalistické identifikace, tedy k identifikaci objektu.
Kvalita paměťové stopy pak má v takovémto případě klíčovou roli. Kriminalistická
věda se tedy neobejde bez aktuálních poznatků obecné a forenzní psychologie.
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že zajišťování a vyhodnocování paměťových
stop je v praxi ztěžováno mnohými podněty, a tudíž je zapotřebí, aby způsoby
zajišťování paměťových stop od subjektů ze strany orgánů činných v trestním řízení
byly nastaveny tak, aby maximálně přispívaly ke zlepšování nebo alespoň udržení
paměťového výkonu subjektů nosících paměťové stopy.

24

3. Pojem rekognice a její klasifikace
3.1. Konstituování rekognice jako procesního úkonu
v trestním řízení
Ačkoli je rekognice dnes již výslovně upravena v trestním řádu a pro termín samotný
existuje nespočet definic, které více či méně přesně popisují podstatu úkonu a vyjadřují
jeho specifika, ještě před zhruba třiceti lety tomu tak nebylo. Dříve než se rekognice
stala rekognicí v dnešním slova smyslu, prošla určitým vývojem. Identifikace osob
a věcí v trestním řízení byla totiž od konce 19. století směšována s pojmem
konfrontace.
Zákon č. 119/1873 Ř. z., jímž se zavádí nový řád soudu trestního 39 uváděl v ustanovení
§ 168 následující: „Nastane-li potřeba aby svědek seznal osoby neb věci, buďtež mu
příhodným spůsobem představeny nebo předloženy; prvé však buď svědek vybídnut,
aby je zevrubně popsal a rozeznavací známky jich pojmenoval.
Byli-li by svědkové v seznání svém o důležité věci mezi sebou na rozdílu, může soudce
vyšetřující učiniti, aby byli sobě v oči postaveni.“
Z výše uvedeného je zřejmé, na což poukauje též Konrád40, že rekognice jakožto
identifikace osobo a věcí na základě paměťových stop byla ve své rané fázi vývoje
považována za druh výslechu a její provádění bylo přirovnatelné k dnešní
konfrontaci41. V rámci provádění tohoto úkonu byla tedy poznávající osobě
předvedena jediná poznávaná osoba či věc, a to po předchozím podání popisu
poznávané osoby či věci osobou poznávající. Je zcela logické, že takovýto způsob
provádění se v průběhu let začal jevit jako nevyhovující a zákonodárce později
přistoupil k jeho procesní úpravě.
Zákonem č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád42 sice došlo k úpravě
textace ustanovení, upravujícího rekognici, avšak rekognice byla stále považována za
druh výslechu, což lze nepochybně vyčíst ze samotné formulace ustanovení § 113 odst.
2, které znělo následovně: „Má-li se výslechem zjistit totožnost nějaké osoby nebo věci,
39

Ve znění účinném do 31. 7. 1950.
KONRÁD, Zdeněk. K procesu konstituování rekognice jako metody kriminalistické praxe a procesního
úkonu v českém trestním řízení. Kriminalistika. 2008, č. 3, str. 179.
41
Ustanovení § 104a TŘ.
42
Ve znění účinném do 31. 12. 1956.
40
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vyzve prokurátor svědka, aby ji popsal; teprve pak mu má být osoba nebo věc
ukázána“43. Rekognice tedy byla stále vnímaná jako druh výslechu a poznávající osobě
byla poznávaná osoba stále předváděna osamoceně.
Změna v procesu provádění rekognice přišla až v podobě zákona č. 64/1956 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád)44. Tento zákon upravoval rekognici v ustanovení
§ 110 odst. 3 následovně: „Má-li se výslechem zjistit totožnost nějaké osoby nebo věci,
vyzve vyslýchající svědka, aby ji popsal; teprve pak mu má být osoba nebo věc ukázána,
a to zpravidla mezi několika osobami nebo několika věcmi téhož druhu“45 Rekognice
byla tedy stále považována za výslech, podstatnou změnu v procesu jejího provádění
však znamenalo zakotvení nového požadavku na ukázání osoby nebo věci mezi
několika osobami nebo věcmi téhož druhu. Konrád však poukazuje na skutečnost, že
i přes změny, které zákonodárce přijal, považovali kriminalisté identifikaci osob a věcí
dle paměťových stop stále za konfrontaci. 46
Taktika provádění rekognice byla odborně rozpracována teprve v roce 1960, kdy vyšel
v Kriminalistickém sborníku článek M. Opravila s názvem Praktické využití
poznávacích svědků.47 Opravil v článku zmiňuje tři způsoby identifikace osob a věcí,
které hlouběji rozpracovává. Jedná se o znovupoznání dle předložené fotografie,
konfrontaci a utajené poznání. Konfrontací však Opravil myslí rekognici, neboť hovoří
o přímém poznání osoby v bezprostředním a osobním styku a poznávacího svědka
definuje jako osobu, která v průběhu vyhledávání a v průběhu trestního řízení určuje
konkrétní osobu nebo věc.48 Domnívám se, že tento článek byl na svou dobu pro
kriminalistickou praxi velmi přínosným podkladem, neboť je v něm do větších
podrobností rozebrána jak teorie týkající se významu poznávajících svědků, tak jsou
v něm zmíněny též praktické příklady, na kterých je demonstrováno, jak nalézt
poznávacího svědka, jak jej správně vytěžit tak, aby jeho výpověď mohla vést
k usvědčení pachatele a v neposlední řadě též jak vytypovat pravděpodobného
43

Podobně též ustanovení § 94 odst. 2 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád,
upravující výslech obviněného.
44
Ve znění účinném do 31. 12. 1961.
45
Podobně též ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
upravující výslech obviněného.
46
KONRÁD, Zdeněk. K procesu konstituování rekognice jako metody kriminalistické praxe a procesního
úkonu v českém trestním řízení. Kriminalistika. 2008, č. 3, str. 181.
47
OPRAVIL, Miroslav. Praktické využití poznávacích svědků. Kriminalistický sborník. 1960, č. 3, str.
106-119.
48
Tamtéž, str. 106.
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pachatele. V rámci tohoto typování Opravil podává základ rekognice podle fotografie,
když zmiňuje, že „poznávací svědci jsou pozváni k nahlédnutí do alba fotografií
zločin(c)ů a jejich snahou musí být poznat podle fotografie podezřelého nebo přímo
pachatele.“49 Výběr výše zmíněných možností identifikace osob nebo věcí se dle
Opravila řídí taktickými hledisky rozpracovaného případu, a to vždy tak, aby nebylo
narušeno vyšetřování případu.
Ani zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)50 nepřinesl do
vnímání rekognice žádnou změnu. Ustanovení § 93 odst. 2 trestního řádu znělo: „Máli se výslechem zjistit totožnost nějaké osoby nebo věci, vyzve se obviněný, aby ji
popsal; teprve pak mu má být osoba nebo věc ukázána, a to zpravidla mezi několika
osobami nebo několika věcmi stejného druhu“. V této době je již v některých
učebnicích trestního práva upuštěno od pojímání rekognice jako součásti konfrontace.51
Úkon spočívající ve znovupoznání osoby nebo věcí je již tedy označován jako
rekognice, avšak stále je vnímán jako zvláštní druh výslechu.
Konrád uvádí, že první rozlišení konfrontace od rekognice bylo provedeno
v monografii Matiáška, Bárty a Soukupa52, kdy autoři této monografie použili termín
kriminalistická rekognice.
Jako první krůček k odlišení rekognice od výslechu považuje Konrád kapitolu M.
Protivinského označenou názvem Rekognice, která byla součástí učebního textu
z oboru kriminalistická taktika. 53 Protivinský navzdory obecně přijímanému názoru, že
rekognice je druh výslechu, předkládá tezi, že v případě rekognice neprobíhá
identifikace osob a věcí výslechem, ale znovupoznáním. Poprvé se tedy do
kriminalistického vnímání rekognice dostává i vnímání rekognice z hlediska
psychologického.
Proces konstituování rekognice jako samostatného procesního úkonu odlišného od
výslechu poté pokračuje v další, pro kriminalistickou vědu velmi podstatné

49

Tamtéž, str. 114.
Ve znění účinném do 31. 12. 2011.
51
Viz např. SOLNAŘ, Vladimír, ed. Československé trestní řízení: učebnice pro právnické fakulty. Praha:
Orbis, 1963, str. 143.
52
MATIÁŠEK, Jan, Bohumil BÁRTA a Jaroslav SOUKUP. Výslech a psychologie. Praha: Orbis, 1966,
str. 72.
53
PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické taktiky. Praha:
Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, str. 331.
50
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monografii54, ve které Protivinský poprvé představuje definici rekognice, a to
následovně: „Rekognice v přípravném řízení trestním je samostatný procesní úkon,
spočívající ve znovupoznání poznávající osobou nějakého objektu, vztahujícího se
k vyšetřované věci.“55 Od té doby je téměř každým z publikujících kriminalistů
vytvářena vlastní definice rekognice, která je ve svém vymezení širší či užší než
definice Protivinského, vždy se však definice neodklánějí od základních pojmových
znaků, které Protivinský definoval. 56
Konrád v této souvislosti poukazuje na skutečnost, že metody (jakou byla rekognice,
konfrontace, prověrka na místě a další) vznikly v kriminalistické praxi jako reakce na
potřeby řešit stále složitější taktické úlohy a získávat v přípravném řízení
nezpochybnitelné důkazy, avšak bylo zapotřebí zajistit procesní záruky práv
a povinností účastníků těchto metod trestním řádem. 57
Ačkoli tedy kriminalistická praxe již byla schopna na základě zevšeobecnění poznatků
kriminalistické teorie a praxe definovat jednotlivé metody kriminalistické praxe a dát
jim po stránce kriminalisticko-taktické konkrétní podobu, zákonodárce po dlouhou
dobu tento vývoj nereflektoval a rekognice společně s dalšími metodami stále nebyla
součástí českého právního řádu.
Změna nastala až v roce 2001, kdy zákonodárce novelizoval trestní řád, a to konkrétně
novelou provedenou zákonem č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
(dále jen „velká novela TŘ“). Touto velkou novelou TŘ byl do trestního řádu,
konkrétně do páté hlavy Dokazování včleněn nový oddíl třetí, který byl pojmenován
Některé zvláštní způsoby dokazování. Právní úpravy se tedy dočkaly metody
kriminalistické praxe jako je konfrontace (§ 104a TŘ), rekognice (§ 104b TŘ),
vyšetřovací pokus (§ 104c TŘ), rekonstrukce (§ 104d TŘ) a prověrka na místě (§ 104e
TŘ).
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Tamtéž, str. 40.
56
Srov. např. NĚMEC, Miroslav a kol.: Kriminalistická taktika. Praha: PA ČR, 1993, str. 191; TIPLICA,
Mircea a kol.: Kriminalistická taktika. Praha: PA ČR, 1999, str. 89 a KRAJNÍK, Václav a kol.
Kriminalistika. Akadémia PZ, Bratislava. 2002, str. 345.
57
KONRÁD, Zdeněk. K trestněprávní úpravě některých kriminalistických metod. Kriminalistika. 1948,
č. 4 (2015), str. 265.
55
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V důvodové zprávě k velké novele TŘ, zejména ve vztahu k doplnění třetího oddílu
hlavy páté, je uvedeno následující: „V trestním řádu není vyčerpávajícím způsobem
upraven postup při provádění některých jinak poměrně často využívaných úkonů
(konfrontace, rekonstrukce, rekognice, vyšetřovací pokus, prověrka na místě). V zájmu
právní jistoty se navrhuje postup při provádění těchto úkonů doplnit v souladu
s poznatky kriminalistiky a praxe, která se pod vlivem judikatury vytvořila.“58
Do té doby jediný odstavec v trestním řádu, týkající se rekognice, upravující ustanovení
o výslechu obviněného/svědka, byl s ohledem na dlouholeté požadavky kriminalistů
a na úroveň dosažených poznatků kriminalistické teorie a praxe rozšířen na celkem osm
odstavců upravujících postup provádění rekognice a její dokumentaci. 59

58

Vláda: Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 265/2001 Dz.
59
Zajímavostí je, že z důvodu legislativní chyby zůstalo v TŘ až do novely provedené zákonem
č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ustanovení § 93 odst. 2 TŘ, které se po velké
novele TŘ stalo již obsolentním. Stejně tak bylo třeba upravit ustanovení § 103 TŘ, které na § 93 odst.
2 TŘ odkazovalo.
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3.2. Pojem rekognice z kriminalistického hlediska a její
klasifikace
Ottův slovník naučný vysvětluje pojem rekognice (lat. recognitio) jako „opětné
seznání, (roz)poznání; též uznání; stvrzení atd.“

60

Jak již bylo výše uvedeno,

konstituování rekognice jako metody kriminalistické praxe prošlo dlouhým vývojem
a v průběhu tohoto vývoje došlo ke konstruování různých definic, které přesněji či
méně přesně definují rekognici dle jejích podstatných znaků.

3.2.1. Srovnání jednotlivých definic
Jako základní definici, která vznikla vykrystalizováním poznatků z kriminalistické
praxe, a kterou Protivinský uvedl ve své monografii Rekognice v přípravném řízení
považuji tuto definici: „Rekognice v přípravném řízení je samostatný procesní úkon,
spočívající ve znovupoznání poznávající osobou nějakého objektu vztahujícího se
k vyšetřované věci.“61
Musil již nevnímá rekognici pouze jako procesní úkon, ale předkládá širší definici,
která zní: „Rekognice je samostatnou metodou kriminalistické praktické činnosti,
spočívající v opětovném poznání dříve vnímaného objektu poznávající osobou s cílem
ztotožnění objektu.“62 Rekognice je v této definici vnímána jako kriminalistická
metoda, nikoli jako úkon v trestním řízení, Musil zároveň blíže osvětluje v čem spočívá
proces znovupoznání a předkládá též cíl rekognice, kterým je ztotožnění poznávaného
objektu.
Konrád naopak do své definice rekognice přináší psychologické hledisko rekognice,
když říká, že: „Rekognice je metoda kriminalistické praxe (v trestním řízení procesní
úkon podle § 104b TrŘ) využívající v procesu identifikace kriminalisticky významných
objektů, schopnosti člověka znovu poznat předváděný objekt na základě paměťové
stopy, podpořené asociací identifikačních vlastností předváděných objektů.“63
60

OTTO, Jan. Ottův Slovník naučný: illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. 21. díl. Praha: 1904,
str. 457; dále též definice agnoskování viz OTTO, Jan. Ottův Slovník naučný: illustrovaná
encyklopedie obecných vědomostí. 1. díl. Praha: 1888, str. 453.
61
PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 40.
62
MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H. Beck,
2004, str. 345.
63
KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika:
kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2015, str. 88-89. Pro srovnání viz též KONRÁD, Zdeněk. K procesu konstituování rekognice jako
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Rekognici tedy nerozlišuje na procesní úkon a metodu kriminalistické praxe, ale
poukazuje na využití paměťových stop v procesu identifikace poznávaného objektu.
Definic rekognice je nepochybně více, avšak účelem této práce není přinést kompletní
výčet jednotlivých definic vytvořených kriminalisty či odbornou veřejností. Výše
uvedené definice jsem vybrala pro účely demonstrování znaků, které jsou pro všechny
definice společné a které ve svém součtu definují podstatu samotné rekognice, tak jak
jí známe z praxe.
Bez ohledu na to, jak dlouhou či podrobnou definici rekognice vytvoříme, to, co bude
pojit každou z nich, jsou následující znaky:
•

samostatný procesní úkon
o rekognice jako metoda kriminalistické praxe byla do trestního řádu
zavedena velkou novelou TŘ jako samostatný procesní úkon a nelze ji tedy
již nadále považovat za speciální druh výslechu;

•

proces znovupoznávání
o znovupoznání je psychofyziologický proces, který poznávající osobě
umožňuje, aby si zapamatovala a znovu vybavila dříve vnímaný objekt
(k procesu znovupoznání viz dále);

•

identifikace
o identifikace neboli zjištění totožnosti je cílem každé rekognice (viz
kapitola 2 Rekognice jako zvláštní forma identifikace); identifikovat může
pouze osoba, která poznávaný objekt sama vnímala;

•

subjekt rekognice
o subjektem rekognice se má na mysli poznávající osoba, kterou může být
osoba v procesním postavení podezřelého, obviněného nebo svědka; tato
osoba má za úkol ztotožnit neznámou osobu, kterou dříve vnímala nebo
ztotožnit osobu, kterou znala (např. v případě rekognice mrtvol);

•

objekt rekognice

metody kriminalistické praxe a procesního úkonu v českém trestním řízení. Kriminalistika. 2008, č. 3,
s. 178-187., str. 186.
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o objektem rekognice je myšlen poznávaný objekt, kterým mohou být osoby
(živé či mrtvé) nebo věci;
•

účelnost provedení rekognice
o rekognice se provádí pouze za předpokladu, je-li pro trestní řízení důležité,
aby byla určena totožnost poznávaného objektu (viz ustanovení § 104b
odst. 1 TŘ).

Ať již tedy budeme dále hovořit o jakémkoli druhu rekognice a způsobu jejího
provedení, výše uvedené pojmové znaky64 rekognice zůstávají vždy neměnné a tvoří
teoretický podklad pro zákonnou úpravu, které se blíže věnuji v další kapitole.

3.2.2. Klasifikace rekognice
Odborná literatura uvádí různá klasifikační kritéria, podle kterých lze rozdělit druhy
rekognic. Nejčastějšími klasifikačními kritérii jsou však (1) obsah paměťové stopy, (2)
stupeň původnosti poznávaného objektu, (3) charakter poznávaného objektu, (4)
charakter identifikačních znaků a (5) způsob předvedení poznávaného objektu.65
(1) Dle obsahu paměťové stopy
Zatímco dříve odborná literatura66 nepovažovala obsah paměťové stopy za podstatné
klasifikační kritérium, podle kterého by bylo možné rozlišovat druhy rekognice, dnes
s ním již odborná literatura běžně pracuje, ba dokonce jej řadí na první místo před
ostatní klasifikační kritéria.
Podle obsahu paměťové stopy, kterou disponuje poznávající osoba, lze rekognice
dělit 67 na rekognice, kdy

64

K vymezení pojmových znaků srov. dále např. PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném
řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971, str. 40; MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav
SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, str. 345 nebo též KONRÁD, Zdeněk,
Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: kriminalistická taktika a
metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, str. 88.
65
KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika:
kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2015, str. 90.
66
MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 1. vyd. Praha: Beck, 2001.
ISBN 80-7179-362-0, str. 320; taktéž PORADA, Viktor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika).
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, str. 268.
67
KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika:
kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
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a) poznávající osoba identifikuje jí neznámý objekt, který dříve vnímala
v souvislosti s kriminalisticky relevantní událostí, nebo
b) poznávající osoba identifikuje jí známý objekt.
V rámci identifikace neznámého objektu (viz bod a)) poznávající osoba nezná a ani
nesmí znát informaci o poznávaném objektu. Jedná se např. o ztotožnění neznámého
pachatele vloupání, prováděné poškozenou osobou. Protivinský k tomuto uvádí
následující: „U prvé skupiny poznávajících osob, u nichž se jedná o znovupoznání dříve
vnímané neznámé osoby, jde o porovnání v paměti zachované její představy s právě
vnímanými osobami a o její ztotožnění s jednou z představených osob, která zůstává
pro poznávající osobu nadále neznámou podle příjmení, jména, bydliště atd.“68 Tento
druh rekognice je ve většině případů spojen právě s procesem vyšetřování trestné
činnosti.
Naopak u znovupoznání známého objektu (viz bod b)), poznávající osoba zná
informaci o poznávaném objektu, typicky se jedná o identifikaci neznámé mrtvoly,
prováděné rodinným příslušníkem a v případě rekognice věcí o ztotožnění odcizené
věci z majetku poznávající osoby. K tomuto druhu rekognice uvádí Protivinský toto:
„U druhé skupiny poznávajících osob, kde jde o znovupoznání dříve vnímané známé
osoby, se jedná o porovnání v paměti zachovalé představy obrazu dřívějšího vjemu (či
přesněji vždy celé řady vjemů) s právě vnímanými osobami a o její ztotožnění
s vnímanou identifikovanou osobou či mrtvolou, která je pro poznávající osobu známou
podle příjmení, jména, bydliště, zaměstnání či podle některého z těchto znaků.“69
Ačkoli i tento druh rekognice bude často využíván v rámci vyšetřování trestné činnosti,
s jejím využitím se setkáme též mimo trestní řízení, např. v situacích, kdy je potřeba
identifikovat mrtvolu utonulého či oběti živelních pohrom. 70
(2) Dle stupně původnosti poznávaného objektu
Dle stupně původnosti poznávaného objektu rozlišuje kriminalistická praxe rekognici
objektů in natura a rekognici dle modelů.
a) rekognice objektů in natura
2015, str. 89-90 a PORADA, Viktor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika). Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, str. 268-269.
68
PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 51.
69
Tamtéž.
70
Tamtéž, str. 50.
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Při rekognici in natura je poznávající osobě ukázán skutečný objekt, poznávající
osoba tedy přímo pozoruje fyzickou identitu tohoto objektu.
b) rekognice podle modelů (modely objektů)
Rekognice dle modelů, nejčastěji dle fotografií, se provádí tehdy, není-li možné
ukázat osobu, která má být poznána. 71 Vedle rekognice dle fotografií, která je
nejčastěji využívanou rekognicí dle modelů, se můžeme setkat např. též
s rekognicí podle záznamu hlasu z nahrané pásky. 72
(3) Dle charakteru poznávaného objektu
Protivinský ve své monografii uvádí, že „rekognicí je možno identifikovat (ztotožnit)
či zjistit rodovou (druhovou) příslušnost nebo podobnost všech objektů materiálního
světa, tzn. jakéhokoli živého či mrtvého tvora, jakékoli věci, pokud je může člověk
smyslově vnímat, uchovat v paměti, vybavit si je a pozorovat jejich představu s objekty
vnímanými při rekognici.“73 Domnívám se, že takovéto vymezení je všeobjímající
a perfektně vyjadřuje podstatu a šíři možného využití rekognice. Odborná literatura74
tak shodně dělí rekognice dle charakteru poznávaného objektu na:
a) rekognici osob
-

živých osob

-

mrtvol a jejich částí

b) rekognici věcí
-

movitých

-

nemovitých

c) rekognici zvířat
-

živých

-

mrtvých.

(4) Dle charakteru identifikačních znaků
71

Viz ustanovení § 104b odst. 4 TŘ.
K tomu Protivinský uvádí, že objektem rekognice mohou být též rekonstruované obličeje podle kostry
osoby nebo též modely modelů, jako např. fotografické snímky posmrtných masek – k tomu blíže viz
PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 47.
73
Tamtéž, str. 45.
74
Např. PORADA, Viktor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2007, str. 89-90.
72
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Identifikačními znaky jsou ty vlastnosti poznávaného objektu, které se odrazily
ve stopě nebo v jiném zobrazení a které se využívají v procesu identifikace.75 Dle
charakteru těchto identifikačních znaků tedy rozlišujeme rekognice:
a) podle anatomicko-morfologických (statických) znaků osob a zvířat
(zejména tvar postavy, hlavy, vlasů, obočí, nosu, rtů apod.);
b) podle vnějších znaků movitých i nemovitých věcí, míst a jejich částí; a
c) podle funkčních znaků osob (lidská lokomoce – chůze, držení těla, hlas,
gestikulace, písmo apod.)76
(5) Dle způsobu předvedení poznávaného objektu
Poznávaný objekt může být poznávající osobě předveden různými způsoby. Může být
předveden ve skupině s dalšími objekty najednou (simultánně), jednotlivě (sekvenčně)
nebo může být dokonce předveden pouze jeden objekt osamoceně. Způsob předvedení
poznávaného objektu závisí na taktice provedení rekognice, kterou volí vyšetřovatel.
Rekognice tedy z tohoto pohledu dělíme na rekognice provedené:
a) s předvedením identifikovatelného objektu najednou (simultánně) ve skupině
b) s předvedením jen jednoho identifikovatelného objektu (typický způsob při
identifikaci mrtvol)
c) s předvedením identifikovaného objektu a přivzatých objektů jednotlivě
(sekvenčně) (typický způsob při identifikaci nemovitých věcí nebo funkčních
znaků osob).
K druhům rekognice dle způsobu předvedení poznávaného objektu je občas
přiřazována též tzv. prázdná rekognice, tj. rekognice, při které mezi poznávanými
objekty není zařazen identifikovaný objekt.77 K problematice prázdné rekognice
viz kapitola 6.4. této práce. K taktice rekognice, jakož i ke způsobům předvedení
poznávaného

subjektu podrobně viz kapitola

75

5

Provádění

rekognice.

Tamtéž, str. 73-74.
Protivinský provádí ještě podrobnější dělení viz PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném
řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971, str. 56-58.
77
Např. KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika:
kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2015, str. 90.
76
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4. Zákonná úprava rekognice v TŘ
Jak jsem již uvedla výše, rekognice jako procesní institut trestního práva byla
zákonodárcem do českého trestního řádu zakotvena až velkou novelou TŘ. Teprve
s účinností od 1. 1. 2002 můžeme tedy bez dalšího hovořit o zákonné úpravě rekognice
v českém právním řádu.
Zákonnou úpravu rekognice najdeme v části první TŘ Společná ustanovení v hlavě
páté, která upravuje proces dokazování, oddíle třetím Některé zvláštní způsoby
dokazování. Mezi několika dalšími metodami kriminalistické praxe, kterými je
konfrontace, vyšetřovací pokus, rekonstrukce a prověrka na místě je zde v ustanovení
§ 104b TŘ celkem v osmi odstavcích upravena rekognice. Níže si dovolím rozebrat
jednotlivá ustanovení zákonné úpravy, neboť s ohledem na nedostatek jiných
procesních vodítek je pochopení zákonné úpravy zcela klíčové pro provádění
rekognice, které bude prosté vad způsobujících neplatnost rekognice jako důkazu
v trestním řízení.
a) K ustanovení § 104b odst. 1 TŘ
Ustanovení § 104b odst. 1 TŘ stanoví: „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.“
V první větě prvního odstavce je tedy zejména vyjádřen cíl rekognice, kterým je
zjištění totožnosti osoby nebo věci, tj. jejich identifikace na základě jejich
znovupoznání78 za účelem, který Ústavní soud vyjádřil ve svém rozhodnutí
následovně: „Vzhledem ke skutečnosti, že rekognice je prostředkem prověrky
věrohodnosti přímého svědectví, plní rovněž účel vyloučení nevinných osob
z podezření, a tudíž účel ochrany individuálních práv před neodůvodněným stíháním
a odsouzením.“79

78
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Podstata rekognice tedy spočívá v tom, aby v případě důkazní potřeby osoba, která již
dříve jinou osobu nebo věc vnímala, tuto osobu nebo věc opětovně poznala. Právě tento
proces znovupoznání odlišuje rekognici od výslechu, jak uvádí Protivinský:
„Znovupoznávání i reprodukce představ jsou ve své rozvinuté formě projevy myšlení,
avšak znovupoznávání na rozdíl od reprodukce představ se uskutečňuje v procesu
nového vnímání. Tím je dán též rozdíl ve výslechu, jehož psychologickým základem je
reprodukce představ dříve vnímaného a zapamatovaného, od rekognice, jejímž
psychologickým základem je znovupoznávání, které není uskutečnitelné bez nového
vnímání.“80 Znovupoznání je tedy psychofyziologický proces, který poznávající osobě
umožňuje, aby si zapamatovala a znovu vybavila dříve vnímaný objekt a aby zároveň
byla schopna srovnat vybavené představy s momentálním vjemem předváděného
objektu. Přitom dochází k vylučování nebo ztotožnění předváděných objektů.81
Současně jsou zde specifikovány subjekty identifikace82, tj. okruh poznávajících
osob, když osobou poznávající může být pouze podezřelý83, obviněný84 nebo svědek85.
Druhá věta prvního odstavce stanovuje podstatnou procesní podmínku pro zajištění
objektivního průběhu rekognice, kterou je přibrání nezúčastněné osoby k provádění
rekogničního úkonu, v kriminalistickém slangu tzv. „nezúčastněnky“. Nezúčastněnou
osobou (tj. jakýmsi svědkem rekognice) se přitom rozumí jakákoli fyzická osoba,
pokud sama není poznávající osobou (podezřelým, obviněným nebo svědkem),
poznávanou osobou ani orgánem činným v trestním řízení. 86 Protivinský již v době,
kdy zákonodárce ještě k zákonnému provedení rekognice nevyžadoval přítomnost
nezúčastněné osoby, uvádí, že přítomnost nezúčastněných osob dává garanci
spolehlivého průběhu rekognice pro dosažení věrohodných výsledků, čímž přispívá
ke zjištění objektivní pravdy ve věci a z těchto důvodů v rámci taktiky rekognice
doporučuje zajištění účasti této nezúčastněné osoby nad rámec požadavků zákonné
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úpravy tehdy účinné. Protivinský dochází k tomuto závěru zejména z toho důvodu, že
rekognice je ze své podstaty neopakovatelným úkonem a vady jejího provedení jsou
zpravidla nezhojitelné.87
Komentářová literatura k přibrání nezúčastněné osoby uvádí, že tato osoba „může být
jednou z nejméně tří ukázaných osob, mezi které se zařadí poznávaná osoba, je-li
prováděna rekognice osoby podle § 104b odst. 3.“88 Zmiňované ustanovení trestního
řádu upravuje provádění rekognice osob in natura. Promítnutí tohoto závěru do praxe
by tedy znamenalo, že jeden z figurantů, který stojí vedle poznávané osoby v řadě (či
v jiném případě např. předvádí chůzi či vydává nějaké zvuky) by měl být zároveň
osobou nezúčastněnou na provádění rekognice. S takto formulovaným závěrem
nemohu souhlasit. Nezúčastněná osoba v rámci procesu provádění rekognice, pokud
by se mělo jednat o jednu z osob přibranou jako figurant, nemůže nezávisle garantovat
spolehlivý průběh rekognice, neboť jako figurant plní zcela odlišné úkoly. 89 Pokud by
se měl totiž figurant, který by byl zároveň v pozici nezúčastněné osoby, např. otočit
zády k poznávající osobě, aby si jej mohla prohlédnout, nemůže v ten okamžik dohlížet
na aktuální dění. Protivinský souhlasně uvádí, osoby, které se přibírají jako figuranti,
nemohou být současně nezúčastněnými osobami.90
b) K ustanovení § 104b odst. 2 TŘ
Ustanovení § 104b odst. 2 TŘ stanoví: „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.“
Z kriminalistického hlediska představuje toto ustanovení promítnutí obecných
kriminalistických pravidel a doporučení pro přípravu a provedení rekognice,
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tj. výslechu poznávající osoby před rekognicí a zajištění oddělení osoby poznávající
a poznávané do samotného provedení rekognice.91
Jelikož je možné provést rekognici ještě před zahájením trestního stíhání jako
tzv. neodkladný a neopakovatelný úkon, je v této souvislosti zapotřebí poukázat též
na ustanovení § 158 odst. 9 TŘ, které zní následovně: „Má-li výpověď osoby povahu
neodkladného nebo neopakovatelného úkonu, policejní orgán ji vyslechne jako svědka
za podmínek uvedených v § 158a.“ Ustanovení § 158a TŘ poté dokonce výslovně
rekognici zmiňuje, když říká, že: „Je-li při prověřování skutečností nasvědčujících
tomu, že byl spáchán trestný čin, a zjišťování jeho pachatele třeba provést neodkladný
nebo neopakovatelný úkon spočívající ve výslechu svědka nebo v rekognici, provede se
na návrh státního zástupce takový úkon za účasti soudce; soudce v takovém případě
odpovídá za zákonnost provedení úkonu a k tomu cíli může do průběhu úkonu
zasahovat. Soudci však nepřísluší přezkoumávat závěr státního zástupce o tom, že úkon
je podle zákona neodkladný nebo neopakovatelný.“
Jestliže je tedy prováděna rekognice ještě před zahájením trestního stíhání, vyslechne
policejní orgán na návrh státního zástupce poznávající osobu jako svědka za účasti
soudce. Policejní orgán postupuje podle ustanovení § 97 až 104 TŘ a o výslechu svědka
sepisuje protokol, nikoli úřední záznam, dle ustanovení § 103 TŘ ve spojení s § 95 TŘ
a § 55 TŘ.92 Přítomnost soudce, který zajišťuje provedení úkonu v souladu se zákonem
je v této souvislosti zcela klíčová, neboť protokol o rekognici, která byla provedena
jako neodkladný a neopakovatelný úkon, lze bez dalšího přečíst u hlavního líčení podle
ustanovení § 211 odst. 2 písm. b) TŘ. Protokol tedy musí být prost jakýchkoli
procesních vad, aby soud nemohl dospět k závěru, že provedená rekognice je zatížena
podstatnými vadami a není možné k ní jakožto k důkazu přihlížet.
Jako příklad lze uvést případ, který řešil Vrchní soud v Olomouci93. Ten se ve svém
rozsudku zabýval tím, že ačkoli ustanovení § 160 odst. 4 TŘ jasně stanoví podmínku,
že v protokolu o provedení neodkladného a neopakovatelného úkonu musí být vždy
uvedeno, na základě jakých skutečností byl úkon považován a neodkladný
a neopakovatelný, policejní orgán v rámci výslechu svědka (poškozené) tuto svou
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povinnost zanedbal a tento údaj do protokolu nezaznamenal. Ačkoli byl výslechu
přítomen soudce okresního soudu, který by měl zajistit provedení úkonu v souladu se
zákonem, ani tento nedal pokyn k doplnění protokolu. Vrchní soud v Olomouci zde
konstatoval, že policejní orgán se povinností dle ustanovení § 160 odst. 4 TŘ nezbavuje
ani tehdy, kdy byly rozhodné skutečnosti uvedeny v návrhu státního zástupce na
provedení úkonu za účasti soudce a zároveň konstatuje, že je úkolem soudce v případě
potřeby aktivně zasahovat do průběhu úkonu v rámci zajišťování jeho zákonnosti.
Komentářová literatura v souvislosti s účastí soudce na provádění rekognice nadto
uvádí, že: „Pokud má být prováděna rekognice za podmínek § 158a, státní zástupce
navrhne provedení úkonu za účasti soudce tak, aby se soudce mohl zúčastnit již
výslechu poznávající osoby. 94
c)

K ustanovení § 104b odst. 3 TŘ

Ustanovení § 104b odst. 3 TŘ stanoví: „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.“
V tomto odstavci jsou vymezeny podmínky provádění rekognice osoby in natura, tj.
znovupoznání dle přímého pozorování fyzické identity poznávané osoby. Tyto
zákonodárcem vyjádřené podmínky vycházejí z kriminalistických požadavků na
taktiku rekognice (viz další kapitola). Zákonodárce do toho odstavce zakotvil
následující podmínky:
•

poznávaná osoba musí být ukázána mezi nejméně třemi dalšími subjekty
(figuranty)

•

figuranti se nesmí výrazně odlišovat

•

poznávaná osoba si vybere své místo mezi figuranty

•

v případě rekognice dle hlasu se poznávané osobě umožní, aby si zvolila, kdy
mezi dalšími figuranty promluví.
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Z tohoto ustanovení vyplývá, že rekognicí in natura lze znovupoznávat vzezření osoby,
její hlas či obojí najednou. Ačkoli z litery zákona přímo nevyplývají podmínky pro
provádění rekognice dle hlasu osoby, lze z jazykového výkladu dovozovat (a nutno
podotknout, že tento závěr nečiní v kriminalistické praxi žádné problémy), že
požadavek dalších osob bude totožný jako v případě rekognice dle vzezření osoby, tj.
rekognice dle hlasu se provede též za účasti minimálně tří dalších osob s podobnými
hlasovými vlastnostmi.
Zákonem stanovené podmínky představují obecný základ pro to, aby provedená
rekognice mohla být považována za zákonnou a prostou vad a aby výsledek takto
provedené rekognice mohl sloužit jako důkaz v trestním řízení. Kriminalistická praxe
jde však více do hloubky a přináší více vodítek k tomu, jak provádět rekogniční úkony,
jak bude uvedeno v dalších kapitolách.
d) K ustanovení § 104b odst. 4 TŘ
Ustanovení § 104b odst. 4 TŘ stanoví: „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.“
Odstavec čtvrtý upravuje provádění rekognice osob dle fotografie. Provedení rekognice
dle fotografie, neboli dle modelů dle terminologie kriminalistické vědy, je
v subsidiárním postavení vůči provedení rekognice osoby in natura a je možné pouze
za předpokladu, že není možno ukázat poznávanou osobu. Tak je tomu např.
v situacích, kdy poznávající a poznávaná osoba se nacházejí na různých místech
a jejich setkání na místě prováděné rekognice je nemožné či neúčelné a dále zejména
v případech, kdy rekognice osoby in natura je s ohledem na stadium vyšetřování
prozatím nemožná, neboť pachatel nebyl dosud vypátrán, avšak policejní orgán má
k dispozici fotografie pachatelů, jejichž účast na prověřované věci je třeba ověřit.95
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nemožnost ukázat poznávanou osobu může
vyplývat z nejrůznějších důvodů, jejichž okruh nelze nijak přesně vymezit.
V kriminalistické praxi se však vývojem času ukázalo, že velmi častým důvodem,
z jakého nelze ukázat poznávanou osobu, ačkoli lze zajistit účast poznávající
95
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i poznávané osoby na rekognici, je ten, že poznávaná osoba natolik změnila své
identifikační znaky, že její vzezření se zcela odlišuje od vzezření, které poznávající
osoba vnímala v předmětné době. 96 V této souvislosti Konrád navrhuje změnu první
věty tohoto odstavce následovně: „Není-li možné ukázat osobu, která má být poznána
nebo změnila-li poznávaná osoba identifikační znaky, rekognice se provede podle
fotografie,….“97 Takové znění by pak dle Konráda plně odpovídalo kriminalistické
praxi.
Jako zavádějící však vnímám textaci s obdobnými fotografiemi nejméně tří dalších
osob. Měli bychom si vykládat obdobnost fotografií dalších osob ve smyslu obdobnosti
jejich vzezření, tj. že se od sebe výrazně neodlišují, anebo obdobnost samotných
fotografií, tj. že na všech fotografiích má být např. zachycen pouze obličej osoby, nikoli
její celá postava? Nebo že fotografie mají být pořízeny přibližně ve stejnou dobu nebo
tak mají alespoň vypadat? S ohledem na znění předchozích odstavců se lze snad
přiklonit k výkladu, že zákonodárce měl na mysli podobnost vzezření osob a samotná
kriminalistická praxe zároveň upravuje též výběr samotných fotografií, a to tak, aby
byla zajištěna též jejich obdobnost ve druhém výše zmíněném smyslu. Vzhledem
k tomu, že dle mého zjištění tento výklad nečiní v praxi problémy, nepovažuji za nutné
přiklánět se ke změně textace tohoto ustanovení v tomto smyslu.
Poslední věta čtvrtého odstavce vyjadřuje subsidiární postavení rekognice dle
fotografie vůči rekognici in natura. Jakkoli lze provést bez dalších omezení rekognici
in natura a ihned po ní rekognici dle fotografií (samozřejmě pouze v případech, kdy by
takovýto způsob byl smysluplný s ohledem na důkazní situaci), rekognice dle fotografií
naopak nesmí bezprostředně předcházet rekognici in natura.
Na otázku, jak si lze vykládat časové určení bezprostředně, dosud neexistuje dostatečně
konkrétní odpověď. Nezbývá tedy než se držet vodítek, které nám dává komentářová
literatura: „Potřebný časový odstup, který je nezbytné dodržet, aby rekognice podle
fotografie bezprostředně nepředcházela rekognici ukázáním osoby, bude třeba
konkretizovat v každém jednotlivém případě zvlášť, a to zejména se zřetelem na potřebu
vyloučit negativní ovlivnění výsledků později prováděné rekognice in natura dřívější
rekognicí podle fotografie. Poznávající osoba tedy nesmí provádět rekognici in natura
96
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pod dojmem rekognice podle fotografie, ale má ztotožňovat poznávanou osobu jen
podle toho, co vnímá při ukázání poznávané osoby mezi dalšími osobami. Jinak při
hodnocení výsledku takové opakované rekognice je nutno přihlédnout ke skutečnosti,
že podezřelý, obviněný nebo svědek poznával ztotožňovanou osobu nejdříve podle
fotografie (srov. SR 55/2001).“ 98 Judikatura přináší poněkud konkrétnější závěry, když
říká, že provedení rekognice in natura necelé dva měsíce 99 po provedení rekognice dle
fotografií je zcela v souladu se zákonnými požadavky na dodržení potřebného
časového odstupu. Domnívám se však, že k určení doby, která je potřebná k odstupu
těchto dvou úkonů,100 nemůže v obecné rovině postačovat rozhodnutí vyšších soudů,
bez důkladnějšího zkoumání problematiky odborníky, zejména z oboru forenzní
psychologie. Osobně se však domnívám, že takto formulovaná podmínka je poněkud
nešťastná, neboť žádný závěr nebude natolik obecný, aby jej bylo možné bez dalšího
aplikovat na jakýkoli případ v praxi.
e)

K ustanovení § 104b odst. 5 TŘ

Ustanovení § 104b odst. 5 TŘ stanoví: „Má-li být poznána věc, ukáže se podezřelému,
obviněnému nebo svědkovi ve skupině věcí pokud možno téhož druhu.“ Pátý odstavec
tedy upravuje rekognici věcí.
Komentářová literatura vysvětluje, že věcí je zde rozuměn určitý hmotný předmět,
který má vztah k trestnému činu, který je předmětem trestního stíhání, nebo k jeho
pachateli, např. jako prostředek, kterým byl spáchán trestný čin, předmět útoku
pachatele, výtěžek získaný trestným činem apod. 101 Aby bylo vůbec možné přistoupit
k rekognici věci, musí poznávaná věc nést nějakou zvláštnost, podle které jí bude moci
poznávající osoba identifikovat.102 Na rekognici věcí se uplatní přiměřeně vše co bylo
zmíněno výše pod bodem d).
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PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013. Dostupné na https://www.beck-online.cz.
99
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2016, sp. zn. 6 Tdo 258/2016 a podobně též Usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 4 Tdo 467/2016.
100
Pokud vůbec z psychologického hlediska má význam provádět rekognici in natura poté, co již osoba
označila poznávanou osobu dle fotografií - to samotřejmě za předpokladu, že tyto fotografie
představují dostatečně kvalitní podklad pro znovupoznání.
101
PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, str. 1537.
102
Např. vyšetřovatel provede rekognici odcizeného autorádia, které se od ostatních autorádií stejné
značky a stejného typu liší tím, že je na něm specifický škrábanec či např. nálepka, podle které bude
poznávající osoba (nejčastěji vlastník odcizené věci) tuto věc rekognovat.
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Trestní řád sice říká, že poznávaná věc se má poznávající osobě předložit ve skupině
věcí stejného druhu, blíže však nespecifikuje, jak velká má tato skupina být. Lze se
však inspirovat v zákonné úpravě rekognice osob, a tedy předkládat poznávanou věc
ve skupině nejméně dalších tří věcí.
Na konci věty je řečeno, že poznávané věci mají být poznávající osobě předkládány
pokud možno téhož druhu. K tomuto lze pouze dodat, že ne vždy je policejnímu orgánu
známo, jakého druhu by měla být poznávaná věc být. To lze demonstrovat na příkladu,
kdy je vyšetřovateli např. známa informace, že ke spáchání trestného činu použil
pachatel nějaký nástroj ručního nářadí, avšak již neví, zda se mělo jednat o kladivo,
šroubovák či kleště. V takovém případě je možné poznávající osobě předložit různé
nástroje. Pokud je však již nesporné, že pachatel ke spáchání trestného činu použil
kleště, předloží se poznávající osobě ke znovupoznání pouze různé druhy kleští, nikoli
již další nářadí. 103
Ačkoli komentářová literatura104 poukazuje na skutečnost, že zákon výslovně nepočítá
s možností provádět rekognici věci dle fotografie, v kriminalistické praxi k tomuto
znovupoznání věcí dle fotografií dochází, a odborná literatura tento postup sama
zmiňuje105, neboť stejně jako v případě osob, tak i v případě věcí existují důvody, pro
které není možné provést rekognici věcí jejich bezprostředním ukázáním. Z mé
zkušenosti mohu říci, že rekognice věcí dle fotografií je ne zcela vzácně využívána
např. kriminalisty z oddělení loupeží, kteří se při objasňování trestných činů setkávají
s velkým množstvím odcizených věcí, které je třeba identifikovat, a to většinou
ve velmi krátké době. Domnívám se, že tento postup neodporuje žádnému ze
zákonných ujednání a je zcela v souladu i s dalšími zásadami trestního řízení.
f)

K ustanovení § 104b odst. 6 TŘ

Ustanovení § 104b odst. 6 TŘ stanoví: „Pro rekognici jinak platí ustanovení o výpovědi
obviněného a svědka.“
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PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, s. 1537.
104
Tamtéž.
105
K rekognici věcí dle fotografie blíže např.: PORADA, Viktor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika).
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, str. 273 nebo podobně KONRÁD, Zdeněk,
Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: kriminalistická taktika a
metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, str. 96.

44

Z odstavce šestého lze celkem snadno vyčíst skutečnost, že rekognice byla do velké
novely TŘ pokládána za zvláštní druh výslechu. Ačkoli je již dnes považována za
samostatný důkazní prostředek, který se od výslechu liší v mnoha ohledech, některé
společné znaky stále přetrvávají.
Rozdíl mezi rekognicí a výslechem je spatřován zejména v následujících znacích: (1)
podstatou výpovědi při výslechu je reprodukce vnímaného, při rekognici je podstatou
znovupoznání, (2) rekognici na rozdíl od výslechu nelze uskutečnit bez nového
vnímání objektu, (3) rekognice je v zásadě neopakovatelných úkonem, výslech lze
opakovat a (4) cílem rekognice je identifikace objektu.106
Odstavec šestý však míří na společné znaky výslechu a rekognice, tedy zejména na
práva obviněného107, ustanovení týkající se výpovědi obviněného 108 a výslechu
obžalovaného109, povinností orgánů činných v trestním řízení ohledně postupu před
zahájením trestního stíhání110 a před zahájení vyšetřování111, provádění důkazů mimo
hlavní líčení112, výslechu svědka113, aj.
g) K ustanovení § 104b odst. 7 TŘ
Ustanovení § 104b odst. 7 TŘ stanoví: „Podle povahy věci lze rekognici provést tak,
aby se poznávající osoba bezprostředně nesetkala s poznávanou osobou. Provádí-li se
rekognice za účasti osoby mladší než osmnáct let, užije se přiměřeně § 102. Rekognici
za přítomnosti svědka, jehož totožnost se utajuje z důvodů uvedených v § 55 odst. 2, lze
za podmínek utajení jeho podoby a osobních údajů provést, pokud je svědek
poznávající osobou.“
Vyžaduje-li to povaha věci, připouští zákonodárce při provádění rekognice určité
odchylky, které jsou upraveny právě v tomto odstavci. Ze znění ustanovení je zřejmé,
že se tyto odchylky týkají výhradně rekognice osob, a to konkrétně pouze rekognice in
natura.
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MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H. Beck,
2004, str. 346.
107
§ 33 odst. 1 TŘ.
108
§ 90 až 95 TŘ.
109
§ 207 TŘ, § 208 TŘ a § 314d odst. 2 TŘ.
110
§ 158 TŘ a § 158a TŘ.
111
§ 164 TŘ.
112
§ 183a TŘ.
113
§ 97 až 104 TŘ, § 209 TŘ, § 212 TŘ a § 215 odst. 2 TŘ.
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Zatímco zákaz ukázání poznávané osoby osobě poznávající před samotnou rekognicí
míří na zachování původní paměťové stopy bez jejího zkreslení či jiné deformace, první
věta tohoto ustanovení představuje spíše ochranu poznávající osoby z psychologického
hlediska. Zákonodárce totiž poznávající osobě umožňuje, aby se nesetkala tváří v tvář
poznávané osobě, a přesto mohla tuto osobu identifikovat. Poznávající osoba totiž
z různých důvodů pociťuje obavu předstoupit před poznávanou osobu a před
policejním orgánem ji „udat“. Pokud bychom poznávající osoby nutily k znovupoznání
výhradně touto cestou, lze se domnívat, že úspěšnost a relevance provedených rekognic
by značně poklesla.
Většina rekognic tedy probíhá za použití polopropustného zrcadla a zvukové techniky,
kdy poznávaná osoba se společně s přibranými figuranty nachází v jedné místnosti a ve
druhé místnosti za polopropustným zrcadlem, skrze které poznávaná osoba osobu
poznávající nevidí, se nachází poznávající osoba, vyšetřovatel provádějící rekognici,
nezúčastněná osoba a další oprávněné osoby.
Z vlastní zkušenosti z účasti na několika rekognicích musím konstatovat, že provádění
rekognic skrze polopropustné zrcadlo vnímám jako velmi vhodný způsob provádění
tohoto úkonu. Vyšetřovatel, ač může být zkušený v taktice výslechu, není psychologem
a není v jeho silách odhadnout, jak bude poznávající osoba na poznávanou osobu
reagovat, ačkoli se nemusí jednat o trestný čin, při kterém byla tato poznávající osoba
nějak ohrožena či jí bylo ublíženo. Samotné setkání s pachatelem může i po dlouhém
časovém úseku od doby spáchání činu vyvolat v poznávající osobě skryté emoce, kvůli
kterým bude její úsudek zastřený. 114 Problém vnímám pouze v tom, že v současné době
je vyhovující prostor pro provádění rekognice skrze polopropustné zrcadlo pouze na
několik málo místech.115

114

115

Nemusí se jednat ani o násilný čin. Z vlastní zkušenosti znám situaci, kdy byla prováděna rekognice
skrze skrze polopropustné zrcadlo s několika poznávajícími osobami, přičemž poznávaná osoba se
měla dopustit majetkového trestného činu (podvodného jednání týkající se podpisů smluv). Ačkoli se
nejednalo o násilný trestný čin a od spáchání skutku uplynulo přes dva a půl roku, reakce jednotlivých
poznávajících osob na poznávanou osobu se lišila, ačkoli s ní všechny tyto osoby přišly do styku za
stejných okolností. Zatímco jedna osoba (muž) váhavě přistupovala k polopropustnému zrcadlu a
několikrát se ujišťovala, že jí opravdu na druhé straně není ani vidět ani slyšet, jiná osoba (žena) neměla
se znovupoznáním problém. Domnívám se, že zatímco poznávající osoba – žena by byla schopna
poznávanou osobu znovupoznat při přímém setkání, druhá poznávající osoba – muž by tohoto
znovupoznání schopen nebyl, ačkoli nikdy vyšetřovateli nesdělil, že by se této osoby obával.
To se týká pouze situace v Praze. Vybavenost ostatních částí České republiky poplopropustnými
zrcadly nebyla pro účely vypracování této práce zkoumána.
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Rekognice osoby mladší 18 let představuje další specifikum. Jestliže je rekognice
prováděna s touto osobou, ať již v postavení poznávající či poznávané osoby, je
zapotřebí uplatnit ustanovení § 102 TŘ. Rekognice musí být tedy provedena šetrným
způsobem a k rekognici by měl být přizván orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo
jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, příp. též rodiče této osoby. Pro
provedení takovéto rekognice je obecně doporučováno využít některé z možností, aby
se poznávající osoba bezprostředně nesetkala s osobou poznávanou.116
Poslední výjimka z procesu provádění rekognice se vztahuje na situaci, kdy je nutná
účast utajeného svědka ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 TŘ117. V takovém případě,
pokud i v době provádění rekognice trvají důvody k utajení svědka118, je nutné zajistit
utajení jeho podoby a osobních údajů ve spise což logicky znamená, že utajovaný
svědek může být v rámci rekogničního úkonu pouze v pozici poznávající osoby.
Zároveň bude takováto rekognice náročnější na procesní provedení, neboť kromě toho,
že musí být provedena tak, aby se utajovaný svědek bezprostředně nesetkal
s poznávanou osobou, nesmí se utajovaný svědek setkat ani s obhájcem jež se účastní
rekognice, popř. s jinými osobami. 119 Odchylkám při provádění rekognice se blíže
věnuji v kapitole 6 této práce.
h) K ustanovení § 104b odst. 8 TŘ
Ustanovení § 104b odst. 8 TŘ stanoví: „Po provedení rekognice se podezřelý, obviněný
nebo svědek vyslechnou znovu, je-li třeba odstranit rozpor mezi jejich výpovědí
a výsledky rekognice.“
Dodatečný výslech poznávajících osob zákonodárce považuje za dobrovolný úkon,
závisející na uvážení orgánu činného v trestním řízení. Takovýto postup má tedy
vyšetřovatel zvolit v případě, je-li třeba odstranit rozpor mezi výpovědí poznávající
osoby a výsledky rekognice. Komentářová literatura vysvětluje, co je třeba považovat
za rozpor následovně: „Rozpor může spočívat např. v podstatně odlišných
charakteristických znacích nebo zvláštnostech, které poznávající osoba uváděla ve své
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PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, s. 1537.
117
Komentářová litaretura uvádí, že toto ustanovení je třeba vykládat extenzivně a tedy, že se tento postup
vztahuje i na utajovaného svědka ve smyslu § 102a TŘ.
118
K tomu blíže srov. ustanovení § 55 odst. 2 TŘ, § 101a TŘ, § 102a TŘ, § 183a odst. 4 TŘ, § 200 odst.
1 TŘ.
119
K tomu viz § 165 odst. 2 a 3 TŘ a § 209 TŘ.
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dřívější výpovědi, a těmi, podle nichž poznala ztotožňovanou osobu nebo věc.“120
Vyšetřovatel by tedy měl poznávající osobu na rozpor v jejích výpovědích upozornit
a měl by postupovat tak, aby se vzniklý rozpor vysvětlil a rekognice nebyla zatížena
vadou.
Ačkoli zákon stanovuje povinnost provedení dodatečného výslechu pouze za
specifikovaných podmínek, Konrád poukazuje na skutečnost, že kriminalistika
doporučuje vyslechnout poznávající osobu vždy ke znakům podle kterých poznávanou
osobu poznala. 121

i)

K ustanovení § 55 odst. 3 TŘ

Dalším relevantním ustanovením týkajícím se procesního úkonu rekognice je
ustanovení § 55 odst. 3 TŘ, které se týká protokolu o rekognici. Protokolu o rekognici
se blíže věnuji dále v této práci, konkrétně v kapitole 7 Dokumentace a hodnocení
rekognice.
j)

K ustanovení § 85c TŘ

Aby byl výčet relevantních ustanovení představujících zákonný základ rekognice
kompletní, je nutné zmínit též ustanovení § 85c TŘ, které upravuje podmínky
provádění důkazu v bytě, obydlí, jiných prostorách a na pozemku, jestliže je v těchto
místech třeba provést rekognici. V případech, kdy nelze rekognici provést jinde, je
možné rekognici provést i proti vůli osoby, u níž se má úkon provést. Nejčastěji bude
tento postup využit v rámci rekognice věcí, přičemž komentářová literatura122 uvádí
příklad, kdy je poznávaným objektem odcizená umělecká mozaika či reliéf pevně
spojený se zdí bytu, ateliéru apod.
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PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, s. 1537.
121
KONRÁD, Zdeněk. K trestněprávní úpravě některých kriminalistických metod. Kriminalistika. 1948,
č. 4 (2015), str. 269.
122
ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav. § 85c [Provádění důkazu v bytě, obydlí, jiných prostorách a na
pozemku]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, str. 1163.
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4.1. Zásada nemo tenetur se ipsum accusare
V předchozích kapitolách této práce jsem představila stručný vývoj rekognice jako
procesního úkonu, dále rekognici z pohledu kriminalistického a její teoretické dělení
a rekognici z pohledu současné právní úpravy. Ještě než přejdu k samotnému
provádění rekognice, považuji za potřebné ještě blíže rozebrat jeden z právních
principů, který tvoří právo na spravedlivý proces. Jedná se o zásadu nemo tenetur se
ipsum accusare (dále též „zásada nemo tenetur“).

4.1.1. Právní úprava zásady nemo tenetur
Zásada nemo tenetur se ipsum accusare v překladu znamená, že nikdo není povinen
sám sebe obviňovat. Tato zásada, která obviněnému umožňuje neusvědčovat svou
výpovědí sám sebe, byla do ústavních předpisů mnoha demokratických států, zavedena
po vzoru Pátého dodatku americké ústavy z roku 1791 a jako taková je pokládána za
součást Bill of Rights123. V pátém dodatku Bill of Rights je výslovně vyjádřeno
následující: „No person … shall be compelled in any criminal case to be a witness
against himself“, což v překladu znamená, že „nikdo nesmí být v trestní věci
donucován k tomu, aby vystupoval jako svědek proti sobě“. Tato zásada se později
vyvinula v doktrínu, která se v americké nauce nazývá jako privilege against selfincrimination. V praxi to znamená, že obviněný nesmí být donucován nejen
k výpovědi, ale ani k jinému aktivnímu jednání, jímž by přispíval k obstarávání důkazů
proti sobě.
Zásada nemo tenetur je dnes výslovně zakotvena v Mezinárodním paktu o občanských
a politických právech z roku 1966124, a to konkrétně v článku 14 odst. 3 písm. g), který
stanoví: „Každý, kdo je obviněn z trestného činu … nesmí být nucen svědčit proti sobě
nebo přiznat vinu“.
Neméně významný mezinárodní dokument o lidských právech, kterým je evropská
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 (dále jen
„EÚLP“)125, sice expressis verbis toto právo neupravuje, avšak judikatura Evropského
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Listina
práv
Spojených
států
amerických,
dostupná
včetně
dodatků
na
http://constitutionus.com/?t=Bill%20of%20Rights.
124
Dostupný na http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezinar.pakt-obc.a.polit_.prava_.pdf.
125
Dostupná na https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf.
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soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) 126 dovodila, že tato zásada je součástí čl. 6
EÚLP, který upravuje spravedlivý proces. Ve věci Murray proti Spojenému království
např. ESLP konstatoval, že nerespektování zásady nemo tenetur v situaci, kdy by byla
dovozována vina obviněného z jeho mlčení, může porušit právo na spravedlivý proces
ve smyslu čl. 6 EÚLP.127
V českém ústavním řádu nalezneme zakotvení zásady nemo tenetur v Listině
základních práv a svobod v článku 37 odst. 1, který zní: „každý má právo odepřít
výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké“
a v článku 40 odst. 4, který zní: „Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva
nesmí být žádným způsobem zbaven.“
Na úrovni zákonné úpravy pak můžeme zásadu nemo tenetur najít v ustanovení § 33
odst. 1 TŘ: „Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou
za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat.“ V části TŘ týkající se
výslechu obviněného je pak v ustanovení § 92 odst. 1 mimo jiné uvedeno, že „obviněný
nesmí být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání.“

4.1.2. Zásada nemo tenetur ve vztahu k rekognici
Jak vyplývá z výše uvedeného, existují úkony, k nimž obviněný nemůže být za
žádných okolností nucen, jinak by došlo k závažnému porušení zásady nemo tenetur.
Kromě úkonů, u nichž je vyžadováno aktivní jednání obviněného, existují však také
úkony, které je třeba za strany obviněného pouze pasivně strpět.
Zatímco např. Fryšták (a další odborná veřejnost) se až do roku 2006 domníval, že
obviněného v roli poznávané osoby nelze ke strpění rekognice donucovat, neboť by
tímto postupem docházelo k porušení jeho práva na obhajobu a tím na spravedlivý
proces128, Protivinský naopak v reakci na Fryštáka poukazoval na to, že obviněný je
nejenom povinen dostavit se k rekognici, ale též strpět účast na ní, k čemuž může být
též zákonnými prostředky donucován, neboť „rekognice je identifikační úkon, kterým
126

Srov. např. Funke proti Francii (apl. no. 10828/84), Saundrers proti Spojenému království (apl. no.
43/1994/490/572) a P.G. a J.H. proti Spojenému království (apl. no. 44787/98).
127
Dostupné
na
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Application%20no.%2014310/88"],"documentcollectioni
d2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-57895"]}.
128
FRYŠTÁK, Marek. Některé aspekty rekognice v praxi přípravného řízení a povinnost účasti
obviněného jako poznávané osoby na ní. Kriminalistika. 2004, č. 4, str. 289-290.
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se zjišťuje zda je osoba totožná s osobou vnímanou v souvislosti s trestným činem
(§ 114 odst. 3 TŘ) a obviněný je vždy povinen strpět úkony potřebné k tomu, aby se
zjistila jeho totožnost (§ 93 odst. 3 TŘ129).“130
K rozřešení nejasné teoretické otázky, která se však podstatným způsobem projevovala
v praxi, a k popření judikatury, která pracovala s předpokladem nutnosti poučení
obviněného o právu odmítnout účast na rekognici, 131, přispěl velkou měrou až Ústavní
soud, který ve svém rozhodnutí konstatoval, že zásada nemo tenetur není, i přes svůj
zásadní význam pro spravedlnost trestního procesu, bezbřehá. Vyjádřil tak obavy, že
pokud by rozhodnutí o podstoupení dokazování v rámci rekognice záviselo pouze na
vůli obviněných, došlo by k nepoměrnému zatížení orgánů činných v trestním řízení,
kterým by bylo ztíženo dokazování a v důsledku toho by se zkomplikovalo zjišťování
skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. 132
Jakkoli tedy obviněného nelze donucovat k aktivnímu konání, donucování
k pasivnímu strpění takového úkonu není porušením zásady nemo tenetur a
obviněného lze právě k těmto úkonům zákonnými prostředky přinutit pod
hrozbou sankce. Rozhodování o strpění či nestrpění úkonu tedy nemůže být závislé
na vůli obviněného, k čemuž Ústavní soud uvádí: „Jako taková má rekognice
nezastupitelný význam, a pokud by její konání záviselo na vůli obviněných, došlo by
k nepoměrnému ztížení vyšetřování množství závažných trestných činů a v důsledku
toho k ochromení orgánů činných v trestním řízení při zjišťování objektivní pravdy
(§ 2odst. 5 věta druhá trestního řádu)….. 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 lze označit za donucování k sebeobviňování
či k sebeusvědčování. Ústavní soud proto musí přisvědčit stanovisku, že poznávaná
osoba (včetně obviněného) je povinna strpět provedení rekognice a může být

129

V aktuálním právní úpravě se jedná o § 93 odst. 2 TŘ.
PROTIVINSKÝ, Miroslav. Pro jaký výklad rekognice se máme angažovat? Kriminalistika, 2006, č. 4,
s. 263.
131
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 5. 2003, sp. zn. 5 To 33/2003 – „Nebylo-li obviněnému
dáno poučení o právu odmítnout účast na rekognici, došlo dle názoru vrchního soudu k porušení práva
na obhajobu a provedený úkon je pro toto procesní pochybení absolutně neúčinným důkazem a nelze
jej v trestním řízení použít.“
132
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06.
130
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přípustnými prostředky (předvedením, uložením pořádkové pokuty) donucována
k účasti na rekognici.“133

4.1.3. K možnosti donucení poznávané osoby k účasti na rekognici
Jak již bylo uvedeno výše, zejména s poukazem na rozhodnutí Ústavního soudu z roku
2006, obviněný v pozici poznávané osoby je povinen dostavit se k úkonu rekognice
a tohoto úkonu se zúčastnit.134 Ve srovnání s ostatními způsoby dokazování
(s vyšetřovacím pokusem, rekonstrukcí a prověrkou na místě), u kterých zákon
výslovně zakazuje donucovat obviněného k účasti na nich, ustanovení § 104b TŘ
ničeho takového nezmiňuje. Odborná literatura podpořená recentní judikaturou však
dochází k závěru, že nedostaví-li se obviněný k rekognici či se jí odmítne zúčastnit, je
možné jej k tomuto úkonu donutit, a to za použití zákonných prostředků.135 Takovými
zákonnými prostředky mám na mysli uložení pořádkové pokuty ve smyslu ustanovení
§ 66 TŘ nebo též přímé fyzické donucením ve smyslu ustanovení § 90 TŘ a § 114 odst.
3 a 4 TŘ136.
Naopak obviněný v roli poznávající osoby nemůže být za žádných okolností a žádným
způsobem nucen zúčastnit se rekognice, a to s ohledem na ustanovení § 104b odst.
6 TŘ ve spojení s ustanovením § 92 odst. 1 TŘ.137,138

4.1.4. K možnosti donucení poznávané osoby k hlasovému či jinému
aktivnímu projevu
Ačkoli dříve se někteří autoři (např. Protivinský)139 domnívali, že poznávanou osobu
lze nutit k hlasovému projevu pod pohrůžkou donucení, dnes je již tento přístup
překonán. Donucování poznávané osoby k hlasovým projevům je považováno za
donucování k aktivnímu jednání a obviněného k tomuto nelze donucovat, neboť by
133

Tamtéž.
Srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 4 Tz 210/2005 – „Z uvedeného je
zřejmé, že obviněný byl povinen se rekognic, jejichž účelem bylo poznání pachatele, zúčastnit, a proto
nemohlo být součástí poučení, kterého se mu v souvislosti s tímto úkonem dostalo, to, že se obviněný
nemusí jako poznávaná osoba rekognic zúčastnit.“
135
JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 7.vydání. Praha: Leges,
2017, str. 808-809.
136
Protivinský ve svém článku Pro jaký výklad rekognice se máme angažovat? uvádí, že při extenzivním
výkladu bychom měli rekognici považovat za jiný podobný úkon dle ustanovení § 114 TŘ.
137
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 4 Tz 210/2005, podobně též Nález Ústavního
soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06.
138
Srov. ustanovení § 33 odst. 1 TŘ a čl. 40 odst. 4 LZPS.
139
PROTIVINSKÝ, Miroslav. Pro jaký výklad rekognice se máme angažovat? Kriminalistika, 2006, č. 4,
str. 264.
134
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došlo k porušení zásady nemo tenetur.140 Tento závěr mimo jiné zcela jednoznačně
vyplývá z rozhodnutí Ústavního soudu, ve kterém se III. senát (Musil byl soudem
zpravodajem) vyjádřil k této problematice následovně: „Právě v případě, kdy policejní
orgán přiměl stěžovatele v postavení obviněného v rámci rekognice k hlasovému
projevu, došlo k překročení výše definované 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. (viz rozsudek Evropského soudního
dvora ze dne 25. 9. 2001 ve věci P. G. a J. H. proti Spojenému království, v němž
Evropský soud 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).
„Bylo by v rozporu s právem neobviňovat sám sebe, pokud by pod sankcí pořádkové
pokuty měl obviněný být „donucen mluvit“. Policejní orgán tedy v daném případě
nepostupoval správně, když stěžovatele předem nepoučil o jeho právu odmítnout
uvedená slova opakovat. Policejní orgán sice může obviněného vyzvat, aby promluvil
nebo jinak aktivně jednal, musí jej však poučit, že to může odmítnout.“141
Z výše uvedeného tedy plyne, že orgán činný v trestním řízení, který provádí úkon
rekognice může obviněného k aktivnímu jednání při rekognici vyzvat, avšak musí
jej zároveň poučit, že k tomuto jednání není povinen, že jej může odmítnout.
Obviněnému tak za odmítnutí k projevům hlasového charakteru nelze donucovat ani
jinak trestat.
Stejná situace poté nastává v případě jiných aktivních projevů v rámci rekognice,
jakými jsou např. zkouška ručního písma, chůze či jiná motorická zkouška. Obviněný
k nim může být orgánem činným v trestním řízení vyzván, avšak nesmí k nim být
jakýmkoli způsobem donucován.142

140

MUSIL, Jan. In: FENYK, Jaroslav, ed. Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha: LexisNexis
CZ, 2007, str. 76-88.
141
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06.
142
K této problematice blíže viz MUSIL, Jan. Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum
accusare). Kriminalistika, 2009, č. 4.
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5. Provedení rekognice
Předchozí kapitoly měly sloužit k představení rekognice z kriminalistického pohledu
a k seznámení čtenáře s rekognicí z pohledu zákonné úpravy, neboť právě tyto dva
pohledy jsou nezbytným základem, bez něhož se správné provádění rekognice
neobjede. Tato kapitola by měla čtenáři sloužit k bližšímu představení rekognice
z pohledu jejího samotného provádění, které je též svázáno mnoha závaznými postupy,
které sice nejsou ve většině případů vyjádřeny zákonnými ustanoveními, ale ve svém
důsledku zajišťují zákonnost prováděné rekognice. 143

5.1. Příprava rekognice
Požadavky, které kriminalistická nauka klade na provádění rekognice, jsou zcela
pochopitelné zejména s ohledem na povahu rekognice jako ve své podstatě
neopakovatelného úkonu. Jak bude uvedeno níže v této podkapitole, rekognice je na
provedení jak časově, tak i personálně celkem složitým úkonem a její přípravě je
zapotřebí věnovat určitý čas, kterým policejní orgán ne vždy disponuje ve velkém.
Proto kriminalistická nauka přináší obecné shrnutí požadavků pro provádění rekognice,
které jsou pro vyšetřovatele cennými vodítky a které plní metodickou úlohu.
Odborná literatura provádí teoretické dělení přípravy rekognice na více fází, které
různými způsoby pojmenovává. Pro účely této práce jsem si zvolila dělení rekognice
podle Konráda144, který dělí přípravu rekognice na (1) obsahovou přípravu a na (2)
organizační přípravu. 145

143

144
145

Oproti české právní úpravě např. polský trestní řád obsahuje v článku 173 odst. 4 odkaz na nařízení,
kterým se stanoví technické podmínky pro vedení rekognice - Rozporządzenie ministra
sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia
okazania (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 104. poz.981).
KONRÁD, Zdeněk. In: MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika.
2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, str. 347-349.
Pro jiné dělení srov. např. PORADA, Viktor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika). Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, str. 270-271. Protivinský nedělí pravidla
a doporučení dle přípravy a provedení, ale předkládá veškerá doporučení najednou – k tomu srov.
PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 91-114.
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5.1.1. Obsahová příprava rekognice
Obsahová příprava rekognice se podle Konráda dále dělí na dvě fáze, a to analytickou
fázi a fázi syntetickou.
A. Analytická fáze
V rámci analytické fáze si musí vyšetřovatel zodpovědět několik otázek, přičemž
odpovědi na tyto otázky by jej měly přivést v první řadě k závěru, zda je na základě
dosud získaných informací možné považovat provedení rekognice za účelné či dokonce
vůbec proveditelné.146
Analytická fáze tedy ve své podstatě představuje povinnost vyšetřovatele provést
prvotní rozbor dosud nashromážděných materiálů, zejména toho, co poznávající osoba
vypověděla, a to za účelem:
•

zjištění identifikačních znaků identifikovaného objektu;

•

zjištění podmínek, za kterých poznávající osoba vnímala identifikovaný objekt;

•

posouzení schopnosti znovupoznání ze strany poznávající osoby;

•

posouzení negativních dopadů na psychiku poznávající osoby;

•

posouzení možnosti opatření figurantů;

•

posouzení hrozícího nebezpečí poznávající osobě (ve smyslu § 55 odst. 2 TŘ);

•

určení druhu rekognice.147

Teprve po posouzení všech výše uvedených hledisek může vyšetřovatel učinit
předběžný závěr o tom, zda vůbec považuje rekognici jako procesní úkol za účelnou
nebo i vůbec proveditelnou. Mohou nastat případy, kdy vyšetřovatel dojde k závěru, že
např. poznávající osoba utrpěla při události, která je předmětem vyšetřování poranění
hlavy, v jehož následku trpí amnézií, a je tak pravděpodobné, že nebude schopna
znovupoznat pachatele. Nebo že poznávaným objektem by měl být příslušník rasové
menšiny, která se v České republice téměř nevyskytuje a že opatření dostatečného
počtu figurantů by nebylo možné nebo by představovalo zbytečně vysoké náklady.
V takových případech může vyšetřovatel dojít k závěru, že rekognici jako procesní

146

Viz ustanovení § 104b odst. 1 TŘ, které říká, že „rekognice se koná, je-li pro trestní řízení důležité,
aby podezřelý, obviněný nebo svědek znovu poznal osobu nebo věc….“
147
MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H. Beck,
2004, str. 347.
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úkon provádět nebude a její přípravu tedy v tomto stadiu ukončí. Jestliže však
z nashromážděných materiálů vyplyne, že provedení rekognice je v konkrétní věci
účelné a že je odůvodněné, vyšetřovatel pokračuje tzv. syntetickou fází v rámci
přípravy rekognice.
B. Syntetická fáze
Syntetická fáze přípravy rekognice představuje úkony vyšetřovatele směřující
k sestavení plánu rekognice a vyřešení jejího materiálně technického zabezpečení.
Plán rekognice není podstatnou náležitostí rekognice, jeho vyhotovení se nezakládá do
spisu, nejedná se tedy o podmínku, která by musela být splněna, abychom mohli
považovat rekognici za souladnou se zákonem. Plán rekognice by však vyšetřovateli a
dalším do přípravy rekognice zainteresovaným osobám měl pomoci připravit veškeré
podmínky tak, aby veškerá potencionální rizika byla před samotným prováděním
rekognice pokryta.
Plán rekognice by měl obsahovat nejméně tyto informace:
•

určení času a místa provedení rekognice,

•

určení subjektu rekognice,

•

určení podmínek vnímání,

•

určení identifikovaného objektu,

•

určení způsobu předvedení identifikovaného objektu,

•

určení počtu přivzatých objektů a jejich výběr,

•

zajištění přítomnosti přivzatých objektů i identifikovaného objektu,

•

určení způsobu přípravy přivzatých objektů i objektu identifikovaného,

•

určení taktických záměrů při provádění rekognice,

•

určení technických prostředků (prostředků dokumentace),

•

určení osoby, které budou rekognici přítomny. 148

Forma plánu rekognice není nijak stanovena. Záleží tedy vždy jednak na zkušenostech
vyšetřovatele a dále také na rozsahu a složitosti připravované rekognice, zda si plán
rekognice vytvoří pouze v hlavě či kusými poznámkami na papír či zda si vyšetřovatel
vytvoří propracovaný „manuál“, ve kterém se vypořádá s výše uvedenými
informacemi, ale klidně i s dalšími problémy, které může rekognice přinést. S ohledem

148

Tamtéž, str. 347-348.
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na skutečnost, že rekognici jsou často přítomny i jiné osoby, včetně soudců a obhájců,
je vhodné, aby vyšetřovatel měl veškeré tyto přípravné úkony svým způsobem
připravené, aby byl případně připraven na zvídavé dotazy těchto osob a neposkytoval
mnoho prostoru pro námitky těchto osob.
Pokud však vyšetřovatel po provedení analytické fáze přípravy rekognice dojde např.
k závěru, že provedení rekognice by mělo být bezproblémové, neboť je vysoce
pravděpodobné, že poznávající osoba nebude mít problém znovupoznat poznávanou
osobu, neboť jí vnímala z bezprostřední blízkosti, za denního světla, několikrát po
sobě, poznávající osoba je europoidní rasy a od tohoto vnímání uplynula velmi krátká
doba nebo vnímání proběhlo opakovaně,149 dá se očekávat, že vyšetřovatel nebude
sestavovat podrobný plán rekognice čítající několik stran, ale vytvoří si pouze pár
nezbytných poznámek pro svou vlastní potřebu.

5.1.2. Organizační příprava rekognice
Ve chvíli, kdy již vyšetřovatel posoudil nashromážděné materiály, došel k závěru, že
konání rekognice v projednávané věci je účelné a sestavil plán rekognice, ve kterém
určil podmínky, za kterých bude rekognice probíhat, nastává fáze přípravy rekognice,
která je též velmi důležitá z hlediska zákonnosti provedené rekognice, neboť ačkoli je
v tuto chvíli vše již teoreticky naplánováno, je zapotřebí veškeré tyto poznatky
promítnout do praxe a začít s přípravnými činnostmi, které budou směřovat již
k samotnému provedení rekognice.
Organizační přípravu150 odborná literatura dělí na následující činnosti, které jsou
vzájemně provázány a pořadí jejich uskutečňování se mění vždy dle situace. Jedná se
o (1) přípravu poznávajících osob a objektů rekognice, (2) zajištění podmínek
shodných s podmínkami, za nichž byl poznávaný objekt vnímán v souvislosti
149

150

V rámci své praxe jsem se zúčastnila rekognice, která byla prováděna přesně za těchto podmínek.
Jednalo se o vyšetřování trestného činu podvodu ve smyslu § 209 TZ, kdy poznávající osoba
v procesním postavení svědka měla znovupoznat poznávaný objekt (obviněného), se kterým v průběhu
3 předchozích měsíců uzavřela několik smluv. Při rekognici, která byla prováděna za použití
polopropustného zrcadla, poznávající osoba bez zaváhání poznala poznávaný objekt se 100% jistotou.
Pro vyšetřovatele provedení této rekognice nevyžadovalo žádnou speciální přípravu nad rámec
klasických rekogničních úkonů, neboť poznávající osoba byla v dobré psychické kondici, od začátku
s vyšetřovatelem spolupracovala a výběr vhodných figurantů, kteří by se výrazně neodlišovali od
poznávajícího objektu, byl též snadný.
Porada hovoří o tzv. „bezprostřední etapě přípravy“, její obsahové vymezení však vymezuje totožně
jako Musil (viz dále). - PORADA, Viktor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika). Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, str. 270-271.
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s vyšetřovanou událostí, (3) zabránění ukázání identifikovaného objektu nebo
jeho modelu poznávající osobě před rekognicí a (4) příprava dokumentačních
prostředků.151
1.

Příprava poznávajících osob a objektů rekognice

Příprava subjektů rekognice, tedy poznávajících osob, spočívá v jejich seznámení
s cíli rekognice, s jejím prováděním a s poučením poznávajících osob o tom, jak se mají
v průběhu prováděného úkonu chovat.
Z vlastní zkušenosti s průběhem rekognice v přípravném řízení (v postavení
nezúčastněné osoby) mohu konstatovat, že provádění samotného úkonu může být pro
poznávající osobu značně stresující. Pokud se totiž např. jedná o případ, ve kterém je
více obviněných, jsou u rekognice přítomni všichni advokáti těchto obviněných,
nezúčastněná osoba a občas též další zaměstnanec Policie ČR - osoba zajišťující
administrativní podporu vyšetřovatele152. Pokud se navíc rekognice koná za použití
polopropustného zrcadla, jsou všechny tyto osoby umístěny do poměrně malé
místnosti, která je tímto zrcadlem vybavena, a tyto osoby jsou zpravidla usazeny za
zády poznávající osoby, která je usazena u stolu naproti vyšetřovateli. V rámci této fáze
je tedy nezbytné, aby vyšetřovatel kromě samotného průběhu znovupoznávání
poznávající osobě též představil všechny zúčastněné osoby a osvětlil jejich postavení
v prošetřované věci.
Protivinský153 k přípravě subjektů řadí též jejich poučení o právech a povinnostech, tj.
poučení dle jejich procesního postavení. Se zahrnutím poučení poznávajících osob do
přípravy rekognice se zcela ztotožňuji, neboť samotné poučení poznávající osoby
o průběhu rekognice nepostačuje k jejímu zákonnému provedení. Poznávající osoba
nemůže být žádným způsobem donucována k účasti na provádění rekognice a jsem
tedy toho názoru, že její poučení je nezbytné pro její svobodné rozhodnutí o její účasti
na rekognici ještě před jejím započetím. Poznávající osoba by za žádné situace neměla
cítit, že je povinna znovupoznávat objekt rekognice.
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MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H. Beck,
2004, str. 348-349.
152
Osoba, která zajišťuje tisk protokolů z rekognice a přivádí osoby do budovy a vyprovází je ven.
153
PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 97.
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Osobně bych do této přípravy ještě zařadila přípravu nezúčastněné osoby, která by dle
mého názoru měla být též seznámena s průběhem rekognice a představena osobám,
které se rekognice účastní, neboť i ona potvrzuje provedení rekognice svým podpisem
na protokolu a jako taková může být v případě zpochybnění rekognice jako důkazu
v hlavním líčení slyšena jako svědek.
Přípravou objektů je nutné rozumět jak přípravu poznávaného objektu, tak i dalších
přivzatých objektů (figurantů či věcí). Poznávaný objekt se musí poučit o jeho právech
a povinnostech dle jeho procesního postavení. Dále je potřeba jej poučit o průběhu
samotné rekognice a o tom, jak se má při rekognici chovat, aby byla zachována její
zákonnost (k tomu viz dále).
Neméně důležitá je však i příprava dalších objektů, zejména pokud se jedná o osoby,
tzv. figuranty. Jak již bylo uvedeno výše, trestní řád vyžaduje, aby se poznávaný objekt
poznávající osobě ukázal mezi nejméně třemi dalšími objekty. 154
V porovnání s jinými zahraničními úpravami je možné považovat úpravu zakotvenou
v českém trestním řádu za jakousi střední cestu. Zatímco např. ve Velké Británii je
zapotřebí k provedení rekognice osoby in natura přibrat celkem osm figurantů,
v Polsku155 a Bulharsku156 postačí stejně jako u nás přibrání tří osob, v Maďarsku157
a v Itálii158 postačí ke znovupoznání přibrání pouze dvou osob a slovenská úprava 159
dokonce ani výslovně neupravuje, kolik figurantů je zapotřebí přibrat, když předkládá
pouze požadavek na „vícero“ osob.
Společným znakem všech těchto zahraničních úprav je skutečnost, že neobsahují
úpravu horní hranice počtu figurantů, a tak je nutné odpověď na tuto otázku hledat
v poznatcích kriminalistické praxe. Ta uvádí, že určování maximálního počtu figurantů
je vedeno principem jednoohniskové pozornosti. Jedná se o poznatky obecné
psychologie, které požadují, aby předváděné objekty byly v zorném poli poznávající
osoby a aby byly umístěny způsobem umožňujících vnímání všech těchto osob
z jednoho místa. Zároveň je nezbytné posoudit, zda je poznávající osobou osoba
dospělá, která je schopna vnímat až osm osob najednou, nebo jestli je poznávající
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Ustanovení § 104b odst. 3 TŘ.
Článek 173 § 3 polského trestního řádu.
156
Článek 171 odst. 2 bulharského trestního řádu.
157
Článek 122 odst. 1 maďarského trestního řádu.
158
Článek 214 odst. 1 italského trestního řádu.
159
Ustanovení § 126 odst. 1 slovenského trestního řádu.
155
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osobou osoba mladší 18 let či senior, u kterých se doporučuje předvést maximálně pět
osob ve skupině. 160
Pokud se jedná o osoby, figuranty, tyto se nesmí výrazně odlišovat. Pokud se jedná
o věci, musí být poznávající osobě předloženy věci, pokud možno stejného druhu.161
Zatímco u zajištění věcí stejného druhu nebývá v praxi takový problém, zajištění
figurantů, kteří se výrazně neodlišují od poznávaného objektu je pro kriminalisty často
„tvrdým oříškem“.
i.

Výrazně se neodlišující osoby162

Aby bylo možné výsledek rekognice považovat za hodnověrný, musí kriminalista
postupovat při výběru vhodných figurantů s maximální pečlivostí. Figuranty musí
vybírat tak, aby se v obecných znacích výrazně neodlišovali.
Dodržení zásady, aby se figuranti výrazně neodlišovali v obecných znacích by mělo
dle poznatků kriminalistů zajišťovat objektivitu rekognice, neboť znovupoznání
poznávaného objektu takto probíhá dle skutečného vjemu poznávající osoby, nikoli
podle předem známých kritérií, která by poznávající osobě mohla předurčovat její
závěry. 163
Zákonná úprava v tomto případě přináší pouze vcelku vágní vymezení, neboť nijak
blíže nespecifikuje, co je již považováno za výrazné odlišení a co nikoli. Je zřejmé, že
nelze zajistit, aby si byli figuranti podobni ve všech znacích. 164 To ostatně deklaruje
i Ústavní soud, který se k této věci vyjádřil následovně: „Zákonný požadavek, aby
poznávaná osoba byla ukázána mezi třemi dalšími osobami, které se výrazně
neodlišují, neznamená, že by se ostatní figuranti neměli od poznávané osoby odlišovat
vůbec. Takový náhled by byl i v praxi neuskutečnitelný a nezohledňoval by základní
účel tohoto důkazního prostředku a procesních požadavků na něj kladených. Účelem
tohoto důkazu je, aby svědci s určitou mírou pravděpodobnosti určili pachatele mezi
osobami, které přibližně odpovídají popisu, který titíž svědci ohledně pachatele podali
předem. Zásadním požadavkem tedy je, aby se ostatní figuranti od poznávané osoby
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MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H. Beck,
2004, str. 350.
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Viz ustanovení §104b odst. 3 a 5 TŘ.
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K principu individuálnosti objektů kriminalistické identifikace srov. výklad v kapitole 2 této práce.
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FRYŠTÁK, Marek. Některé aspekty rekognice v praxi přípravného řízení a povinnost účasti
obviněného jako poznávané osoby na ní. Kriminalistika, 2004, č. 4, s. 285.
164
K tomu srov. výklad v kapitole 2.2. této práce, týkající se principu individuálnosti objektů
a identifikačního pole.
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výrazně neodlišovali zejména vzrůstem, obličejem a jeho úpravou (vousy, barva),
vlasy (barvou, množstvím a délkou), oblečením, věkem, apod. Přitom rozhodně není
ani možné ani nutné, aby všechny osobnostní znaky figurantů a poznávané osoby byly
výrazně podobné.“165
Zahraniční literatura k řešení této problematiky předkládá jakýsi základní test, který je
založen na myšlence, že nezúčastněná osoba by na základě předchozí výpovědi
poznávající osoby neměla být schopna mezi figuranty identifikovat poznávanou
osobu.166
Recentní judikatura tedy kriminalistické praxi poskytuje jasné vodítko, dle kterých
znaků je možné posuzovat podobnost či odlišnost jednotlivých osob. Jakkoli bude
povětšinou jednoduché zajistit osoby, které se nebudou výrazně odlišovat vzrůstem,
délkou a barvou vlasů a oblečením, problémy může způsobovat zejména věk a rasa.
Figuranti by měli být vybíráni dle jejich zdánlivého věku 167, tj. dle toho, jak staří se
jeví navenek, nikoli podle jejich reálného stáří. Odborná literatura ani recentní
judikatura nepřináší konkrétnější vymezení toho, jaké věkové rozpětí je nejvýše
přípustné pro řádné provedení rekognice. Tento stav však nelze dle mého názoru
považovat za nevyhovující, neboť není v možnostech soudů ani kriminalistické praxe
přinést přesné věkové rozmezí poznávaných objektů, které by v jednotlivých případech
vždy zaručovalo řádnost provedení rekognice. Rozdíl např. 5 let bude mnohem
výraznější u mladistvých, kteří teprve dospívají a u nichž jsou změny na tělesné skladbě
mnohem více patrné než u osob ve věku 40-50 let. I kdyby tedy kriminalistická praxe
určila, že osoby se výrazně neodlišují, pokud je rozdíl mezi jejich reálným věkem
v rozmezí 5-10 let, dle konkrétních okolností případu, v praxi toto vymezení nebude
představovat žádný praktický přínos.
Požadavek výrazně se neodlišujících osob je obsažen též v zahraničních úpravách,
avšak pokaždé trochu jiným způsobem. Zatímco v Itálii je tento požadavek formulován
tak, že k rekognici se přiberou osoby, které jsou si co nejvíce podobné168, maďarský
trestní řád požaduje, aby figuranti měli stejné hlavní rozlišovací znaky a přináší
165

Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 6. 2004, sp. zn. II. ÚS 132/04.
WELLS, Gary. Eyewitness identification: Systemic reforms. Wisconsin Law Review. 2006, 2, str. 624.
[online].
[cit.
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Dostupné
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PROTIVINSKÝ, Miroslav, TIPLICA, Mircea. Teorie a praxe dokazování v trestním řízení
znovupoznáním osob a věcí. Praha: Univerzita Karlova, 1986, s. 36.
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Doslovné vyjádření je „look as similar as possible“ – článek 214 odst. 1 italského trestního řádu.
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demonstrativní výčet těchto znaků (zejména stejné pohlaví, podobný věk, stavba těla,
pleť, úroveň osobní hygieny a oblečení) 169, polská úprava hovoří o podobnosti v rámci
věku, vzrůstu osoby, kostry a oblečení a dalších charakteristik) 170 a slovenská úprava
výslovně požaduje pouhou podobnost zevnějšku. 171
ii.

Efekt jiné rasy

S podmínkou výběru výrazně se neodlišujících osob jakožto figurantů souvisí ještě
jedna podstatná věc, na kterou bych v této práci ráda poukázala. Tato souvisí s nutností
nahlížet na rekognici též z psychologického hlediska. Ústavní soud ve svém usnesení,
které zmiňuji výše, podal kriminalistické praxi vodítka pro výběr osob, které se od sebe
výrazně neodlišují. Ve výčtu znaků, dle kterých je v rámci přípravy rekognice určována
podobnost figurantů však chybí zmínka o rasové příslušnosti.
Dle veřejně dostupných informací Českého statistického úřadu je zřejmé, že počet
cizinců vyskytujících se na území České republiky se každoročně zvyšuje172 a stejně
tak se zvyšuje kriminalita páchaná těmito osobami. 173 Mezi nejpočetněji zastoupené
skupiny patří občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Z celkového počtu 117.480
osob majících ukrajinské občanství bylo v roce 2017 stíháno 1.334 osob, z celkového
počtu 111.804 osob se slovenským občanstvím bylo v roce 2017 stíháno 2.099 osob
a z celkového počtu 59.808 osob s vietnamským občanstvím bylo v roce 2017 stíháno
celkem 472 osob.174 Pokud bychom si tato čísla převedli na procentuální vyjádření
stíhaných osob vůči celkovému počtu osob konkrétní národnostní menšiny
přebývajících na území ČR, dojdeme k celkem malému, na první pohled
bezvýznamnému, procentu. Pokud se ale na tento fenomén podíváme z většího
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Článek 122 odst. 3 maďarského trestního řádu.
Ustanovení § 5 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie
warunków technicznych przeprowadzenia okazania (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 104 .poz.981)
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odstupu, zjistíme, že v roce 2017 mohlo proběhnout potenciálně až 472 rekognic, kdy
by byl poznávanou osobou člověk vietnamské národnosti.
V současné době již existuje několik vědeckých výzkumů či pokusů, některé již z roku
1914175, které popisují, že osoby, které jsou stejné rasy jako my, jsou pro nás lépe
identifikovatelné než osoby jiné rasy176. Tento jev byl psychology pojmenován jako
„other-race effect“ neboli efekt jiné rasy. 177 Ačkoli byly výzkumy prováděny zejména
v rámci identifikace Afroameričanů a Evropanů, jejich závěry lze nepochybně
vztáhnout i na jiné rasy. Efekt jiné rasy je podmíněn sociálním kategorizováním
a kognitivními procesy, které jsou ovlivněny naší zkušeností. Schopnost poznávající
osoby při znovupoznávání osoby jiné rasy by pak mohla být zlepšena např. tím, že se
poznávající osoba zaměří na nějaký specifický rys poznávané osoby. Zlepšení
schopnosti znovupoznání je též očekáváno v případě, kdy poznávající osoba bude
častěji vystavována kontaktům s příslušníky jiné rasy. 178
V této souvislosti mne zaujal malý rekogniční experiment179, který byl v proveden
v našich podmínkách, tj. probíhal na území České republiky a poznávající osoby byly
české národnosti. Jednalo se o experiment spočívající v provedení rekognice osob dle
fotografií, které se zúčastnilo 153 osob (policistů, státních úředníků a studentů). Těmto
osobám byly předloženy dva videozáznamy s totožným scénářem (přepadení pobočky
se zbraní v ruce), přičemž v jednom případě byla pachatelem osoba české národnosti,
ve druhém případě osoba vietnamské národnosti. Zatímco českého pachatele
identifikovalo správně 86 osob, tj. zbývajících 67 osob určilo nevinného člověka,
v případě identifikace vietnamského pachatele určilo správnou osobu pouhých 42 osob,
tj. celkem 111 osob určilo špatnou osobu a z toho celkem 44 osob určilo, že pachatel
se na fotografiích ani nenachází. Za povšimnutí též stojí, že v případě vietnamského
pachatele byla každá z 8 poznávaných osob identifikována alespoň jednou.
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Autorka tohoto experimentu na základě jeho provedení došla k závěru, že úspěšnost
rozpoznání českého pachatele, tj. osoby totožné rasy jako osoba poznávající, je vyšší
než u znovupoznání osoby jiné rasy, než je osoba poznávající. Cílem tohoto
experimentu bylo poukázat na úskalí, která mohou v našich podmínkách nastat při
provádění rekognice, ve které je poznávanou osobou osoba jiné rasy.
Nastíněním této problematiky jsem chtěla poukázat na téma, které se poslední dobou
jeví čím dál více aktuální a kterému by dle mého názoru měla být věnována dostatečná
pozornost ze strany odborné veřejnosti a zejména forenzní psychologie. Výše uvedené
poznatky jsem si ověřila i v praxi, když z rozhovorů s několika vyšetřovateli
provádějícími rekognice s osobami jiné národnosti, zejména tedy vietnamské,
vyplynulo, že čím více jsou v kontaktu s těmito osobami, tím lépe se jim daří
rozpoznávat jejich osobnostní znaky. To je však přínosné posun pouze pro fázi vybrání
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vhodných figurantů, nikoli však samotného znovupoznání. K tomu ještě nutno
podotknout, že dle zjištěných poznatků činí vždy větší problém poznání osob dle
obličejů. Úspěšnější rekognice osob jiné rasy pak jsou v případě, kdy poznávající osoba
kromě obličeje poznává též jiné markanty.
V praxi se tedy tyto poznatky mohou promítnout dvojím způsobem. V první řadě je
zapotřebí, aby v případě přípravy rekognice, v rámci které má být znovupoznána osoba
jiné rasy než je osoba poznávající (potažmo též vyšetřovatel), bylo zajištěno, že
vyšetřovatel, který má přípravu této rekognice na starosti je natolik zkušený, že dokáže
vybrat figuranty tak, aby vybraní figuranti měli podobné osobnostní znaky jako
poznávaná osoba. Velmi se ztotožňuji též s doporučením, aby se na vytváření takovéto
rekognice, v případě nezkušenosti vyšetřovatele, podílela osoba stejné rasy jako je
osoba poznávaná. Na rámci samotného procesu znovupoznání by pak vyšetřovatel měl
poznávající osobě poskytnout dostatečný prostor pro vnímání poznávané osoby
a přibraných figurantů a ve srovnání s rekognicí, při které je znovupoznávána osoba
stejné rasy jako osoba poznávající, ještě více dbát na klidný průběh takové rekognice.
Též v rámci hodnocení výsledků takovéto rekognice by měl být efektu jiné rasy
přiměřeně zohledněn.
iii.

Maskování osob

V praxi velmi často dochází k tomu, že poznávající osoba podala vyšetřovateli v rámci
výslechu informaci o identifikačním znaku poznávané osoby, kterým tato osoba
disponovala v době spáchání činu, ale v době provádění rekognice jej již nemá.
Typicky se jedná např. o nějakou část oblečení (mikina s nápisem, barevná bunda),
módní doplněk (sluneční nebo dioptrické brýle, čelenka ve vlasech) či o prostředek
k zabránění identifikace osoby (rouška, maska, kukla), aj. Pokud bylo v rámci
vyšetřování zjištěno, že poznávaná osoba tímto identifikačním znakem disponovala, je
kriminalistickou teorií doporučováno, aby při znovupoznání byl tento identifikační
znak zachován.
Účelem důkazu rekognicí je dle usnesení Ústavního soudu „aby svědci s určitou mírou
pravděpodobnosti určili pachatele mezi osobami, které přibližně odpovídají popisu,
který titíž svědci ohledně pachatele podali předem.“182

182

Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 6. 2004, sp. zn. II. ÚS 132/04.
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Ústavní soud ve svém rozhodnutí183 vyložil, že ustanovení § 93 odst. 2 a § 103 TŘ
účinné do 31. 12. 2001 (dnes § 104b odst. 3 a 6 TŘ)184, které stanoví, aby „osoba
rekognovaná byla ukázána „… mezi několika osobami … téhož druhu.“, je třeba
vykládat tak, že „tímtéž druhem“ je nutno rozumět i druhovou shodu ve speciální
úpravě zevnějšku rekognované osoby, pokud byly splněny zmíněné předpoklady
vyžadované kriminalistickou teorií.“
Nejen kriminalistická praxe, ale též recentní judikatura tedy vyslovuje požadavek na
zajištění druhové shody v úpravě zevnějšku poznávané osoby, v případě, že
poznávající osoba uvedla tyto znaky poznávané osoby v provedeném výslechu.
V takovém případě vyšetřovatel zajistí, aby přibraní figuranti co nejvíce odpovídali
popisu, který dala vyšetřovateli poznávající osoba, případně další svědci.
iv.

Markanty

Zajištění druhové shody však nebude postačovat v případech, kdy se pachatel bude
vyznačovat jakýmkoli specifickým znakem, tzv. markantem185. Jestliže poznávající
osoba ve svém výslechu vyšetřovateli sdělila, že poznávaná osoba měla na ruce např.
tetování ve tvaru orla, měl by vyšetřovatel (nejčastěji za pomoci maskéra) zajistit, aby

všichni přibraní figuranti disponovali takovýmto tetováním. Stejná situace nastane
v případě jakéhokoli jiného markantu, na který si poznávající osoba při výslechu
vzpomene.
Ani uplatňování tohoto pravidla však nelze považovat za bezbřehé. Pokud vyšetřovatel
přistoupí k úpravě poznávané osoby a figurantů opatřením markantů, které poznávající
osoba označila (např. brýle, paruka či kukla), nelze připustit, aby byly markanty
u každé osoby výrazně odlišné. Ústavní soud ve svém nálezu konstatuje, že:
„v takovém případě totiž hrozí nebezpečí, že poznávající osoba označí při rekognici tu
osobu, která je opatřena markanty (parukou, brýlemi) co do vzhledu nejpodobnějšími
těm, které při svém maskování užil pachatel. Takový postup lze označit za nesprávný
nejen z hlediska kriminalistického, ale ve svém důsledku i za rozporný s právem na
spravedlivý proces.“186
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Avšak ani postup, kdy vyšetřovatel neopatří poznávanou osobu a figuranty markanty,
ačkoli je poznávající osoba ve své výpovědi popsala, nelze bez dalšího považovat za
porušení zákona či práv obviněného (zvláště když poznávaná osoba a figuranti se svým
věkem, postavou, barvou a střihem vlasů a obecnými proporcemi těla výrazně
neodlišují). Tato skutečnost však může snižovat věrohodnost výsledků provedené
rekognice. 187 Existují však též případy, kdy Ústavní soud došel k závěru, že ani
skutečnost, že vyšetřovatel neprovedl maskování poznávané osoby a figurantů nemohla
mít vliv na výsledek rekognice, neboť uvedené markanty nemohly zastřít podobu
poznávané osoby natolik, aby poznávající osobě zabránily vnímat i další znaky
fyzického zevnějšku (tvar a výraz obličeje, stavba a držení těla apod.) poznávané
osoby. 188
V praxi se však vyskytují též případy, kdy zajištění druhové shody ani zajištění
markantů není pro provedení rekognice to nejpodstatnější. To lze demonstrovat případu
z praxe, kdy poznávající osobou byla dáma v seniorském věku, malého vzrůstu se
slabým zrakem, která vyšetřovateli sdělila, že pachatele pozná podle vzhledu rukou,
podle kterých si jej zapamatovala. Rekognice pak proběhla tak, že dámě byly
předvedeni čtyři figuranti, z nichž byl úspěšně identifikován pachatel trestného činu,
a to bez jakéhokoli markantu, pouze dle vzhledu jeho rukou.
Nad rámec výše uvedeného by se vyšetřovatel v rámci této přípravy měl vyvarovat
nejčastějších chyb, jako je např. ponechání vězeňských pantoflí poznávané osobě,
pokud jsou ostatní figuranti obuti do klasické obuvi, nebo přibrání čerstvě oholených
a ostříhaných figurantů, zatímco poznávaná osoba je přivedena přímo z vazební
věznice a je na první pohled zjevný její zanedbaný vzhled. Ústavní soudu k tomuto
uzavírá, že „každé zeslabení speciální úpravy zevnějšku,….., znamená zeslabení
i věrohodnosti poznatků získaných takto vadně provedenou rekognicí. Proto
i nedostatek v použitých parukách či jiné anebo zcela chybějící brýle jsou podle názoru
Ústavního soudu takovou vadou z hlediska kriminalistického, která zapříčiňuje
nezákonnost rekognice a případnou nepoužitelnost jejích výsledků“.189
Z výše uvedeného tak vyplývá, že v rámci přípravy objektů rekognice nelze poskytnout
jakési obecné doporučení, které bude bez dalšího aplikovatelné na jakýkoli průběh
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rekognice v budoucnu. Na úkon rekognice je třeba pohlížet jako na jedinečný úkon
v rámci trestního řízení, který se liší případ od případu a jehož příprava bude vždy
probíhat dle okolností konkrétní projednávané věci, ad hoc. Je však nepochybně
v zájmu vyšetřovatele, aby příprava objektů rekognice proběhla co nejprecizněji tak,
aby rekognice nemohla být považována za vadně provedenou.

2.

Zajištění podmínek shodných s podmínkami události

Kriminalistická věda v rámci organizační přípravy rekognice zmiňuje též požadavek
na zajištění podmínek shodných s podmínkami, za nichž byl poznávaný objekt vnímán
v souvislosti s vyšetřovanou událostí. Zároveň říká, že zajištění shodných podmínek
není nutné provádět vždy, záleží na posouzení konkrétní situace. 190 Poznávající osoba
vnímala poznávanou osobu za určitých okolností, které ovlivňovaly její vnímání v té
konkrétní chvíli. 191
Protivinský k nutnosti zajištění stejných podmínek uvádí: „Představa dříve vnímané
osoby je celkem, který je závislý na představě vnímaných a v paměti podržených
identifikačních znaků. Vjem a představa celku jsou tedy určeny vjemem a představou
jeho částí, zejména dominantních. Proto při rekognici může negativně ovlivnit proces
znovupoznání skutečnost, že není rekognice prováděna za shodných podmínek, jaké
byly při původním vnímání, např. identifikované osoby jsou osvětleny z jiné strany,
nemají brýle, jež původně měly, mají jiný účes nebo je rekognice prováděna na jiném
místě s jiným pozadím, jež mění dojem o celku i jednotlivých částech osoby či věci.“192
Shodnými podmínkami má kriminalistická praxe na mysli zejména osvětlení
(přirozené/umělé světlo a jeho intenzita), vzdálenost poznávající osoby od osoby
poznávané, dobu vnímání nebo např. zda poznávající osoba používá dioptrické brýle
a zda tyto měla v době, kdy vnímala poznávanou osobu.193
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2015, str. 92.

68

Domnívám se, že tato podmínka by neměla být z praktického pohledu vykládána příliš
extenzivně. Z teoretického hlediska se může jevit provedení rekognice v totožných
podmínkách, v jakých poznávající osoba poznávanou osobu vnímala, jako ideální.
V praxi tomu však tak vždy nebude, neboť v případě, že vyšetřovatel dojde k závěru,
že rekognice bude prováděna za použití polopropustného zrcadla (tj. ve smyslu
ustanovení § 104b odst. 7 TŘ), nebude v mnoha případech možné zajistit zcela totožné
podmínky vnímání. Jestliže totiž poznávající osoba vnímala poznávanou osobu
v exteriéru, mimo budovu, nebylo by možné v případě nutnosti provedení takové
rekognice tyto podmínky již z principu zajistit. Nadto už tak je provedení rekognice
leckdy velmi náročný úkon na realizaci, vezmeme-li v potaz též množství lidí, kteří se
na jejím provádění účastní (od figurantů až po obhájce).
Domnívám se, že podmínky, za kterých se bude rekognice konat, by měly co nejvíce
odpovídat podmínkám, které poznávající osoba popsala ve své výpovědi, avšak
s přihlédnutím k aktuálním možnostem vyšetřovatele (zejména možnosti zajištění
odpovídajících prostor) a podmínek vyšetřované věci (zejména časového hlediska či
specifického provedení trestného činu). Pokud tedy poznávající osoba v rámci svého
výslechu vyšetřovateli sdělí, že poznávanou osobu vnímala za denního světla,
v dopoledních hodinách na tramvajové zastávce ze vzdálenosti přibližně 10 metrů,
nelze bez dalšího rekognici provedenou za použití polopropustného zrcadla
v dopoledních hodinách ve výslechové místnosti, kde je zajištěno denní světlo, namítat
její nezákonnost z důvodu nezajištění podmínek shodných s podmínkami vyšetřované
události. Rekognici totiž nelze směšovat s jinými zvláštními způsoby dokazování,
zejména s vyšetřovacím pokusem.
Může se však stát, že poznávající osoba vnímala osobu poznávanou i jinak než jen
zrakově, typicky např. čichově, sluchově, hmatově či v kombinaci těchto senzorických
vjemů. I s těmito informacemi by měl vyšetřovatel v rámci přípravy pracovat, pokud
mu je poznávající osoba sdělila a přizpůsobit tomu provádění rekognice.
3.

Zabránění ukázání identifikovaného objektu nebo jeho modelu poznávající
osobě před rekognicí

Požadavek zakotvený v ustanovení § 104b odst. 2 TŘ stanoví, že aby mohla být
rekognice provedena zákonným způsobem, nesmí být osoba nebo věc, která má být
poznána, před rekognicí ukázána poznávající osobě. Jak bude dále rozvedeno,
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rekognici jako procesní úkon v trestním řízení je možné dělit na dvě fáze, a to na fázi
výslechu a na fázi samotného znovupoznání. Tyto dvě fáze jsou nerozlučně spjaty,
vzájemně provázány a pro účely této práce označuje pojem rekognice obě tyto fáze
najednou. Jestliže je tedy pro přípravu rekognice podstatné, aby osoba nebo věc, která
má být poznána nebyla před rekognicí ukázána poznávající osobě, musíme dodržení
této podmínky vztáhnout na obě fáze rekognice.
Tato zásada tedy v praxi znamená, že vyšetřovatel musí provedení rekognice
naplánovat tak, aby zamezil jakémukoli přímému styku subjektů rekognice, např. na
chodbě, v čekárně, v úřední místnosti apod. Veškeré úkony by tak vyšetřovatel měl
plánovat tak, aby od sebe byly v dostatečném časovém odstupu a eliminovat tak riziko
setkání se těchto subjektů rekognice.
Odborná veřejnost se často na zmařené rekognice dívá skrze prsty a přičítá pochybení
při jejím provedení policejnímu orgánu, konkrétně vyšetřovateli, který má případ na
starost

a

stejně

tak

přípravu

rekognice.

Z mé

konzultace

s jedním

z vyšetřovatelů 1. oddělení odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie ČR
však vyplynulo, že se vyšetřovatelé často potýkají s tím, že jsou to právě obhájci
poznávaných osob, kteří se různými způsoby snaží provedení rekognice zmařit. Jedním
z takovýchto případů byla situace, kdy vyšetřovatel nejprve řádně provedl rekognici
dle fotografií jako neodkladný a neopakovatelný úkon. Po zahájení trestního stíhání,
a po několika dalších úkonech v řízení provedených, naplánoval vyšetřovatel
provedení rekognice, v tu dobu již obviněného v postavení poznávané osoby. Na den
konané rekognice vyšetřovatel předvolal na 13. hod. osobu poznávající - svědka, aby
zajistil dostatek času pro poučení svědka o prováděném úkonu a provedení jeho
výslechu. O tomto plánovaném úkonu vyšetřovatel předem informoval obhájkyni
poznávané osoby – obviněného. Na 14. hod vyšetřovatel předvolal poznávanou osobu
– obviněného k účasti na rekognici. Ve 13. hod, kdy bylo již vše k provedení rekognice
připraveno (rekognice měla být prováděna za použití polopropustného zrcadla) a byli
již účastni jak obhájci dalších obviněných ve věci, tak i nezúčastněná osoba,
informovala recepce vyšetřovatele, že se kromě poznávající osoby – svědka, dostavil
též obviněný se svou obhájkyní a že všichni na vyšetřovatele čekají u jednoho stolu na
recepci. V takovém případě tedy vyšetřovateli nezbývalo, než naplánovanou rekognici
in natura zrušit a jako takovou jí považovat za zmařenou. Vzhledem k tomu, že
obhájkyně těsně před rekognicí byla nahlédnout do policejního spisu a že věděla, že se
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jedná o poslední úkon, který policejní orgán bude činit před podáním obžaloby, bylo
zřejmé, že její jednání bylo úmyslné. Obhájkyně tento svůj postup odůvodnila pouze
tím, že před provedením rekognice potřebovala klientovi ještě něco sdělit, a tak si s ním
sjednala schůzku na tuto hodinu. V souvislosti s tímto případem bych tedy ráda
prostřednictvím této práce apelovala na všechny obhájce, kteří se někdy budou účastnit
rekognice, aby ani v případě účasti na trestních úkonech nezapomínali na zachovávání
advokátní etiky, zejména čl. 4 etického kodexu,194 a to jak vůči sobě navzájem, tak
i vůči orgánům činným v trestním řízení.
Jak jsem již demonstrovala na výše uvedeném případě, v situaci, kdy dojde k ukázání
poznávané osoby osobě poznávající ještě před provedením rekognice 195, jsou výsledky
takto provedené rekognice znehodnoceny a rekognice je zatížena podstatnou vadou
a jako taková by byla považována za nepřípustný důkaz. 196
Za zmínku ještě stojí rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2016, ve kterém Nejvyšší
soud poukazuje na aktuální problematiku sociálních sítí, přičemž uvádí následující:
„Při současném vývoji komunikačních médií, zejména zprostředkování výměny
informací mezi uživateli internetu, nelze efektivně předejít tomu, aby o předpokládaném
pachateli trestného činu získali tito uživatelé nejrůznější informace. Pokud navíc
dotyčný vstoupí do komunity užívající některou ze sociálních sítí (Facebook, Linkedin,
Flickr, Twitter atd.), jsou takové informace bez obtíží dostupné prakticky každému
uživateli internetu a nemůže jejich získání tímto prostřednictvím jakkoli zpochybnit
validitu procesních úkonů, v nichž takové informace hrají byť i nezanedbatelnou roli,
jak tomu bylo také v tomto případě.“197
i.

Provedení rekognice in natura po rekognice dle fotografií

Podmínka, aby policejní orgán zabránil ukázání identifikovaného objektu nebo jeho
modelu poznávající osobě před rekognicí sama o sobě nevylučuje provedení rekognice
194

Usnesení představenstva české advokátní komory č. 1/1997 věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se
stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů české republiky (etický kodex) –
„Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a
vážnosti advokátního stavu.“
195
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 20. 6. 1989, sp. zn. 5 Tz 8/89. „Npor. V. L. prováděl 3. 11. 1988 převoz vytypovaného pachatele P. P. z místa jeho zaměstnání v
Chlumci nad Cidlinou na OO VB Nový Bydžov. Při této příležitosti si chtěl "ověřit" přesný popis
pachatele; proto zajel služebním vozidlem k domku, kde bydlela nezl. P. S. Poškozená byla nemocná,
a proto byla doma se svou matkou. Na vyzvání příslušníka VB se podívala uzavřeným oknem přes
záclonu do služebního vozidla a pak sdělila, že muž tam sedící je totožný s tím, který ji přepadl.
196
K tomu srov. Nález Ústavního soudu ze dne 4. 11. 1998, sp. zn. II. ÚS 406/97.
197
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 6 Tdo 1638/2016.
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dle fotografií před rekognicí in natura. Komentářová literatura naopak dodává, že
„rekognice podle fotografie jako méně spolehlivá a jen subsidiární forma
znovupoznání by měla být vždy, když to je možné, doplněna rekognicí ukázáním
osoby.“198 Trestní řád stanoví v ustanovení § 104b odst. 4 pouze jedno podmínku, a to
že rekognice dle fotografií nesmí bezprostředně předcházet rekognici ukázáním osoby.
Provedení rekognice dle fotografií a rekognice in natura bude dále rozvedeno v další
části této práce.

4.

Příprava dokumentačních prostředků

Protivinský ve své monografii uvádí, že „specifičnost procesního úkonu rekognice,
zvláště jeho neopakovatelnost, vyžaduje, aby úkon nebyl dokumentován jen
protokolem, nýbrž i dalšími prostředky.“199 Pod dokumentační prostředky pro
provedení rekognice tedy můžeme zařadit protokol o provedení rekognice (kterému
se blíže věnuji níže v rámci kapitoly Dokumentace rekognice) a dále pak zejména
technické dokumentační prostředky.
i.

technické dokumentační prostředky

Pod přípravou dokumentačních prostředků rozumí kriminalistická praxe zejména
přípravu

a

prověření

funkčnosti

technických

dokumentačních

prostředků

kriminalistickým technikem. 200 Vyšetřovatel v rámci provádění přípravy rekognice
tedy musí vždy rozhodnut o možnosti a účelnosti použití technických prostředků,
stanovit místa na kterých se budou dokumentační prostředky nacházet a případně
upravit místo provádění rekognice tak, aby odpovídalo požadavkům na účelné použití
zvolených dokumentačních prostředků.
V rámci technických dokumentačních prostředků hovoříme nejčastěji o fotografické
dokumentaci, méně často pak o zvukovém či obrazovém záznamu. Zatímco
fotografický záznam bude nejčastěji využíván v případě provedení rekognice in natura

198

PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, str. 1537.
199
PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 115.
200
MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H. Beck,
2004, str. 349.
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dle statických znaků, obrazový záznam bude nejčastěji využíván v případech provádění
rekognice in natura dle funkčních znaků a zvukový záznam v případech provádění
rekognic, kdy je poznávaná osoba identifikována dle hlasu.
Kromě zajištění fotografické či video dokumentace je též zapotřebí před provedením
rekognice zkontrolovat funkčnost technického zařízení, zajišťujícího komunikaci mezi
dvěma místnostmi (typicky umístněného v místnostech, které jsou od sebe odděleny
polopropustným zrcadlem) a dále též např. osvětlení (též podstatné pro provedení
rekognice prostřednictvím polopropustného zrcadla).
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5.2.

Fáze rekognice

Fáze rekognice se týkají již samotného provádění rekognice. Vyšetřovatel v rámci
přípravy rekognice zajistil veškeré potřebné podmínky pro správné provedení
rekognice a je tedy možné přejít k její realizaci.
Rekognice osob je jedním procesním úkonem, který však kriminalistická teorie i praxe
rozlišuje na dvě fáze. Jedná se o fázi výslechu a fázi samotného znovupoznání.
To vychází především ze zákonné úpravy, když ustanovení § 104b odst. 2 TŘ stanoví,
že „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.“ Ze samotného znění
tohoto ustanovení zcela nevyplývá, zda je výslech součástí procesního úkonu rekognice
či zda se jedná o jiný akt, předcházející samotnému aktu rekognice. Komentářová
literatura však výslovně hovoří o tom, že rekognice má zásadně dvě fáze a že
ustanovení § 104b odst. 2 TŘ upravuje první fázi rekognice – výslech a uplatní se před
provedením druhé fáze (která bude pro účely této práce označena jako
znovupoznání).201 Stejně tak k výkladu tohoto ustanovení přistupuje též Nejvyšší státní
zastupitelství, které ve svém výkladovém stanovisku uvádí následující: „Logickogramatický výklad celého ustanovení § 104b trestního řádu vede spíše k závěru, že oba
dílčí úkony tak tvoří v této souvislosti jeden celek. Téměř by bylo možné oba úkony
v podstatě označit za úkon jeden, kdy první fází úkonu je výslech poznávacího svědka
a druhou fází samotné provedení rekognice“ 202 Závěr o dvoufázovosti rekognice je
podpořen též jednotným názorem nalézacích soudů.203
Pomyslnou třetí fázi, ačkoli tak není kriminalistickou naukou označována, je postup
ve smyslu ustanovení § 104b odst. 8 TŘ, který říká, že je-li třeba odstranit rozpor mezi
výpovědí poznávající osoby a výsledky rekognice, vyslechne se poznávající osoba po
provedení rekognice znovu. Ačkoli se tedy nejedná o fázi rekognice v pravém slova
smyslu a tento postup bude využíván spíše ve výjimečných případech, je třeba mít na
paměti, že i na tento postup se uplatní pravidla týkající se provádění obou fází

201

PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, str. 1537.
202
Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství poř. č. 4/2003. Dostupné z:
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2003/stanovisko%204-2003.pdf .
203
K tomu srov. např. Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 4. 2005, sp. zn. 1 To 16/2005.
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rekognice, kterým se věnuji níže. Pokud níže hovořím o rekognici, mám tím na mysli
rekognici osob in natura, není-li uvedeno jinak. Stejně tak je v rámci této práce
hovořeno o vyšetřovateli, jakožto orgánu činném v trestním řízení, který vede
rekognici v přípravném řízení.

5.2.1. Výslech (první fáze)
První fází, která předchází procesu znovupoznání, je fáze výslechu poznávající osoby.
Cílem této fáze je získání informací o ztotožňovaném objektu. Poznávající osoba je
vyslechnuta o okolnostech, za nichž s osobou přišla do styku, a o znacích nebo
zvláštnostech, podle nichž by bylo možno tuto osobu poznat.204 Informace týkajících
se těchto okolností, které vyšetřovatel na základě výslechu poznávající osoby od této
osoby obdrží, jsou v další fázi rekognice podstatné pro srovnání s tím, co poznávající
osoba vypoví ohledně toho, dle čeho poznávaný objekt znovupoznala. Výslech
poznávající osoby se uplatní ve všech případech prováděné rekognice, tj. jak
u rekognice osoby in natura, tak i u rekognice dle modelů či u rekognice věcí. 205 Popis,
který poznávající osoba ohledně poznávaného objektu vyšetřovateli poskytne se
zaznamená do protokolu o rekognici ve smyslu ustanovení § 55 odst. 3 TŘ (k protokolu
o rekognici blíže viz kapitola 7 Dokumentace a hodnocení rekognice).
Provedení výslechu bezprostředně před rekognicí
Ustanovení § 104b odst. 2 TŘ uvádí, že „(poznávající osoby) se před rekognicí
vyslechnou …“. Trestní řád již však neuvádí, zda má tento výslech předcházet
samotnému znovupoznání bezprostředně či zda lze akceptovat i výslech dřívější.
Ohledně této problematiky neexistuje mezi odborníky jednotný názor.
Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství č. 4/2003 uvádí: „Lze tedy
dovodit, že ustanovení § 104b trestního řádu o rekognici představuje zákonnou úpravu
postupů při provádění procesního úkonu sestávajícího se ze dvou obligatorních fází,
přičemž obě fáze - jak předchozí výslech podle ustanovení § 104b odst. 2 tr. ř., tak
i samotný akt poznávání (rekognici), je třeba zadokumentovat způsobem stanoveným
v ustanovení § 55 odst. 3 věty druhé tr. ř., vzhledem ke skutečnosti, že jde o provedení
neodkladného či neopakovatelného úkonu (srov. i § 160 odst. 4 poslední větu tr. ř.).“
204
205

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018, str. 427.
PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, str. 1537.
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Nejvyšší státní zastupitelství tedy poukazuje na skutečnost, pro posouzení nutnosti
provedení výslechu bezprostředně před provedením rekognice zcela zásadní, když říká,
že jak první fáze rekognice, tak i fáze druhá musí být zadokumentována způsobem
podle ustanovení § 55 odst. 3 věty druhé TŘ, které upravuje náležitosti protokolu
o rekognici. 206
Žádné ustanovení trestního řádu provedení výslechu nikoli bezprostředně před
provedením rekognice nezakazuje. Zároveň trestní řád v ustanovení § 104b odst. 2
zakotvuje popis poznávající osoby jako podstatnou náležitost rekognice, neboť jím
mají být získány poznatky důležité pro zhodnocení výsledků rekognice, na což
poukazuje i recentní judikatura.207 Po prostudování dostupné judikatury se tedy
přikláním k názoru, že v rámci rekognice lze použít i dříve provedený výslech208,
(nikoli však popis zaznamenaný v podaném vysvětlení), pokud v rámci tohoto
výslechu poznávající osoba popsala v dostatečném rozsahu a kvalitě okolnosti, za nichž
poznávající osoba poznávaný objekt vnímala a zvláštnosti, podle kterých bude
poznávaný objekt znovupoznávat. Zároveň jsem však tohoto názoru, že tento popis
musí být zaznamenán též do samotného protokolu o rekognici, v rámci kterého je
možné ještě popis poznávající osobou do upřesnit či doplnit o další podstatné okolnosti.
Domnívám se, že takovýto závěr je zcela v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu
ČR, který řešil situaci, kdy byl popis poznávající osoby ohledně poznávaného objektu
zaznamenán do jiného protokolu či záznamu, avšak nebyl řádně zaznamenán do
protokolu o rekognici. Nejvyšší soud v této věci rozhodl, že: „taková vada z hlediska
prováděné rekognice není tak závažnou vadou, aby vedla k neúčinnosti a tím
nepoužitelnosti prováděné rekognice, ale je třeba k ní přihlédnout při jejím hodnocení
z hlediska průkaznosti jejího výsledku.“209 Vrchní soud dokonce ve své judikatorní
praxi210 dospěl k závěru, že absentující poznatky k poznávaným osobám v protokolu
o rekognici, které poznávající osoba policejnímu orgánu uvedla, představují takový
procesní nedostatek, který Vrchní soud považuje za podstatou vadu řízení, která měla
za následek zrušení napadeného rozsudku podle § 258 odst. 1 písm. a) TŘ. V tomto
206

K ustanovení § 55 odst. 3 věta druhá TŘ: „V protokolu sepsaném o rekognici se podrobně uvedou
okolnosti, za nichž byla rekognice prováděna, zejména pořadí, ve kterém byly osoby nebo věci ukázány
podezřelému, obviněnému nebo svědkovi, doba a podmínky jejich pozorování a jejich vyjádření; o
rekognici prováděné v přípravném řízení se zpravidla pořídí též obrazové záznamy.“
207
K tomu blíže viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 10. 1997, sp. zn. 2 Tzn 90/97.
208
Typicky výslech provedený krátce po události, při níž poznávající osoba poznávaný objekt vnímala.
209
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 10. 1997, sp. zn. 2 Tzn 90/97.
210
Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 4. 2005, sp. zn. 1 To 16/2005.
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případě však byly poznatky zaznamenány pouze v rámci „neprocesních výpovědí“,
tj. v úředních záznamech, nikoli v protokolech o výslechu. Z toho vyplývá, že popis
poznávající osoby nelze bez dalšího zaznamenat pouze při přijetí trestního oznámení
stejně jako nepostačí požádat svědka o popis v rámci vyžádaného vysvětlení ve smyslu
ustanovení § 158 odst. 3 TŘ.211
Zatímco tedy česká právní úprava přímo nestanoví podmínku bezprostřednosti
výslechu před fází znovupoznání, podobně jako jiné zahraniční právní úpravy, které
vyžadují pouze provedení výslechu před rekognicí (např. maďarský trestní řád212),
bulharský trestní řád výslovně povinnost provést výslech bezprostředně před
znovupoznáním zakotvuje. 213 Italská právní úprava naopak umožňuje provádět
rekognici pouze v rámci soudního řízení, kde je z logiky věci zřejmé, že výslech
poznávající osoby probíhá bezprostředně před znovupoznáním v rámci soudního
jednání.214
V praxi jsem se setkala výhradně s rekognicemi osob in natura, v rámci kterých výslech
bezprostředně předcházel samotnému znovupoznání. Vyšetřovatel měl již v době
přípravy rekognice k dispozici výslech poznávající osoby (v pozici svědka či
poškozeného) z předchozího stadia vyšetřování. Již samotný tento výslech vždy
splňoval požadavky kriminalistické praxe na výslech v rámci rekognice, tj. poznávající
osoba v něm podrobně uvedla, za jakých okolností poznávaný objekt vnímala, včetně
jeho charakteristických znaků, a nejednalo se o úřední záznam. Výslech bezprostředně
předcházející znovupoznání pak sloužil výhradně pro účely „osvěžení paměti“
poznávající osoby (neboť od prvního výslechu, v rámci kterého poznávající osoba
popsala poznávaný objekt, uplynulo často několik měsíců), ale zejména tento výslech
sloužil pro účely protokolu o provedení rekognice.
Poučení poznávající osoby
V rámci první fáze rekognice je stejně jako v rámci jiných procesních úkonů zapotřebí
dbát na řádné poučení subjektů s ohledem na jejich procesní postavení o jejich
procesních právech. U rekognice trestní řád tuto povinnost zmiňuje v ustanovení
§ 104b odst. 6 TŘ.215 Poznávající osoba, která není obviněným, musí být před
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provedením rekognice vyslechnuta v postavení svědka, neboť pouze takový výslech je
relevantní z hlediska zákonnosti provedení rekognice a jejího hodnocení. Jak jsem již
uvedla výše, trestní řád ani judikaturní praxe nepřipouští, aby poznávající osoba uvedla
popis poznávaného objektu pouze v rámci podání vysvětlení. Takový závěr vyplývá
např. i z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze: „Takový postup, kdy poznávající osoba,
kterou je svědek, nebyla před rekognicí vyslechnuta v tomto procesním postavení, nýbrž
podala pouze vysvětlení, jež nelze – s výjimkou zjednodušeného řízení – použít v řízení
před soudem jako důkaz, však zákon nepřipouští. Pokud bylo takto v rozporu se
zákonem postupováno, nelze ani rekognici, která navazovala nikoli na výslech
poznávající osoby jako svědka, ale jen na její vysvětlení, považovat za, byť jen
relativně, účinný (přípustný) důkaz.“216 Nestačí tedy, aby poznávají osoba byla
poučena jako osoba podávající vysvětlení ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3, 4, 5, 6,
7 a 9 TŘ. Musí být poučena jako svědek ve smyslu ustanovení § 104b odst. 6 TŘ
a § 158a TŘ. Jinak jde o absolutní neúčinnost důkazu a provedená rekognice bude jako
důkaz nepřípustná. 217
Okolnosti, za nichž poznávající osoba poznávaný objekt vnímala
Poznávající osoba je vyšetřovatelem nejprve vyzvána, aby stručně popsala, za jakých
okolností poznávaný subjekt vnímala, jak dlouho s ním přišla do styku (např. zda se
jednalo o jednorázové setkání či zda k tomu docházelo opakovaně), za jakých
podmínek poznávaný objekt vnímala (ať již se jedná o denní dobu, počasí nebo např.
o psychické rozpoložení poznávající osoby jako je únava, podnapilost, aj.) a jakým
způsobem jej vnímala (ve smyslu senzorického vnímání – zrakově, sluchově, hmatově
či jinak). Tyto získané informace slouží mimo jiné i k tomu, aby bylo později možné
posoudit, zda byla rekognice provedena za podmínek shodných s podmínkami události
(k tomu viz kapitola Příprava rekognice) a zda byla provedena účelně a věrohodně. 218
Zvláštnosti, podle kterých bude poznávaný objekt znovupoznávat
Aby bylo vůbec možné posoudit relevantnost provedené rekognice jakožto důkazu
v trestním řízení, je nezbytné, aby poznávající osoba též před samotným
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znovupoznáním co nejpřesněji popsala, podle čeho bude poznávaný objekt
znovupoznávat. Poznávající osoba by tedy měla svými slovy popsat kromě obecného
vzhledu poznávaného objektu též jeho charakteristické vlastnosti, které ji utkvěly
v paměti a dle kterých by byla schopna poznávaný objekt znovupoznat.
Charakteristickými vlastnostmi poznávaného objektu mám na mysli takové vlastnosti,
které poznávaný objekt odlišují od jiných objektů a dle kterých je poznávající osoba
schopna tento objekt znovupoznat, typicky markanty. Pokud si poznávající osoba zprvu
nevybaví žádné specifické či atypické znaky, které by poznávaný objekt vykazoval,
vyšetřovatel se jí vhodnými otázkami na tyto znaky doptá.
Ve srovnání s českou právní úpravou jde zahraniční právní úprava rekognice v otázce
obsahu výslechu poznávající osoby do větší hloubky, kdy např. italský trestní řád
stanoví, že kromě popisu poznávané osoby a určení znaků, podle kterých bude
poznávající osoba osobu poznávanou poznávat, je tato poznávající osoba též
vyslechnuta o skutečnostech, zda poznávanou osobu před nebo po trestném činu viděla,
zda jí byla tato osoba někým popsána či zda zde existují jiné okolnosti, které by mohly
ovlivnit spolehlivost procesu znovupoznání. 219 Ačkoli jsem přesvědčená o tom, že
vyšetřovatelé tyto skutečnosti před druhou fází rekognice většinou zjišťují, domnívám
se, že ne vždy jsou právě tyto informace zaneseny do protokolu o rekognici, což může
ztěžovat pozdější posouzení výsledku rekognice jako důkazu soudem. Domnívám se,
že přiblížení současné textace ustanovení § 104b odst. 2 TŘ znění článku 213 odst. 1
italského trestního řádu by mohlo posílit výsledky provedených rekognic. Tyto otázky
a odpovědi na ně je totiž nutné zaznamenat do protokolu o rekognici pod sankcí
neplatnosti celé rekognice.
Vedení výslechu
Z výše uvedeného vyplývá, že jedině kvalitně provedený výslech může vést k výsledku
rekognice, který bude mít určitou důkazní sílu. S tím souvisí též podstatný požadavek
na striktní dodržování pravidel výslechu, a to zejména z toho důvodu, aby nedocházelo
k sugestivnímu ovlivňování poznávající osoby. Polský trestní řád dokonce v článku
173 § 1 výslovně stanoví: „the presentation shall be conducted in a way precluding
suggestion“, což ve volném překladu znamená, že rekognice se provede způsobem,
který vylučuje sugesci. Vyšetřovatel, který provádí rekognici, se tedy poznávající
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osoby může při rekognici osob in natura ptát poznávající osoby na neutrální otázky
typu: „Byl to muž či žena?“, „Jaká byla jeho/její zdánlivá výška?“ Pokud poznávající
osoba nedokáže odhadnout přibližnou výšku poznávaného objektu, může vyšetřovatel
položit otázku vztahující se k jeho osobě, aniž by tím poznávající osobu sugestivně
ovlivňoval. Je tedy zcela přípustné, aby vyšetřovatel pomohl poznávající osobě
v popisu a položil jí otázku: „Byl poznávaný objekt nižší, stejně vysoký nebo vyšší než
já?“ nebo „Měl poznávaný objekt stejnou postavu jako já nebo byl hubenější či
silnější?“. Ve své praxi jsem se často setkávala s tím, že svědci, kteří policejnímu
orgánu dávají popis nějaké osoby, nejčastěji pachatele, se mezi sebou velmi liší, a to
zejména schopností co nejpřesněji popsat vzhled osoby220. Každý člověk vnímá své
okolí jinak, a např. pachatel měřící reálně 180 cm se může osobě měřící 150 cm (nebo
typicky dítěti) zdát mnohem vyšší, než ve skutečnosti je. Je tedy na vyšetřovateli, aby
subjektivnost lidského vnímání bral při provádění výslechu v potaz, a aby se správně
kladenými otázkami dostal k co nejpravdivějšímu obrazu poznávaného objektu, neboť
jak uvádí Protivinský, „lidské vjemy nejsou prostými smyslovými odrazy skutečnosti,
ale jsou produktem vzájemného působení objektu a subjektu, a proto tentýž předmět
vnímají různí lidé různě podle toho, jak různě popisují jeho vlastnosti, poslání
a význam.“221
V rámci své účasti na několika rekognicích v postavení nezúčastněné osoby jsem se též
setkala se situací, že v rámci výslechu před provedením rekognice osoby in natura si
poznávající osoba dokázala vybavit pouze ruku poznávaného objektu, neboť měl na
této ruce vytetovaný znak, který jí utkvěl v paměti a který dokázala do velkého detailu
popsat a dokonce i nakreslit. Jinak však nebyla schopna popsat nic dalšího. V takovém
případě vyšetřovatel postupoval dle mého názoru zcela správně, když se zaměřil na co
nejpodrobnější popis vnímané části těla, bez toho, aniž by pod tlakem nutil poznávající
osobu vzpomenout si na jakékoli další vlastnosti poznávaného objektu. Domnívám se
totiž, že takový postup by vedl pouze k tomu, že poznávající osoba by si začala popis
poznávaného objektu vymýšlet, aby se vyšetřovateli zavděčila a aby co nejdříve
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ukončila jí nepříjemnou situaci. Hodnověrnost a důkazní síla takového výslechu by tak
byla zcela oslabena a celý úkon rekognice by mohl být nepřípustným důkazem.
Kriminalistická praxe dovoluje použití názorných pomůcek v rámci výslechu
k vyvolání potřebných asociací. Takovými pomůckami mohou být zejména tabulky, na
nichž jsou vyobrazeny tvary obličejů, uší, nosů, úst, aj. nebo např. vzorkovnice vlasů.
Protivinský uvádí, že tyto pomůcky mají sloužit k upřesnění jednotlivých znaků
i celkového popisu. 222 S použitím těchto pomůcek jsem se však ve své praxi nesetkala
a ani dle informací získaných od vyšetřovatelů není provádění výslechu v rámci
rekognice za použití pomůcek běžnou praxí. Domnívám se, že takovýto postup bude
vhodný zejména v případě, kdy je zřejmé, že poznávající osoba disponuje paměťovou
stopou ohledně vzhledu poznávaného objektu, avšak není z jakýchkoli důvodů schopná
toto reprodukovat nebo v případě, že poznávající osobou je malé dítě. V ostatních
případech však nepovažuji tento postup za zcela vhodný, neboť právě samotný popis,
který poznávající osoba sdělí vyšetřovateli je pro provedení rekognice podstatný.
Nedostatečný popis poznávaného objektu
Co však nastane v situaci, kdy poznávající osoba není schopna popsat, podle čeho bude
poznávaný objekt vnímat? V odborné literatuře se setkáme s názorem, že ani
neschopnost poznávající osoby popsat poznávaný objekt nemusí mít vliv na pravdivost
důkazu, neboť „některý člověk nedovede obraz svého dřívějšího vjemu (představu),
zejména nějaké osoby, slovy popsat a odhadnout správně své možnosti a schopnosti
znovupoznání.“223 Protivinský doporučuje provedení rekognice osob in natura jak
v případě, kdy poznávající osoba není schopna uvést konkrétní znaky poznávaného
objektu, avšak tvrdí, že tento objekt pozná, tak i v případě, kdy poznávající osoba tvrdí,
že poznávaný objekt nepozná či o tom pochybuje. V tomto ohledu nedocházím ke
kategorickému závěru o tom, zda rekognici v takovém případě provést či nikoli.
Protivinský pro provedení rekognice argumentuje tím, že praxe ukazuje, že osoby,
které nejprve tvrdí, že poznávaný objekt poznat nedokáží jej v rámci rekognice často
nakonec identifikují a naopak osoby, které jsou od začátku přesvědčeny o tom, že
poznávaný objekt poznají, toho pak nejsou schopny. Sám Protivinský uvádí, že se jedná
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o výjimečné případy, které však demonstrují složitost této problematiky. S tímto
závěrem zcela souhlasím a domnívám se, že v takových případech je
na vyšetřovateli, jakožto na osobě zodpovědné za zákonné provádění rekognice
a osobě zkušené, aby posoudil, zda je provedení takovéto rekognice vhodné
a účelné.
Zakotvení pravidla o provádění takovýchto rekognic, kdy je vysoká míra
pravděpodobnosti, že poznávající osoba nebude schopna poznávaný objekt
identifikovat, by dle mého názoru vedlo k neefektivitě trestního řízení, neboť orgány
činné v trestním řízení by byly nuceny tyto úkony provádět nehledě na jejich účelnost
a byly by tímto neúměrně zatěžovány. Nadto by došlo k popření ustanovení § 104b TŘ,
které hovoří o tom, že rekognici je možné provádět pouze v případech, kdy je to účelné.
Vlastnosti poznávající osoby
Aby bylo možné později zhodnotit povedení rekognice a závěry z ní vyplývající, musí
vyšetřovatel postupovat tak, aby výslech zaměřil kromě výše uvedeného (tj. vlastností
poznávaného objektu) též na vlastnosti poznávající osoby. 224 Aby výpověď poznávající
osoby mohla pro vyšetřovatele představovat důvěryhodný základ, je zapotřebí, aby
vyšetřovatel vhodně zvolenými otázkami nejprve poznávající osobu poznal (její
profesi, prostředí, ve kterém žije), posoudil úplnost a správnost jejího vnímání (zda
nepodává nepřiměřeně zkreslené či vymyšlené poznatky),225posoudil její schopnost
zapamatování a reprodukce skutečností226 a zjistil, zda existují nějaké okolnosti, které
mohly pozitivně či negativně ovlivnit její vnímání. 227 Je totiž zapotřebí mít na paměti,
že právě tato první fáze z velké části ovlivňuje hodnověrnost důkazu získaného
provedením druhé fáze rekognice.
V předchozích odstavcích jsem vyjádřila, co představuje první fáze rekognice pro
orgány činné v trestím řízení, zejména pro vyšetřovatele, které rekognici provádí.
Provádění výslechu však ve velké míře působí i na poznávající osobu, které tato
podmínka provedení výslechu před rekognicí zajišťuje jakési osvěžení mysli. Od
události, při které poznávající osoba poznávaný objekt vnímala často uběhne několik
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týdnů či měsíců a paměťová stopa poznávající osoby může slábnout. Pokud by pak
byla poznávající osoba bez dalšího postavena před poznávaný objekt a měla by jej
jednoznačně identifikovat, mohlo by to pro ni představovat i mnohem více stresující
zážitek při pocitu, že si tak rychle nedokáže svou paměť osvěžit. Domnívám se tedy,
že provádění výslechu před rekognicí může mít též pozitivní dopad na psychiku
poznávající osoby, která se rozhovorem s vyšetřovatelem zklidní, neboť si před
znovupoznáním utřídí myšlenky a připraví svou paměť na reprodukci informací.
Na druhou stranu mám však osobní zkušenost s tím, že výslech probíhající
bezprostředně před znovupoznáním může též způsobit to, že poznávající osoba, ačkoli
byla v rámci přípravy rekognice v dobré psychické pohodě, v rámci tohoto výslechu
znejistí a může si účast na rekognici rozmyslet. V praxi jsem zažila situaci, kdy
poznávající osoba v postavení poškozené (loupežné přepadení), sice v rámci výslechu
celkem podrobně uvedla okolnosti, za nichž poznávanou osobu vnímala a zvláštnosti,
podle kterých by ji znovupoznávala, ale projevila se u ní posttraumatická stresová
porucha. Poznávající osoba tedy vyšetřovateli sdělila, že si nepřeje setkat se
s obviněným tváří v tvář, a to ani za použití polopropustného zrcadla, a rekognici tak
nebylo možné provést, ačkoli obviněný byl již na místo dopraven z vazby a kromě
obhájců ostatních obviněných a dalších osob byl přítomen i tlumočník.
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5.2.2. Znovupoznání (druhá fáze)
Zatímco výslech poznávající osoby v rámci první fáze rekognice nepředstavuje pro
vyšetřovatele natolik náročný úkon, ve smyslu náročnosti jeho provedení a zajištění
všech potřebných podmínek, druhá fáze rekognice, znovupoznání, je právě tou částí
rekognice, v rámci níž se skýtá velký prostor pro potenciální pochybení. Je tedy
zapotřebí, aby vyšetřovatel zajišťující rekognici byl již zkušený v rámci provádění
tohoto úkonu, nebo měl alespoň dostatečnou teoretickou znalost taktických postupů
provádění rekognice. Ačkoli to zákon výslovně nezmiňuje, je zřejmé, že mezi první
a druhou fází rekognice musí proběhnout určitá doba, aby bylo možné zajistit figuranty,
kteří budou odpovídat znakům, které popsala poznávající osoba při výpovědi. 228
Obligatorními účastníky druhé fáze rekognice jsou vyšetřovatel, poznávaná osoba,
poznávající osoba, figuranti, nezúčastněná osoba a soudce (v případech dle ustanovení
§ 158a TŘ). Fakultativními účastníky jsou pak obhájce (poznávající či poznávané
osoby, případně obhájci dalších spoluobviněných v prošetřované věci), státní zástupce,
tlumočník (v případě potřeby) a např. OSPOD (v případech rekognice osob mladších
18 let).
Druhá fáze rekognice může probíhat různými způsoby dle specifik jednotlivých druhů
rekognic. Jinak bude probíhat rekognice osob in natura, rekognice mrtvoly in natura
a např. rekognice nemovitých věcí. Kriminalistická věda však vytvořila jakási obecná
taktická doporučení, která tvoří teoretický základ pro provádění každé rekognice.229
Jedná se o tyto základní pravidla provedení rekognice: (1) poučení poznávané osoby
o jejích procesních právech a povinnostech, (2) předvádění ztotožňovaného objektu
ve skupině přivzatých objektů, (3) předvádění mezi přivzatými objekty zpravidla
jednoho ztotožňovaného objektu a (4) předvádění druhově shodných objektů se
ztotožňovaným objektem.230
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Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3709/16.
Výjimky z těchto pravidel budou postupně rozebrány dále v této kapitole.
230
Viz TIPLICA, Mircea. Kriminalistická taktika. Praha: Policejní akademie ČR, 1997, str. 91 a MUSIL,
Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2004,
str. 349-350.
229

84

1. Poučení poznávané osoby o jejích procesních právech a povinnostech 231
Jak poučení poznávané osoby, tak poučení ostatních osob účastnících se procesního
úkonu rekognice je nezbytné k tomu, aby rekognice mohla být považována za důkaz
použitelný před soudem. 232
Poučení poznávané osoby jsem se již částečně věnovala v kapitole 5.1. této práce. Je
nesporné, že vyšetřovatel je povinen poznávanou osobu poučit o jejích právech dle
jejího procesního postavení. 233 Zároveň již recentní judikatura přesvědčivě uzavřela
dříve spornou otázku povinnosti účasti obviněného na rekognici tak, že obviněný je
povinen se rekognice zúčastnit, a proto nemohlo být součástí poučení, kterého se mu
v souvislosti s tímto úkonem dostalo, to, že se obviněný nemusí jako poznávaná osoba
rekognice zúčastnit.234 Rekognice je však na rozdíl od výslechu specifická tím, že
v určitých případech může být poznávaná osoba vyzvána k nikoli jen pasivnímu strpění
úkonu, ale též k aktivnímu konání. Ústavní soud k této problematice zaujímá zcela
jasné stanovisko, když říká, že „policejní orgán sice může obviněného vyzvat, aby
promluvil nebo jinak aktivně jednal, musí jej však poučit, že to může odmítnout.“235
Poučení by tedy kromě obecných ustanovení vztahujících se k procesnímu postavení
obviněného mělo obsahovat též poučení o možnosti odmítnutí aktivního jednání,
k němuž je obviněný policejním orgánem vyzván. Poučení, které se poskytne
poznávané osobě, by tedy mělo obsahovat kromě výše uvedených obecných klauzulí
též informaci o důsledcích odmítnutí účasti na rekognici a možnost odmítnout aktivní
jednání, k němuž je v rámci rekognice vyzván. Konrád kriminalistům navrhuje
následující znění poučení obviněného: „Pane obviněný, poučuji Vás jako
ztotožňovanou osobu, že odmítnutí účasti na rekognici bude považováno za
neuposlechnutí příkazu daného orgánem činným v trestním řízení a může Vám být
udělena pořádková pokuta ve smyslu § 66 odst. 1 TŘ. Dále Vás poučuji o tom, že si
můžete vybrat místo mezi přivzatými osobami a na toto místo se postavit. V průběhu
rekognice můžete být požádán, abyste promluvil nebo udělal potřebný počet kroků,
nikdo Vás však k tomu nemůže nutit.“236

231

K obsahu poučení poznávané osoby též viz kapitola 5.1. této práce.
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2. Předvádění ztotožňovaného objektu ve skupině přivzatých objektů
Požadavku ne předvádění ztotožňovaného objektu ve skupině přivzatých objektů jsem
se již okrajově věnovala v kapitole 5.1.2. této práce, v části týkající se přípravy objektů
rekognice. Toto kriminalistické pravidlo má své zakotvení v ustanovení § 104b odst.
3 TŘ. Tento požadavek vychází z poznatků obecné psychologie o jednoohniskové
pozornosti, přičemž proces znovupoznání probíhá tak, že poznávající osoba srovnává
znaky a zvláštnosti poznávaného objektu se znaky a zvláštnostmi, které si uchovala
v paměti a které si v rámci rekognice vyvolává v představě.237 Tento postup je z logiky
věcí nemožný u rekognice nemovitých věcí a rekognice mrtvol, jak bude dále
rozebráno.
3. Předvádění mezi přivzatými objekty zpravidla jednoho ztotožňovaného
objektu
Zásada provedení rekognice s jediným ztotožňovaným objektem není výslovně
zakotvena v trestním řádu. Jedná se o jeden z dalších požadavků, který se vyvinul
v rámci kriminalistické praxe.238 Protivinský ve své monografii uvádí několik důvodů,
které kriminalisty vedou k uplatňování tohoto principu v praxi. Kromě důvodu, že je
takový postup obecně v rozporu s poznatky obecné psychologie se jedná o tyto
skutečnosti: (1) existuje nebezpečí, že v případě rekognice dvou či více osob naráz se
tyto osoby mohou mezi sebou posunky domluvit nebo (2) tyto osoby mohou získat
předčasné informace o průběhu dokazování, což může ovlivnit další vyšetřování a (3)
při dodržení zásady minimálního počtu přivzatých figurantů bychom se při 2
rekognovaných osobách naráz dostali na celkový počet osmi poznávaných osob a při 3
rekognovaných osobách by již poznávající osoba musela vnímat 12 osob naráz. 239
Takový postup je zcela zřejmě v rozporu s výše uvedenými poznatky o jednoohniskové
pozornosti a domnívám se, že by pro poznávající osoby představoval značnou
psychickou zátěž. I přes důvody uvedené výše nalezneme v zahraniční úpravě výslovné
zakotvení provádění vícenásobné identifikace v rámci rekognice. Např. italský trestní
řád v článku 217 odst. 2 uvádí, že v případě poznávaní více než jedné poznávající osoby
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PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 122, podobně též MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2.
vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, str. 350.
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CHMELÍK, Jan. Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, str.
140.
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PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 103 a 122.
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je zapotřebí zajistit, aby v rámci každého znovupoznání došlo ke kompletní obměně
figurantů.
Kriminalistická praxe má zájem na tom, aby bylo dodrženo rozmezí, které by
poskytovalo objektivní záruky získání hodnověrných výsledků rekognice. Ještě
nedávno se Nejvyšší soud240 vyjadřoval ohledně této zásady celkem liberálně, když
připouštěl, že z ustanovení § 104b TŘ nevyplývá, že by mezi poznávanými osobami
museli být právě jedna poznávaná osoba. 241 Ústavní soud se však v poslední době
přiklání spíše na opačnou stranu, když ve svém rozhodnutí učinil následující závěr:
„V průběhu ukazování jedné baterie osob by mezi poznávané osoby měla být zařazena
jen jedna podezřelá osoba. Ačkoli se od tohoto dlouhou dobu uznávaného
kriminalistického pravidla odchylují některá nedávná rozhodnutí NS, s ohledem na
uvedený záměr je spíše vhodnější se uvedeného pravidla přidržet.“242
Osobně rozumím jak názoru Nejvyššího soudu, tak názoru Ústavního soudu.
Souhlasím zejména s tím, že pro poznávající osobu, která při trestném činu vnímala
několik osob najednou, může být celkem snadné tyto osoby identifikovat v rámci jedné
společné rekognice a v takovém případě by množství přibraných figurantů nemuselo
činit velké obtíže. Na druhou stranu se však domnívám, že takovýto závěr zcela určitě
nelze použít jako obecné vodítko, neboť uplatnění takovýchto rekognic se mi jako
vhodné jeví spíše ve výjimečných případech, kdy bude zvolení tohoto postupu závislé
výhradně na uvážení vyšetřovatele v konkrétní věci. Domnívám se tedy, že jako obecné
pravidlo je předvádění jednoho ztotožňovaného objektu nejvhodnější.
Vedle pravidla jednoho ztotožňovaného objektu bych na tomto místě ráda zmínila též
související pravidlo týkající se znovupoznání pouze jednou poznávající osobou. Ačkoli
vícenásobná identifikace (vícenásobná ve smyslu více poznávajících osob) není
v českém právním řádu výslovně zakotvena, tento postup je kriminalistickou praxí
240

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 5 Tdo 429/2015, podobně též Usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 5 Tdo 413/2012.
241
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proces pro poznávající osobu ztížen, zvláště když měla vidět takové osoby při jednom činu a současně,
poněvadž při takovém provádění rekognice může dojít snadněji k záměně takto znovu poznávaných
osob.“ - Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 5 Tdo 429/2015.
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připuštěn a výsledky rekognice, která byla provedena s více poznávajícími osobami, je
dokonce možné hodnotit jako hodnověrnější. O tom, že vícenásobné znovupoznání
není ničím výjimečným, svědčí též právní úpravy zahraničních právních řádů, neboť
o vícenásobné identifikaci („multiple identifications“) a o podmínce zamezení setkání
poznávajících osob před provedením rekognice se všemi těmito osobami, hovoří jak
italský trestní řád (článek 217), tak i např. maďarský trestní řád (článek 122 odst. 4).
Bulharská právní úprava výslovně stanoví, že není přípustné, aby více poznávajících
osob poznávalo poznávanou osobu najednou. 243
4. Předvádění druhově shodných objektů se ztotožňovaným objektem
K zajištění druhové shody předvedených objektů viz kapitola 5.1.2. této práce.
Průběh rekognice osob in natura
Při dodržení výše uvedených taktických postupů probíhá rekognice osob in natura
následovně. Vyšetřovatel poučí poznávanou osobu podle jejího procesního postavení
o jejích právech a povinnostech. Stejně tak poučí poznávající osobu a figuranty
a vysvětlí jim, jak bude rekognice probíhat. Poznávající osobě zejména vysvětlí, že
bude mít dostatek času na to si poznávané objekty prohlédnout, že může žádat, aby
vybrané osoby provedly nějaký pohyb (např. při rekognici za použití polopropustného
zrcadla, aby se osoby k zrcadlu přiblížily či se otočily zády244). Vyšetřovatel by měl
zároveň poznávající osobu poučit, že ke znovupoznání není nijak nucena a že pokud si
nebude výběrem poznávané osoby jistá, aby toto vyšetřovateli sdělila a že jí za
negativní výsledek rekognice nehrozí žádný postih.
Jakmile jsou subjekty poučeny o průběhu rekognice a jejich procesních právech, vyzve
vyšetřovatel poznávanou osobu, aby si vybrala číslo a místo a zařadila se mezi skupinu
figurantů. Jakmile je osoba zařazena, kriminalistický technik zadokumentuje skupinu
předváděných osob, tak, aby byl zřetelný jejich počet a jejich podobnost.245 Jakmile je
vše potřebné zadokumentováno, poznávající osoba je vyzvána, aby uvedla, zda mezi
předvedenými osobami je či není osoba, kterou v souvislosti s vyšetřovanou událostí
dříve vnímala a pokud ano, aby tuto osobu označila a uvedla, podle čeho ji
243
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znovupoznává, aby bylo později možné porovnat výsledek rekognice s popisem, který
poznávající osoba uvedla v rámci jejího výslechu.246 Poznávající osobě se k tomuto
znovupoznání nechá dostatek času, vyšetřovatel by měl zajistit, aby se poznávající
osoba necítila pod tlakem časové tísně či jiných negativních vlivů, vyvolaných zejména
postupem vyšetřovatele. 247
Zajímavou otázkou je otázka reakčního času poznávající osoby, tj. za jaký časový
úsek je poznávající osoba schopna znovupoznat poznávaný objekt. Výzkum, který
provedli Dunning a Perretta z katedry psychologie na Cornell University248, byl
zaměřen na automaticitu a přesnost poznávacích svědků. Z tohoto výzkumu mimo jiné
vyplynul závěr, že poznávající osoby, které provedly správnou identifikaci
poznávaného objektu, byly rychlejší než ty osoby, které provedly identifikaci
nepřesnou. Časová hranice, která oddělovala přesnou identifikaci od identifikace
nepřesné pak představovala 10 až 12 sekund.249 Na základě těchto poznatků jsem se
zaměřila na výsledky reakčního času poznávajících osob, zachycených v protokolech
o rekognici, které jsem měla pro potřeby vypracování této práce k dispozici od
vyšetřovatelů z Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Z celkového počtu
12 provedených rekognic jich bylo 11 úspěšně provedených a pouze jedna rekognice
skončila nesprávnou identifikací poznávaného objektu. Z jedenácti úspěšně
246

Jako nedostatečná identifikace poznávané osoby se bude jevit takové znovupoznání, při kterém
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provedených identifikací bylo celkem 8 identifikací provedeno v časovém rámci do 10
sekund a 3 z nich byly provedeny do 30 sekund. Neúspěšná identifikace byla provedena
též do 10 sekund. S ohledem na malé množství vzorků k porovnání, nelze z těchto
podkladů činit jakékoli obecné závěry. Je však zřejmé, že nejčastější reakční čas
poznávajících osob odpovídá závěrům uvedeným ve výše zmíněném výzkumu.
Způsob označení poznávaného objektu
Trestní řád neupravuje, jakým způsobem by měl být poznávaný objekt poznávající
osobou označen. Vždy tak bude záležet zejména na tom, zda je rekognice prováděna
tváří v tvář osoby poznávající i poznávané či zda je prováděna např. za použití
polopropustného zrcadla a dále též na psychickém stavu osoby poznávající.
Ke způsobům provádění rekognice bych jen na okraj ráda uvedla, že kriminalistická
praxe upřednostňuje provádění znovupoznání tváří v tvář před rekognicí přes
polopropustné zrcadlo, přičemž druhou z variant připouští výslovně jako výjimečný
postup v případě, kdy je poznávající osobou dítě či osoba, na kterou se vztahují
ustanovení o ochraně svědků ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 TŘ.250 S tímto závěrem
zcela nesouhlasím. Z praktické zkušenosti a z informací od vyšetřovatelů, kteří
rekognici v praxi často provádějí, docházím k závěru, že rekognice za použití
polopropustného zrcadla je nejčastěji využívanou formou rekognice osob in natura,
nehledě na to, zda je osobou poznávající dítě, chráněný svědek či jiná osoba.
Domnívám se, že v dnešní době je již přístup ohledně výjimečnosti využití „distanční“
formy rekognice překonán a že ani ze zákonného vyjádření tato výjimečnost neplyne.
Trestní řád v ustanovení § 104b odst. 7 uvádí jen, že „podle povahy věci lze rekognici
provést tak aby se poznávající osoba bezprostředně nesetkala s poznávanou osobou.“
Povaha věci tak dle mého názoru může zahrnovat též situaci, která je v praxi běžná, že
poznávající osoba v procesním postavení svědka sice s provedením rekognice souhlasí,
avšak pouze za podmínky, že se nebude muset setkat s poznávaným objektem, typicky
pachatelem trestného činu. Jestliže by tedy policejnímu orgánu byly v tomto ohledu
tzv. „svazovány ruce“, a nemohl by tak rekognici za použití polopropustného zrcadla
využít i v jiných případech než jen v případech dětí a utajovaných svědků v pozici
poznávajících osob, došlo by nepochybně k podstatnému omezení využitelnosti tohoto
institutu v praxi.
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Pokud se tedy vrátíme zpět k otázce, jakým způsobem má být poznávaný objekt
poznávající osobou označen, je třeba odpověď na tuto otázku rozdělit dle způsobů
provádění rekognice. Jestliže bude rekognice provedena tváří v tvář osoby poznávající
s osobou poznávanou, uvádí komentářová literatura, že „z hlediska přesvědčivosti
výsledků rekognice je vhodné, aby poznávající osoba ukázala na poznávanou osobu
a vyslovila svůj závěr, že ji poznává, a to před všemi ukázanými osobami.“ 251 Zároveň
však kriminalistika tento závěr doupřesňuje tak, že osobám, které jsou nervově labilní
nebo mají strach ze msty by mělo být umožněno vyslovit závěr o totožnosti
poznávaného objektu v nepřítomnosti předvedených osob. V takovém případě však
bude účelné učinit takové prohlášení poznávající osoby v přítomnosti obhájce
obviněného nebo za přítomnosti nezúčastněné osoby, aby se zamezilo možnosti
zpochybnění výsledku takové rekognice. 252 Stejně tomu bude v případě rekognice
provedené ve smyslu ustanovení § 104b odst. 7 TŘ.
Jak jsem již uvedla výše, kriminalistická praxe vyžaduje, aby pro účely pozdějšího
hodnocení rekognice poznávající osoba při označení poznávaného objektu uvedla,
podle čeho (tj. podle jakých znaků) jej znovupoznává. V praxi jsem se nejčastěji setkala
s tím, že poznávající osoba poznávaný objekt poznala podle obličeje, očí, podle
postavy či podle nějakého markantu, pokud osoba takovýmto disponovala (zejména
tetování či výrazná jizva). Též jsem se však setkala s tím, že simultánní znovupoznání
vede poznávající osoby k tomu, že poznávaný objekt identifikují vylučovací metodou
a do protokolu o rekognici uvádějí například následující: „Je to osoba s číslem 1,
protože je mi jako jediná povědomá. Ostatní osoby vylučuji, neboť jsem je nikdy
neviděla“. Je zřejmé, že výsledek takovéto rekognice nebude mít takový význam, jako
když poznávající osoba uvede např. toto: „Je to čtyřka. Poznávám ho podle obličeje,
je teď trochu silnější a obličej má naducanější, dříve měl také kratší vlasy.“253, avšak
Opravil uvádí, že i takováto rekognice může být ve vyšetřovací fázi využita k nalezení

251
252

253
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polopropustného zrcadla na Krajském ředitelství PČR hl. m. Prahy, ul. Kongresová Praha 4.
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jiných usvědčujících důkazů.254 Protivinský255 ještě uvádí, že poznávaná osoba by měla
být o výsledcích rekognice vyrozuměna jako v případě jiných důkazů.
Jestliže se v průběhu rekognice vyskytnou rozpory či nejasnosti mezi výslechem
poznávající osoby, provedeným v rámci první fáze rekognice, a jejím prohlášením
o výsledku znovupoznání, doporučuje kriminalistická věda provést opakovaný výslech
této poznávající osoby, aby byly tyto rozpory odstraněny. Tento požadavek ostatně
vyplývá z ustanovení § 104b odst. 8 TŘ256. Komentářová literatura k tomu uvádí, že
o rozpor se bude jednat v případech, kdy poznávající osoba uvedla rozdílné údaje
o totožnosti poznávaného objektu, nebo uvedla-li poznávající osoba v průběhu
výslechu odlišné charakteristické znaky nebo zvláštnosti, než které uvedla v průběhu
rekognice. 257
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5.3. Metodika provádění vybraných druhů rekognice
V přechozí podkapitole jsem se pokusila nastínit obecný průběh rekognice osob
in natura. Tento postup vyplývá zejména z doporučení kriminalistické praxe
a poznatků psychologické vědy. Jak jsem již uvedla na začátku této práce, v praxi
nedochází pouze k rekognici osob in natura dle jejich anatomicko-morfologických
(statických) znaků, ale též k rekognicím osob dle funkčních znaků (např. chůze) či
k rekognicím mrtvol, nemovitých věcí, aj. Každá z těchto příkladmo uvedených
rekognic se vyznačuje svými specifiky, čemuž musí být uzpůsobeno též jejich
provádění, tzv. metodický postup.

5.3.1. Rekognice živých osob in natura
morfologických (statických) znaků

podle

anatomicko-

Metodický postup provádění tohoto typu rekognice, který je z kriminalistického
hlediska nejpoužívanějším a nejčastějším, je naznačen již v předchozí podkapitole.
Z tohoto důvodu na tomto místě pouze stručně nastíním doporučovaný postup.
Kriminalistická praxe v rámci provádění této rekognice doporučuje přivést nejprve
poznávanou osobu společně s figuranty, poté poučit ztotožňovanou osobu dle jejího
procesního postavení a současné též o tom, že odmítnutí účasti na rekognici bude
považováno za neuposlechnutí příkazu s důsledky dle ustanovení § 66 odst. 1 TŘ a že
poznávaná osoba může být orgánem činným v trestním řízení vyzvána, aby promluvila
či udělala nějaký pohyb, k čemuž však nemůže být donucována. Poznávaná osoba si
dále zvolí číslo a místo mezi figuranty a poté je přivedena poznávající osoba.
Po poučení poznávající osoby je tato osoba vyzvána k tomu, aby uvedla, zda je mezi
předvedenými osobami osoba poznávaná a pokud ano, aby ji označila a uvedla, podle
čeho jí poznává. Veškerý tento postup musí být řádně dokumentován (včetně vhodné
fotodokumentace).

Opakování znovupoznání
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V nejnovější komentářové literatuře258 a v článku autorů J. Fenyka, J. Hlaváčka a P.
Kroulíka z roku 2009259 jsem narazila na názor, že v některých případech je vhodné
druhou fázi rekognice (znovupoznání) opakovat (zejména v případech, kdy poznávající
osoba poznávanou osobu ztotožnila), aby se vyloučila nahodilost volby a zvýšila se
spolehlivost rekognice. Za tím účelem je doporučováno zajistit před opakovaným
poznáním změnu pořadí ukazovaných osob. Tímto názorem se řídí též někteří
vyšetřovatelé v praxi260, kteří provádějí opakování znovupoznání bez toho, aniž by
v protokolech o rekognici uvedli, z jakého důvodu tak bylo činěno. Na tuto praxi
upozorňuje v současné době již několik odborníků, kteří takovýto postup považují za
nežádoucí.261 Oproti tomu Protivinský ve své monografii uvádí jako jedno z obecných
pravidel a doporučení pro přípravu a provedení rekognice zabránění nutnosti provedení
opakované rekognice. Z tohoto pravidla však připouští výjimky v odůvodněných
případech, avšak sám uvádí, že tyto příklady nelze taxativně ani příkladmo vyčíslit 262
a že by měly být omezeny na minimum. 263
Domnívám se, že tato problematika je velmi úzce spjata s poznatky psychologické
vědy. S ohledem na neexistenci jednotného názoru kriminalistů, vnímám jako potřebné
zaměřit se na tuto problematiku zejména z psychologického hlediska a závěry
z takového zkoumání učiněné přenést do kriminalistické praxe. V současné době a na
základě dosavadních poznatků psychologické vědy se přikláním k tomu, že k provádění
opakované rekognice by kriminalisté v praxi neměli přistupovat. Protivinský vyjádřil
podstatu opakované rekognice z mého pohledu zcela pregnantně, proto si dovolím
uvést celou citaci: „Je zásadní rozdíl mezi opakovaným výslechem a opakovanou
rekognicí. Výpověď lze opakovat, doplňovat, upřesňovat, kdežto znovupoznání, má-li

258

PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, s. 1537.
259
FENYK, Jaroslav, Jan HLAVÁČEK a Pavel KROULÍK. Některé zvláštní způsoby dokazování
(3.pokračování). Kriminalistický sborník, Praha: Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, 2009, roč.
LIII, č. 1, s. 40.
260
KONRÁD, Zdeněk. Některé zvláštní způsoby dokazování: kriminalistické problémy teorie a praxe.
Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2017, str. 39.
261
Např. KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika:
kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2015, str. 94 nebo PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice po velké novele trestního řádu.
Kriminalistika. 2005, č. 2, str. 121.
262
K některým příkladmo uvedeným případům, ve kterých by opakování rekognice mohlo být přípustné
srov. PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice po velké novele trestního řádu. Kriminalistika. 2005, č.
2, str. 121.
263
PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 109.

94

mít důkazní hodnotu, je jednorázovým, v podstatě neopakovatelným aktem, protože při
opakování nelze vymazat z paměti člověka představu vjemu z 1. rekognice, která je
rušivým faktorem mezi vjemem původním a vnímaným objektem při opakované
rekognici.“264 Samotný proces opakovaného „znovupoznání“ pak může činit dojem,
že jde spíše o hádání než o identifikaci. 265

5.3.2. Rekognice živé osoby podle funkčních (dynamických) znaků
Rekognice osoby podle jejich funkčních znaků představuje obtížnější procesní úkon
oproti rekognici osoby dle jejich statických znaků. Při této rekognici je třeba mít
zejména na paměti, že zákonnost jejího provedení je závislá mimo jiné na zachování
zásady nemo tenetur se ipsum accusare.266 Jak jsem již uvedla v předchozích
kapitolách této práce, vyzvání poznávané osoby k hlasovým projevům je považováno
za výzvu k aktivnímu jednání a obviněného k tomuto nelze donucovat, neboť by došlo
k porušení zásady nemo tenetur.267 V rámci taktického postupu při prováděních tohoto
druhu rekognice je nezbytné mít vždy na paměti, že orgán činný v trestním řízení sice
může obviněného k aktivnímu jednání při rekognici vyzvat, avšak musí jej zároveň
poučit, že k tomuto jednání není povinen, že jej může odmítnout.
V kriminalistické praxi zároveň nepanuje shoda na způsobu provádění takovéto
rekognice, tj. zda má být provedena skrytě 268 či nikoli. Zatímco někteří kriminalisté se
přiklánějí k provádění skryté rekognice z důvodu, že poznávající osoba může vědomě
měnit funkční znaky269, jiní se domnívají, že poznávaná osoba není schopna měnit
veškeré funkční znaky najednou, a proto není skrytá rekognice potřebná. 270 Domnívám
se, že nelze dospět k jednoznačnému závěru, který by se dal aplikovat obecně na
všechny takto prováděné rekognice. Vždy by měl zůstat výběr na vyšetřovateli, který
rekognici provádí.

5.3.3. Rekognice mrtvoly in natura
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Rekognice mrtvoly in natura se od rekognice živých osob liší v mnoha ohledech a jako
taková se vymyká obecným taktickým poučkám, týkajících se provádění rekognic.
Zatímco u rekognice živých osob in natura (ať již podle anatomicko-morfologických
či funkčních znaků) poznávající osoba ve většině případů poznávanou osobu nezná,
u rekognice mrtvol jsou poznávajícími osobami nejčastěji rodinní příslušníci či známí
zemřelého.271
Při rekognici mrtvoly nedochází k přibrání dalších objektů. Pokud by mělo být
znovupoznáno několik mrtvol najednou (např. při leteckých haváriích), bude se vždy
jednat o větší množství poznávaných osob, nikoli o přibrané osoby ve smyslu trestního
řádu.272
Orgány činné v trestním řízení často potřebují identifikovat mrtvolu, jejíž totožnost je
zatím neznámá. Aby bylo možné tuto totožnost zjistit, zapojují do procesu
znovupoznání širší okruh osob, které by mohly totožnost osoby určit. Je však zřejmé,
že v takovém případě nelze tyto osoby předem vyslechnout k popisu poznávané osoby,
když není ani zřejmé, koho mají poznávající osoby identifikovat. Praxe tyto situace řeší
tak, že osoba, která poznávanou osobu identifikuje, je následně vyslechnuta k tomu,
koho a podle jakých znaků poznala a zda existuje jiná osoba, která by tuto osobu též
poznala. V případě, že je takováto osoba označena, vyšetřovatel provede rekognici
mrtvoly s touto druhou osobou, již dle procesních pravidel provádění rekognice, jako
procesního úkonu.273
Provedení rekognice může být též často ztíženo posmrtným stavem těla. Před
provedením rekognice tedy kriminalistická praxe doporučuje provést restauraci
zevnějšku poznávané osoby. Mrtvola by měla být předváděna v oděvu, v němž byla
nalezena, bez oblečení pouze v případě, kdy poznávající osoba uvedla nějaký
identifikační znak, podle kterého poznávanou osobu bude poznávat, a který by jinak
zůstal zakrytý. 274
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S rekognicí mrtvol může často souviset i rekognice věcí, neboť pokud vyšetřovatel
potřebuje identifikovat věci, které měl zemřelý při sobě, musí provést samostatnou
rekognici věcí. 275

5.3.4. Rekognice movitých věcí in natura
Rekognice věcí je upravena v ustanovení § 104b odst. 5 TŘ.276 Toto ustanovení říká,
že poznávaný objekt se ukáže poznávající osobě ve skupině 277 věcí, pokud možno
stejného druhu. Věcí se rozumí „určitý hmotný předmět, který má vztah ke stíhanému
trestnému činu nebo k jeho pachateli, např. jako prostředek, kterým byl spáchán trestný
čin, předmět útoku pachatele, výtěžek získaný trestným činem apod.“278 Aby mohlo
dojít k rekognici movité věci, musí tato věc disponovat určitou zvláštností, podle které
ji bude možné odlišit od ostatních přibraných věcí. 279
Pokud je věc nalezena na místě činu a policejní orgán nemá zpočátku představu o tom,
komu by tato věc mohla patřit, postupuje stejně jako v případě rekognice nalezené
mrtvoly, viz výše.
Obtížnější bude rekognice movité věci poznávající osobou, která není majitelem této
věci a věc pouze vnímala v souvislosti s vyšetřovaným případem. Může se stát, že
takováto osoba nebude schopná provést individuální identifikaci.
Taktický postup u rekognice věcí stanovuje, že rekognice věcí se provádí předváděním
ztotožňované věci ve skupině přivzatých věcí, přičemž ve skupině se může nacházet
více poznávaných věcí najednou.280

5.3.5. Rekognice nemovitých věcí in natura
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škrábance v pravém horním rohu a sedřeného tlačítka „volume“, bude nepochybně možné provést
individuální identifikaci takového autorádia mezi ostatními přibranými rádii.
280
CHMELÍK, Jan. Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, str.
140.
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Rekognice nemovitých věcí má svůj zákonný základ též v ustanovení § 104b odst.
5 TŘ, ačkoli trestní řád výslovně nemovité věci nezmiňuje. K rekognici nemovitých
věcí dochází v praxi zřídka, většinou v případech, kdy vyšetřovatel potřebuje ztotožnit
část terénu, budovu, byt, místnost, aj. Na tento druh rekognice se budou aplikovat stejné
zásady, jako na rekognici věcí movitých. Na rozdíl od rekognice movitých věcí se však
rekognice nemovitých věcí provádějí předváděním ztotožňované věci samostatně,
nikoli ve skupině. Objekty se tedy poznávající osobě ukazují postupně, přičemž pořadí
určuje vyšetřovatel.281
Poznávající osoba je tedy nejprve vyslechnuta ke znakům, podle kterých bude
nemovitou věc poznávat. Kriminalistická praxe uvádí nejčastější podstatné znaky na
případě místnosti. V takovém případě se poznávající osoba vyzve k popisu polohy
místnosti, jejího rozměru a tvaru, rozmístění oken a dveří, malby, druhu a rozmístění
nábytku, jiných bytových doplňků, aj. 282 Protivinský uvádí, že před samotným
znovupoznáním by měla být osoba poznávající poučena o tom, kolik objektů jí bude
ukázáno.283 Poté je poznávající osobě umožněno prohlédnout si poznávanou nemovitou
věc a případně upozornit na další detaily.
Ohledně okamžiku, ke kterému má poznávající osoba sdělit svůj závěr o ztotožnění
objektu, nepanuje zcela jasná shoda. Kriminalistická praxe na jednu stranu konstatuje,
že poznávající osobě by měl být poskytnut dostatečný prostor pro to, aby si v průběhu
poznávání činila např. písemné poznámky, ke kterým by se později mohla vrátit a na
základě provedené rekapitulace vnímaných předváděných objektů učinit závěr
o identifikaci. Na druhou stranu však konstatuje, že je přesvědčivější, pokud
poznávající osoba u každého vnímaného objektu prohlásí, zda se jedná o objekt totožný
s objektem vnímaným či nikoli a pokud ano, tak dle jakých znaku jej znovupoznala. 284
Konrád v souvislosti s vhodností provedení rekognice nemovitých věcí uvádí, že
v případech, kdy se na znovupoznávaném místě předpokládá výskyt dalších důkazů,
považuje za vhodnější provést namísto rekognice prověrku výpovědi na místě
ve smyslu ustanovení § 104e TŘ.
281

PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 152.
282
MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H. Beck,
2004, str. 352.
283
PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 152.
284
Tamtéž, str. 153.

98

5.3.6. Rekognice podle modelů
Rekognice dle modelů přichází v kriminalistické praxi v úvahu v případech, kdy není
možné provést rekognici objektu in natura, což vyplývá z ustanovení § 104b odst.
4 TŘ.285 Ústavní soud výslovně uvedl, že „rekognic(i) osoby pouze na základě
fotografie lze použít jen v případě, není-li rekognice „in natura“ možná, např. proto,
že podezřelá osoba není zjištěna (Nejvyšší soud ČSR, Rt 28/86, 5 Tz 2/85, Sb. s. r. 86,
4-5: 239), tedy i tehdy, jestliže je prováděno pátrání v širokém okruhu osob, kdy je
v podstatě osoba podezřelého tímto postupem z mnoha osob přicházejících v úvahu
teprve zjišťována a provádění opakovaných rekognicí „in natura“ postupně s mnoha
osobami by bránilo řádnému postupu při prověřování oznámení o skutečnostech
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, popř. jiných podnětů k trestnímu
stíhání, ve smyslu účelu trestního řízení (Nejvyšší soud ČR, 2 Tzn 90/97, PrRo 98, 5:
245).“286 Nejčastější rekognicí dle modelů je rekognice dle fotografií. 287
Průběh rekognice osoby podle modelů je ve spoustě znacích podobný průběhu
rekognice osoby in natura. Poznávající osoba je poučena dle jejího procesního
postavení a poté jsou ji předloženy fotografie nejméně 4 osob, z nichž jednou z osob je
poznávaná osoba (pokud vyšetřovatel neprovádí prázdnou rekognici, viz kapitola 6 této
práce). Předkládané fotografie by měly být podobné jak vzhledem osob na nich
zachycených, tak i vzhledem a kvalitou samotných fotografií. 288 Kriminalistická praxe
též požaduje, aby všechny fotografie byly fotografiemi na věci nezúčastněných osob.289
Vyšetřovatel při tvorbě těchto fotoalb využívá zejména fotografie osob z evidencí
vedených Policií ČR. Fotografie jsou nejčastěji nalepeny na dvojarch pro
kriminalistickou dokumentaci, nebo jsou založeny do alba, kterým poznávající osoba
listuje, mohou však být též v elektronické verzi. Sestavené album fotografií, které je
poznávající osobě předkládáno, obsahuje též legendu s uvedením identifikace všech

285

„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.“
286
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2001, sp. zn. IV. ÚS 37/01.
287
K rekognici dle fotografií viz kapitola 5 této práce.
288
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06: „Při fotorekognici bylo na jedné
straně užito starších zažloutlých, málo ostrých portrétních fotografií figurantů, jež všechny mají
shodný tvar, pozadí i úpravu (bílé orámování), zatímco stěžovatel je jako jediný zachycen na novém
digitálním snímku s vysokým rozlišením podélného tvaru bez bílých okrajů, navíc s čerstvým datem
uvedeným v pravém dolním rohu (č. l. 174). Takový postup činí uvedenou rekognici podle fotografií
nejen absolutně nevěrohodným důkazem, ale je i v rozporu se zásadami pečlivé kriminalistické práce.“
289
Nález Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 256/01.
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osob vyobrazených na fotografiích. Tato legenda je však poznávající osobě
pochopitelně skryta.
Problematiku osobnostních práv osob vyobrazených na srovnávacích fotografiích řešil
Ústavní soud ve svém nálezu z roku 2002, kde se vyjádřil následovně: „Použití
fotografie v trestním řízení nezúčastněné osoby v rekognici ….nezakládá žádné dotčení
jejích osobnostních práv plynoucích z § 11 obč. zák. (např. práva na ochranu cti
a dobrého jména v souvislosti s neoprávněným založením podezření ze spáchání
trestného činu a jeho šířením ve veřejnosti). Nadto je rekognice fotografiemi zachycena
v soudním spise, přičemž ten není veřejnou listinou a nahlížení do něj je omezeno na
přesně zákonem omezený okruh osob (§ 65 tr. řádu).“290 Ústavní soud v tomto svém
nálezu dále uvedl, že vytváření srovnávacích alb pouze se souhlasem nezúčastněných
osob vyobrazených na těchto fotografiích nelze považovat za vhodné, neboť takovýto
postup by mohl vést ke zmaření rekognice, jakožto neodkladného a neopakovatelného
úkonu, který je spjat s nutností jeho rychlého provedení. Přesto však v ostatních
případech doporučuje opatřovat souhlas nezúčastněných osob, pokud se nejedná
o fotografie pořízené z policejních evidencí. 291 V současné době poskytuje ochranu
osobních údajů všech subjektů trestního řízení (včetně nezúčastněných osob) zejména
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými
orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo
výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady
2008/977/SVV292. Na národní úrovni se očekává přijetí vládního návrhu zákona
o zpracování osobních údajů 293, který implementuje evropské směrnice na ochranu
osobních údajů294 .
Průběh rekognice dle modelů je stejně jako v případě rekognice in natura zaznamenán
do protokolu o rekognici. Komentářová literatura doporučuje ke spolehlivějšímu
zachycení a posouzení průběhu rekognice pořídit kromě protokolu též fotografickou

290

Tamtéž.
KONRÁD, Zdeněk a Jitka VESELÁ. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2008, str. 63.
292
Dostupná
na:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=CS.
293
Ke dni vypracování této práce se jednalo o sněmovní tisk č. 138/0 ze dne 28. 3. 2018, přičemž návrh
zákona byl Senátem vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy (sněmovní tisk č. 138/15).
294
Kromě směrnice uvedené výše se jedná též o reakci na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).
291
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dokumentaci či audiovizuální záznam. 295 S doporučením audiovizuálního záznamu
průběhu rekognice se zejména u rekognice prováděné dle modelů zcela ztotožňuji.
Domnívám se, že právě u tohoto typu rekognice může být pro vyšetřovatele velmi těžké
vyhnout se navádění poznávající osoby ke správnému označení poznávaného objektu.
Bez provedení audiovizuálního záznamu průběhu rekognice je však takové případné
pochybení před soudem téměř nemožné prokázat. V praxi již Nejvyšší soud řešil
případ, ve kterém právě audiovizuální záznam pomohl k napadení správnosti provedení
rekognice, a to v aktuálně mediálně propíraném případu Lukáše Nečesaného.296
Nejvyšší soud zde konstatoval, že způsob, jakým nalézací soudy přihlédly k závěrům
vyplývajícím z této rekognice je v evidentním rozporu se zásadou in dubio pro reo a
zároveň vychází i z nepřesné reprodukce provedených důkazů. Vyšetřovatelé, kteří
v praxi tyto rekognice provádějí, leckdy za velmi ztížených podmínek (jako
ve zmíněném případě, kdy poznávající osoba byla velmi krátce po probuzení
z umělého spánku), by tedy neměli zapomínat na zcela pregnantní zachycení průběhu
rekognice do protokolu a rekognici a neměli by se snažit ulehčit si svou práci tím, že
poznávající osobu budou manipulovat k označení objektu, který potřebují ztotožnit.

295
296

PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, s. 1537.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1706/2016-II. - „Z pořízeného
videozáznamu je totiž evidentní, že poškozená, která ležela na nemocničním lůžku a jíž bylo fotoalbum
držené rukama policejního orgánu (vrchního komisaře) ukazováno na vzdálenost cca ¾ metru, si
jednotlivé fotografie mladých mužů (celkem 6 fotografií na 3 listech) v prvém kole postupně
a opakovaně prohlížela a na závěr tohoto kola, když hleděla na 3. listu na fotografie pod č. 5 a č. 6
(pod č. 5 byla v horní polovině tohoto listu fotoalba fotografie obviněného L. N.), zvedla svou pravou
paži a prostředník pravé ruky položila na levou ruku policisty, který fotoalbum v jeho spodní části
držel, a uvedla „vypadá tohleto“. Na to reagoval vrchní komisař dotazem „Tato osoba pod číslem
pět?“, načež poškozená cosi nesrozumitelně prohlásila. Z toho policejní orgán zřejmě usoudil, že
poškozená poznala obviněného, neboť do protokolu poznamenal, že (poškozená) „… upírá zrak do
horní části fotoalba, na fotografii muže pod číslem 5. Na dotaz vrchního komisaře, zda označuje osobu
č. 5 … prohlašuje, že ano.“
„Při druhém kole fotorekognice, které proběhlo krátce poté za obdobných podmínek, si poškozená
jednotlivé fotografie mladých mužů (opět 6 fotografií na 3 listech, ale v pozměněném pořadí) znovu
opakovaně prohlížela a v jeho závěru, když hleděla na 1. listu na fotografie pod č. 1 a č. 2 (pod č. 2
byla v dolní polovině tohoto listu fotoalba fotografie obviněného L. N.), na výzvu vrchního komisaře
„Tak ještě jednou, jsou to stejné fotografie, zkuste si je prohlédnout!“ odpověděla „Ne.“. Vrchní
komisař na takovou odpověď reagoval sugestivním dotazem „Takže tady ten poslední pod číslem
dvě?“, načež poškozená již poněkud rozčileně odpověděla otázkou „Pod jakým číslem dvě?“. Poté
vrchní komisař ukázal na fotografii pod č. 2 a uvedl „To je tento.“, na což poškozená tentokrát vyloženě
nazlobeně prohlásila „Není, hergot, tak to otočte!“. Takové expresivní a nepochybně významné
odpovědi (resp. bezprostřední reakce) poškozené však v protokole o rekognici zachyceny nejsou (je v
něm naopak uvedeno, že poškozená „… konstatuje, že zde ta osoba není, že byl v tom prvním“, a že si
prohlíží jednotlivé osoby „… a žádnou nepoznává.“).“ – videozáznam dostupný na:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=q_BWv2MJx2g.
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Rekognicí podle fotografie může dojít též ke znovupoznání např. mrtvoly. V případech,
kdy není možné provést rekognici in natura (např. mrtvé tělo je v době rekognice
in natura již v pokročilé fázi rozkladu) či vhodné (např. s ohledem na psychický stav
poznávající osoby či její vzdálenost od místa, kde se nachází mrtvola), je možné provést
rekognici mrtvoly dle modelů. Stejně tak, jako je možné provádět rekognici dle
fotografií i u věcí movitých a nemovitých, ačkoli k tomuto zákon neuvádí ničeho.
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6. Odchylky při provádění rekognice
Jako odchylky při provádění rekognice označuje komentářová literatura297 postupy
uvedené v ustanovení § 104b odst. 7 TŘ. Jedná se o skrytou rekognici, rekognici za
účasti osoby mladší 18 let a rekognici za přítomnosti utajovaného svědka. Pro
přehlednější systematiku práce jsem do této kapitoly zařadila též problematiku prázdné
rekognice a rekognici prováděnou v hlavním líčení.

6.1. Rekognice za účasti osoby mladší než 18 let
Koná-li se rekognice za účasti osoby mladší 18 let, musí vyšetřovatel brát v úvahu, že
ke správnému provedení takovéto rekognice je zapotřebí dodržovat nad rámec výše
uvedených taktických postupů ještě další doporučení či podmínky. Ustanovení § 104b
odst. 7 věta druhá TŘ stanoví: „Provádí-li se rekognice za účasti osoby mladší než
osmnáct let, užije se přiměřeně § 102.“
Zákon nevylučuje účast osoby mladší 18 let na rekognici. Osoba mladší 18 let tak může
být jak v pozici osoby poznávající, tak osoby poznávané. Ustanovení § 102 TŘ
upravuje podmínky výslechu takovéto osoby, resp. odchylky od klasického výslechu
dospělé osoby, se zřetelem k individuálním vlastnostem vyslýchané osoby v situacích,
kdy je taková osoba vyslýchána o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem
k věku této osoby mohlo nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj.
Takovýto výslech by tedy měl probíhat šetrným způsobem tak, aby nemusel být později
opakován. K jeho provedení se přibere též OSPOD nebo jiná osoba mající zkušenost
s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního
vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu, případně též rodiče
této osoby. Tyto osoby mohou s ohledem na psychický stav osoby mladší 18 let
navrhnout přerušení nebo ukončení výslechu osoby mladší 18 let a vyšetřovatel je
povinen takovému návrhu vyhovět.298 Kriminalistická praxe doporučuje, aby rekognice
za účasti osoby mladší 18 let byla provedena jako skrytá rekognice (viz níže).

297

PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, str. 1537.
298
PÚRY, František. § 102 [Výslech dítěte]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, str. 1498. - „Nevyhovění návrhu vyslýchajícím orgánem může být jen výjimečné
a odůvodněné výlučně nebezpečím z prodlení, které je povinen orgán činný v trestním řízení náležitě
konkretizovat a přesvědčivě odůvodnit. Nebezpečí z prodlení musí být takové intenzity, aby převážilo
nad významem nepříznivého vlivu výslechu na psychický stav svědka mladšího 18 let; např. je-li třeba
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6.2. Rekognice za přítomnosti utajovaného svědka
Oproti rekognici za účasti osoby mladší 18 let, která může být jak v pozici poznávající
tak i poznávané osoby, může být utajovaný svědek z logiky věci pouze osobou
poznávající. 299 Ustanovení § 104b odst. 7 věta třetí TŘ stanoví následující: „Rekognici
za přítomnosti svědka, jehož totožnost se utajuje z důvodů uvedených v § 55 odst. 2, lze
za podmínek utajení jeho podoby a osobních údajů provést, pokud je svědek
poznávající osobou.“
Trestní řád tedy v rámci takto provedené rekognice vyžaduje utajení podoby a osobních
údajů poznávající osoby. K utajení podoby poznávající osoby vyšetřovatel musí zajistit
dodržení jak obecných podmínek rekognice (zabránění setkání osoby poznávající
a poznávané před provedením rekognice), tak i např. setkání utajovaného svědka
jakožto poznávající osoby též s obhájcem poznávané osoby, popř. s jinými osobami
účastnícími se rekognice, např. s figuranty. 300 Rekognice za přítomnosti utajovaného
svědka tak vždy probíhá jako rekognice skrytá.
Výše uvedené se však uplatní pouze v případě, že v době trvání rekognice stále trvají
důvody k utajení totožnosti svědka. Pokud tyto důvody301 ji pominuly, nebude nic
bránit tomu, aby byla provedena rekognice se svědkem v postavení poznávané osoby,
nebudou-li to vylučovat jiné okolnosti.

6.3. Skrytá rekognice
O skryté rekognici jsem se zmiňovala v předchozích kapitolách této práce již
několikrát. Jedná se o postup, který je upraven v ustanovení § 104b odst. 7 TŘ a který
v praxi znamená, že poznávající osoba se v rámci procesu znovupoznání bezprostředně
nesetká s osobou poznávanou. Ačkoli existuje přímé zákonné vyjádření tohoto způsobu
provádění rekognice, správný postup jejího provádění zákon neupravuje. Objevují se
tak dva názory na zákonnost jejího provedení. Někteří odborníci zastávají názor, že
skrytá rekognice znamená takovou rekognici, o které poznávající osoba neví že

rozhodnout o vazbě zadrženého podezřelého, který měl spáchat vůči svědkovi nebo i dalším osobám
dětského věku závažný násilný trestný čin, přičemž hrozí jeho opakování.“
299
Shodně též článek 171 odst. 3 bulharského trestního řádu.
300
PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, str. 1537.
301
K důvodům utajení svědka viz ustanovení § 55 odst. 2, §101a, § 102a, § 183a odst. 4 a § 209 TŘ.
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probíhá.302 Takovýto výklad zákonného ustanovení je dle mého názoru nepřípustný.
Není možné, aby poznávaná osoba byla účastna procesního úkonu rekognice, aniž by
o tom věděla, neboť tuto osobu je třeba předem poučit o jejích procesních právech a
zároveň jí též poučit o tom, že nemůže být donucována k aktivnímu jednání, jak je
uvedeno výše. Pokud by tedy proběhla skrytá rekognice způsobem, kdy poznávaná
osoba nevěděla o jejím provádění, byl by takový postup přinejmenším v rozporu se
zásadou nemo tenetur se ipsum accusare.
Osobně se tedy přikláním k výkladu, že při skryté rekognici osoba poznávaná ví o jejím
konání, avšak není ve stejné místnosti jako osoba poznávající, takže nedochází
k bezprostřednímu setkání těchto osob.303 K tomu ostatně dochází též komentářová
literatura.304 Jedině takové provedení skryté rekognice je dle mého názoru možné
považovat za zákonné.
Zahraniční právní úprava přistupuje k zakotvení skryté rekognice různými způsoby.
Maďarský trestní řád v článku 122 odst. 5 umožňuje konat skrytou rekognici pouze
v případech, kdy se jedná o ochranu svědka. Italský trestní řád zase v článku 214
připouští provádění skryté rekognice (před soudem) v případech, kdy existují
oprávněné důvody domnívat se, že poznávající osoba může být zastrašována či
ovlivněna bezprostřední přítomností poznávané osoby. Oproti tomu polská právní
úprava ponechává volbu skryté rekognice čistě na uvážení vyšetřovatele, když neuvádí
žádné konkrétní podmínky jejího využití305, ba naopak předkládá výčet přípustných
prostředků, prostřednictvím kterých je možné skrytou rekognici provést, jako je např.
elektronické zařízení, hledáček, pozorovací zrcadlo nebo jiné prostředky, které
umožňují ukázat poznávající osobě osobu poznávanou.306
Při rekognici podle hlasu307 probíhá znovupoznání způsobem, kdy se poznávající osoba
nachází ve vedlejší místnosti, než ve které je poznávaná osoba společně s osobami
přivzatými. Přestože trestní řád neupravuje množství přibraných osob, kriminalistická
praxe vychází z ustanovení týkajících se rekognice osob in natura dle statických znaků
302

KONRÁD, Zdeněk a Jitka VESELÁ. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2008, str. 40.
NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Praha: EUROUNION, 2004, str. 294.
304
PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, str. 1537.
305
Stejnou úpravu nalezneme v článku 171 odst. 3 bulharského trestního řádu.
306
Ustanovení § 11 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie
warunków technicznych przeprowadzenia okazania (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 104
.poz.981).
307
Ustanovení § 104b odst. 3 TŘ.
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a k provedení rekognice přibírá minimální počet tří figurantů. Tyto osoby pak mezi
sebou hovoří a poznávající osoba je poslouchá. Komentářová literatura tento postup
ještě upřesňuje a vyžaduje, aby se poznávané osobě umožnilo hovořit v libovolném
pořadí mezi dalšími osobami s podobnými vlastnostmi308 a aby tyto osoby hovořily
postupně za sebou.309 Předpokládá se, že poznávající osoba osobu poznávanou
nevidí. 310 Pokud poznávající osoba v rámci svého výslechu uvedla jak znaky funkční
(dynamické), tak i znaky anatomicko-morfologické (statické), měl by vyšetřovatel
posoudit, zda je vhodné provést rekognici všech těchto znaků najednou či zda je
takticky vhodné provést nejprve rekognici dle funkčních znaků a teprve poté rekognici
znaků anatomicko-morfologických.

6.4. Prázdná rekognice
V rámci rekognice živých osob in natura kriminalistická praxe pracuje s institutem tzv.
„prázdné rekognice“. Prázdná rekognice probíhá tím způsobem, že vyšetřovatel
poznávající osobě nejprve představí skupinu osob, které jsou podobné ztotožňované
osobě, avšak do této skupiny úmyslně nezařadí samotnou poznávanou osobu.
Provedení takovéto skryté rekognice vyšetřovateli v praxi poskytuje prostor
k posouzení schopnosti poznávající osoby poznat ztotožňovanou osobu.
Zákon ani komentářová literatura výslovně provádění prázdné rekognice nezmiňují.
V praxi k němu však dochází, a proto považuji za vhodné tuto problematiku alespoň
nastínit.

Přípustnost

provádění

prázdné

rekognice

kriminalisté

dovozují

z demonstrativního výčtu důkazních prostředků, tj. ze skutečnosti, že provádění
takovéto rekognice není zákonem zakázáno a že za důkaz může sloužit vše, co může
přispět k objasnění věci. 311 S tímto závěrem se ztotožňuji a domnívám se, že provádění
skryté rekognice neodporuje zákonu ani základním zásadám trestního řízení a jako
takové by tedy nemělo být apriori zakazováno.

308

Podobnost figurantů v tomto případě znamená podobnost jejich funkčních znaků, nikoli jejich
zevnějšku.
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PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, str. 1537.
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KONRÁD, Zdeněk. Některé zvláštní způsoby dokazování: kriminalistické problémy teorie a praxe.
Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2017, str. 40.
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Domnívám se však, že aby vyšetřovatel dostál všem požadavkům, které jsou na
zákonnost rekognice jako procesního úkonu kladeny, musí provádění takového úkonu
těmto požadavkům přizpůsobit.

Vyšetřovatel by v první řadě měl učinit závěr, zda je provádění prázdné rekognice
s ohledem na kvality poznávající osoby vhodné. Poznávající osoba totiž nemusí být
v rámci jejího předchozího výslechu např. schopná slovy přesně reprodukovat
identifikační znaky, podle kterých bude poznávanou osobu znovupoznávat ve smyslu
ustanovení § 104b odst. 2 TŘ, ačkoli vyšetřovateli výslovně uvedla, že poznávanou
osobu pozná. V takovém případě považuje např. Konrád312 provedení prázdné
rekognice za vhodné, a to tím způsobem, že poznávající osobě jsou ukázány dvě různé
skupiny přivzatých osob, kdy v první skupině se poznávaná osoba mezi přivzaté osoby
neumístí, zatímco ve druhé skupině je již přítomna, avšak pouze za předpokladu, že se
jedná o jiné figuranty. Zatímco v první skupině musí figuranti odpovídat identifikačním
vlastnostem, které poznávající osoba uvedla v jejím výslechu, osoby ve druhé skupině
musí odpovídat kromě uvedených identifikačních znaků též těm znakům skutečným,
jako má poznávaná osoba. Poznávající osoba je po ukončení znovupoznání vyslechnuta
ke znakům, podle kterých identifikovala poznávanou osobu.
Co však Konrád neuvádí, a co je dle mého názoru stejně podstatné jako metodický
postup provádění prázdné rekognice, ne-li podstatnější, je řádné poučení poznávající
osoby o průběhu rekognice. Dle mého názoru je nutné, aby před ukázáním první
skupiny předvedených osob vyšetřovatel poznávající osobu výslovně poučil o tom, že
„mezi předvedenými osobami se poznávaná osoba může či nemusí vyskytovat.“ Jinak
dle mého názoru nelze považovat poučení poznávající osoby za dostatečné a provedená
rekognice bez takového poučení poznávající osoby by mohla mít sníženou důkazní sílu.
Nadto zahraniční výzkumy prokazují, že podáním takovéhoto poučení dochází
ke snížení negativních výsledků rekognice, zatímco procento pozitivních výsledků se
nesníží. 313
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Nedomnívám se však, že by měla být prázdná rekognice prováděna ve všech případech,
tj. aby se procesní úkon rekognice vždy skládal ze tří fází (výslechu, prázdné rekognice
a klasického znovupoznání s poznávanou osobou). Takováto úprava by totiž
znamenala ztrátu významu prázdné rekognice a ve spoustě případech by nutnost
provedení prázdné rekognice mohla vést až ke zmaření celého úkonu (např. by
s ohledem na fázi vyšetřování nebyl čas na opatření dvou skupin figurantů nebo by to
ani nebylo možné pro specifičnost poznávané osoby). Zkušený vyšetřovatel ve většině
případů dokáže určit již v rámci výslechu poznávající osoby, jaká je pravděpodobnost,
že tato poznávající osoba spolehlivě pozná poznávanou osobu. Pokud má o tomto
znovupoznání pochybnost, mělo by mu být umožněno, aby provedl prázdnou rekognici
a až poté rekognici se zařazením poznávané osoby. Pokud však budou okolnosti
nasvědčovat tomu, že provedení takovéto prázdné rekognice by nebylo účelné, neměl
by být k jejímu provádění nucen.
Ohledně obsahu poučení poznávající osoby se však domnívám, že by bylo vhodné,
aby poučení, že „mezi předvedenými osobami se poznávaná osoba může či nemusí
vyskytovat“, bylo poznávající osobě dáno vždy, a to i za předpokladu, kdy
vyšetřovatel rozhodne o neprovádění prázdné rekognice. To by pro poznávající osobu
znamenalo, že se může lépe psychicky na znovupoznání připravit a nebude se tolik
upínat na znovupoznání jakékoli osoby za každou cenu, tj. výsledkem by mohlo být
spolehlivější znovupoznání. V praxi jsem se totiž setkala s tím, že u klasické rekognice
osob in natura dochází dost často k tomu, že poznávající osoba dochází
ke znovupoznání výslovně vylučovací metodou ve smyslu konstatování „osoby pod
čísly 1-4 to určitě nejsou, protože mi nikoho nepřipomínají, takže to musí být pětka.“
Takováto poznávající osoba tedy dle mého názoru neprovádí znovupoznání, ale
protože ví, že se mezi poznávajícími osoby nachází právě jedna poznávaná osoba
(neboť tak byla poučena vyšetřovatelem314), snaží se za každou cenu nějakou osobu
označit, a tak tipuje, kdo by to s největší pravděpodobností mohl být.

6.5. Rekognice v hlavním líčení
Rekognice prováděná v hlavním líčení nespadá pod ustanovení § 104b odst. 7 TŘ. Do
této kapitoly jsem ji však zařadila z toho důvodu, že v praxi jsou převážně rekognice
314

Cože je problematické ještě navíc z důvodu, že ani poznávaná osoba nemusí být pachatelem, tj. nemusí
se krýt trestněprocesní vztah se vztahem trestněprávním.

108

konány v přípravném řízení a rekognice prováděné v hlavním líčením jsou tak poměrně
vzácné. Je však zapotřebí, aby i takto prováděné rekognice byly prováděny řádně
a v souladu se zákonem, jinak ani jejich provedení před soudem nezaručuje jejich
procesní správnost a v návaznosti na to použitelnost získaného důkazu.
Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 6. 5. 2003, sp. zn. 4 Tz 20/2003 konstatoval, že
s ohledem na organizační a technickou náročnost provádění tohoto důkazního
prostředku, zejména v hlavním líčení, kdy poznávaná osoba nesmí být poznávající
osobě před rekognicí ukázána by mělo provedení rekognice v hlavním líčení přicházet
v úvahu pouze tehdy, pokud potřeba takového důkazu vyvstane až v hlavním líčení na
základě již provedeného dokazování, a nikoliv v situaci, kdy nutnost provedení
rekognice je zjevná již v přípravném řízení a státní zástupce ji přesto neprovedl. K tomu
ještě Nejvyšší soud dodává, že takový postup může vést k vrácení věci státnímu
zástupci k došetření.
Ukáže-li se tedy provedení rekognice v řízení před soudem nezbytným, je nutné dodržet
všechny podmínky ustanovení § 104b TŘ. Z judikatury vyplývá, že v rozporu s tímto
ustanovením je zejména provedení rekognice osob dle fotografií v rámci hlavního
líčení, jemuž je přítomna poznávaná osoba. Výsledky takto provedené rekognice
nemohou být podkladem pro závěry o vině obviněného.315
Protivinský se ohledně rekognice prováděné v hlavním líčení přiklání k tomu názoru,
že rekognice na rozdíl od výslechu by se ve fázi trestního řízení před soudem měla
konat jen tehdy, jestliže nebyla konána v přípravném řízení a jestliže poznávající osoba
ještě neměla možnost poznávanou osobu spatřit (ať již bezprostředně či
zprostředkovaně). Rekognice v hlavním líčení by také neměla sloužit k napravování
chyb přípravného řízení či vyvracení pochybností o správnosti provedení rekognice
v přípravném řízení. Posuzování přípustnosti opakované rekognice je stejné jako
u rekognic v přípravném řízení. 316
Ustanovení § 104b TŘ se týká jak provádění rekognice v přípravném řízení, tak
i v hlavním líčení. Trestní řád však dále obsahuje ustanovení § 215 odst. 2 TŘ, které
upravuje možnost procesních stran provést v hlavním líčení důkaz, zejména výslech
svědka nebo znalce. Jazykovým výkladem tak lze jednoduše dojít k závěru, že
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zákonodárce neomezuje okruh důkazů, které může státní zástupce, obviněný nebo
obhájce provést, ale ponechává procesním stranám určitou volnost při výběru. V této
souvislosti je nutné podotknout, že právo provést důkaz zákon přiznává pouze
nejdůležitějším stranám v trestním řízení, tj. státnímu zástupci, obžalovanému
a obhájci (dále jen „oprávněné osoby“), nikoli např. poškozenému či znalci.
O žádosti oprávněných osob rozhoduje předseda senátu (§ 203 odst. 1 TŘ), případně
senát (§ 203 odst. 3 TŘ) opatřením. Žádost je zároveň zaznamenána do protokolu
o hlavním líčení spolu s údajem, o jaký důkaz se jedná a jak bylo o žádosti rozhodnuto.
Bylo-li žádosti vyhověno, z protokolu o hlavním líčení musí být patrné, kdo prováděl
důkaz, o jaký důkaz jde, jaký byl jeho průběh a s jakým výsledkem byl proveden. 317
Agnoskace
Vedle provádění rekognice, která je v hlavním líčení spíše vzácností, se však můžeme
setkat častěji s tím, že soud v rámci hlavního líčení provádí úkon, který je sice rekognici
osob in natura vzdáleně podobný, avšak chybí zde figuranti. Takový způsob ztotožnění
osoby se nazývá agnoskace a judikatura Ústavního osudu jej považuje za přípustný
důkazní prostředek.318 Ačkoli Ústavní soud konstatuje, že agnoskace nemá kvalitu
důkazního prostředku rekognice319, přesto je třeba jí přiznat odpovídající důkazní sílu,
neboť je poznávající již zná role poznávaných osob a nemůže si vybírat z několika
přibraných figurantů. Ústavní soud však dospěl k závěru, že i v situaci, kdy agnoskace
u hlavního líčení proběhla poté, kdy byla poznávaná osoba osobě poznávající ukázána
nikoliv jednou, ale hned dvakrát v rámci úkonů přípravného řízení (rekognice podle
fotografií a rekognice in natura) je třeba na ní hledět jako na důkaz mající důkazní sílu,
avšak značně oslabenou.320
Provádění agnoskace je nejčastěji spojováno se situací, kdy poznávající osoba zná
totožnost osoby poznávané. Ke vztahu rekognice a agnoskace v těchto situacích uvádí
Ústavní soud následující: „Nelze se dále ztotožnit s námitkou stěžovatele, že jediným
důkazním prostředkem pro označení osoby je rekognice. Rekognice, která je s účinností
od 1. 1. 2002 upravená v ustanovení § 104b tr. řádu (dříve pouze stručně v § 93 odst.
317
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2 tr. řádu) jako jeden ze zvláštních způsobů dokazování, se provede pouze v případech,
je-li nutné, aby poznávající osoba znovu označila osobu poznávanou a tím určila její
totožnost. Tyto podmínky v dané věci nebyly dány, neboť o totožnosti stěžovatele jako
osoby prodávající drogy nebyly pochybnosti. Dalším způsobem ztotožnění osoby (či
věci) v trestním řízení je agnoskace, byť i v trestním řádu výslovně neupravená, kdy je
poznávající osobě za účelem identifikace ukázána jen jedna osoba (či věc). Tento
postup zvolil nalézací soud v případě svědka J. P., který u hlavního líčení uvedl, že si
je naprosto jist, že obžalovaný je mužem, od kterého heroin kupoval. Toto prohlášení
učinil jako svědek, po řádném poučení, stalo se tedy součástí jeho svědecké výpovědi
a tím předmětem hodnocení ze strany soudů.“321

321

Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. II. ÚS 2/03.
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7. Dokumentace a hodnocení rekognice
7.1. Dokumentace rekognice
Provedení řádné dokumentace průběhu a výsledku rekognice je jednou ze zásad
zákonného provádění tohoto procesního úkonu. Jelikož je rekognice úkonem v zásadě
neopakovatelným, jehož průběh a výsledky z něj vzešlé ve většině případů hodnotí
soudce při hlavním líčení, který však neměl bezprostřední vjem o jejím průběhu, je
zapotřebí její řádné dokumentaci věnovat dostatečnou pozornost. Již samotná příprava
rekognice tak zahrnuje mimo jiné též přípravu vhodných dokumentačních prostředků
(k tomu viz kapitola 5.1.2. této práce).
Ustanovení § 104b TŘ, které upravuje základní pravidla provádění rekognice,
dokumentaci rekognice přímo neupravuje. V hlavě třetí Obecná ustanovení o úkonech
trestního řízení v ustanovení § 55 TŘ je však výslovně uvedeno, že o každém úkonu
trestního řízení (nestanoví-li zákon jinak) se sepíše protokol, a to zpravidla při úkonu
nebo bezprostředně po něm, což se uplatňuje zejména u těch úkonů trestního řízení,
kde je třeba zachytit průběh úkonu.322
Obligatorní dokumentaci tedy tvoří protokol o rekognici, jehož obsah je stanoven
ustanovením § 55 odst. 3 TŘ, které zní následovně: „V protokolu sepsaném o rekognici
se podrobně uvedou okolnosti, za nichž byla rekognice prováděna, zejména pořadí,
ve kterém byly osoby nebo věci ukázány podezřelému, obviněnému nebo svědkovi, doba
a podmínky jejich pozorování a jejich vyjádření; o rekognici prováděné v přípravném
řízení se zpravidla pořídí též obrazové záznamy.“
Komentářová literatura k tomuto uvádí, že protokol o rekognici musí obsahovat
následující informace:
•

podrobné uvedení okolností, za nichž byla rekognice prováděna (pořadí,
dokumentace všech požadavků vyplývajících z ustanovení § 104b odst. 3,4 a 7
TŘ)

•

uvedení doby a podmínek pozorování osoby nebo věci poznávající osobou
(podmínky, které mohou mít vliv na výsledek rekognice, zejména jakékoli
zvláštnosti)

322

ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. § 55 [Obecná ustanovení o sepisování protokolu]. In: ŠÁMAL,
Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, str. 617.
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•

uvedení vyjádření poznávané osoby a poznávající osoby (vedle těchto osob
vyšetřovatel zaprotokoluje i vyjádření nezúčastněné osoby, případně jiných
osob účastnících se úkonu – OSPOD, obhájce,..323)

•

pořízení obrazových záznamů o rekognici prováděné v přípravném řízení. 324

Ačkoli poslední z obsahových podmínek protokolu o rekognici směřuje výhradně
k rekognici prováděné v přípravném řízení, ponechávám tuto informaci mezi obecnými
náležitostmi protokolu, neboť převážná většina rekognic je prováděna právě
v přípravném řízení. Nadto se domnívám, že nic nebrání tomu, aby tato podmínka byla
zachována též v protokolaci rekognice prováděné v hlavním líčení pro případné
potřeby soudů další instance. Velký důraz na pořizování protokolu o rekognici
prováděné před soudem a jeho formální správnost nalezneme např. v italské úpravě
trestního procesu, kde nezaznamenání přesného průběhu rekognice (včetně otázek
a odpovědí vyšetřovatele a poznávající osoby) má za následek neplatnost celého úkonu
rekognice. 325
Protokol o rekognici by měl obsahovat jak informace o přípravě a průběhu rekognice,
tak i o jejím výsledku, aby bylo možné později hodnotit věrohodnost celého úkonu.326
Kriminalistická nauka vedle obecných náležitostí protokolu o rekognici stanovených
zákonem, vyžaduje též aby protokol obsahoval ještě další specifické údaje. Protokol
o rekognici tak dělí na tři nebo dokonce čtyři části (dle pohledu jednotlivých
odborníků).327 Po prostudování těchto různých přístupů jsem došla k závěru, že
teoretické požadavky na dělení částí protokolu o rekognici nejsou pro praxi příliš
podstatné a není tedy dle mého názoru zapotřebí přiklánět se k tomu či onomu
rozdělení. Domnívám se, že pro zákonné provedení rekognice je podstatné pouze to,
aby každý protokol o rekognici, nehledě na jeho rozdělení částí, obsahoval tyto
informace:
d) identifikaci orgánu činného v trestním řízení (tj. kdo rekognici prováděl),

323

S ohledem na ustanovení § 55 odst. 1 písm. d), e) a f) TŘ.
ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. § 55 [Obecná ustanovení o sepisování protokolu]. In: ŠÁMAL,
Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, str. 617..
325
Článek 213 a 214 italského trestního řádu.
326
PROTIVINSKÝ, Miroslav, TIPLICA, Mircea. Teorie a praxe dokazování v trestním řízení
znovupoznáním osob a věcí. Praha: Univerzita Karlova, 1986, s. 82.
327
K různým přístupům k dělení částí protokolu o rekognici srov. např. KONRÁD, Zdeněk. Některé
zvláštní způsoby dokazování: kriminalistické problémy teorie a praxe. Praha: Policejní akademie
České republiky v Praze, 2017, str. 45 a MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK.
Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, str. 353.
324
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e) identifikaci trestní věci,
f) časové určení provedení rekognice,
g) místo provedení rekognice,
h) cíl rekognice,
i) identifikaci poznávající osoby a dalších přítomných osob zúčastněných na
rekognici (obhájce, nezúčastněná osoba, soudce,..),
j) identifikaci poznávané osoby a dalších přivzatých osob (včetně jejich
číselného označení),
k) poučení poznávající i poznávané osoby dle jejich procesního postavení,
l) zaznamenání výslechu poznávající osoby (popis individuálních znaků
poznávané osoby,
m) popis podmínek provedení rekognice,
n) popis přivzatých objektů (včetně informace o stupni jejich podobnosti či
druhové shodnosti s poznávaným objektem)
o) zachycení průběhu znovupoznání (zda bylo poznávané osobě umožněno vybrat
si číslo a místo, apod.)328
p) dobu pozorování
q) přesné učení identifikovaného objektu/ neoznačení žádného objektu,
r) vyjádření poznávající osoby, podle kterých znaků poznávala,
s) údaje o dokumentaci (a kde se nachází)329.
Odborná literatura se obecně na podstatných informacích zaznamenaných
v protokolech o rekognici shoduje. 330 Co však neuvádí, jsou informace označené pod
bodem i) shora uvedeného výčtu. S ohledem na závěry, které jsem učinila již kapitole
5.2. této práce, týkající se konkrétně toho, že rekognici je nutné považovat za
dvoufázový procení úkon a že obě fáze je s ohledem na neodkladnost či

328

329

330

Zachycení stručného průběhu rekognice slouží orgánu činnému v trestním řízení k prokázání, že
procesní úkon byl proveden při zachování zákonných ustanovení či jiných taktických postupů
upravujících provádění takového úkonu.
„Okolnost, že byl o průběhu úkonu pořízen vedle protokolu i zvukový a/nebo obrazový záznam, se
poznamená do protokolu sepsaném o úkonu, v němž se také mimo obecných náležitostí [zákon zde
zdůrazňuje údaje o čase, místě a způsobu jeho provedení – srov. § 55 odst. 1 písm. b) a d)] uvede též
údaj o použitém prostředku (o jaký záznam, na jakém záznamovém zařízení se jednalo a jaké médium
pro zachycení záznamu bylo použito – kompaktní disk, DVD, Blu-ray, disketa, videokazeta či
audiokazeta atd.).“ - ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. § 55a [Použití zvláštních prostředků při
protokolaci]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, str. 640.
K tomu srov. KONRÁD, Zdeněk. Některé zvláštní způsoby dokazování: kriminalistické problémy
teorie a praxe. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2017, str. 45 a MUSIL, Jan, Zdeněk
KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, str. 353.
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neopakovatelnost rekognice ve smyslu ustanovení § 160 odst. 4 TŘ nutné zaznamenat
do protokolu o rekognici dle ustanovení § 55 odst. 3 TŘ, jsem toho názoru, že kromě
informací uvedených v odborné literatuře by měl protokol o provedené rekognici
obsahovat též informace, které poznávající osoba orgánu činnému v trestním
řízení uvedla v rámci jejího výslechu k individuálním znakům poznávané osoby.
V praxi jsem se též setkala s tím, že součástí protokolu o rekognici je následující
prohlášení poznávající osoby: „Prohlašuji, že mi před uskutečněním rekognice nebyla
policejním orgánem ukázána poznávaná osoba nebo její fotografie, ani jsem tuto
neviděl v médiích či osobně (vyjma kontaktu při jednání, které je předmětem
vyšetřování).“ Domnívám se, že takovéto výslovné prohlášení je velmi vhodné
zejména s ohledem na skutečnost, že při hodnocení rekognice může přispět k větší
věrohodnosti výsledku rekognice.
V praxi jsou předpřipravené šablony protokolu o rekognici vyšetřovateli přístupné
z informačního systému Evidence trestního řízení, tzv. ETŘ. 331 Vyšetřovatel tedy pro
každý úkon rekognice nepřipravuje samostatný protokol o rekognici, ale používá již
vytvořenou šablonu, do které pouze doplňuje podstatné informace.
Fakultativní dokumentaci, tj. dokumentaci, jejíž pořízení záleží výhradně na uvážení
vyšetřovatele, tvoří technické způsoby dokumentace. Ustanovení § 55 odst. 3 TŘ
zmiňuje vhodnost pořízení obrazových záznamů při provádění rekognice v přípravném
řízení, nikoli nutnost takového postupu.332 Kriminalistická věda však doporučuje při
provádění rekognice pořizovat minimálně obrazové záznamy (rekognice osob a věcí in
natura). Jako velmi vhodné se mi však jeví pořizovat též zvukově-obrazové záznamy333
v rámci provádění rekognic dle modelů (fotografií), a to k přesnějšímu zachycení
a posouzení toho, jak se poznávající osoba chovala, jak přesvědčivě označila
poznávanou osobu či věc a setrvávala na své dřívější výpovědi apod.334, a také v rámci
rekognic osob dle jejich funkčních znaků. Obligatorní pořízení obrazového
331

V tomto systému jsou prováděny veškeré procesní úkony, např. výslechy osob, zahájení úkonů tr.
stíhání, OMČ. V rámci procesu elektronizace trestního řízení jsou tyto veškeré údaje přístupné
dozorovému státnímu zástupci, což je prvek, který může významně zasáhnout do rychlosti a kvality
procesního postupu.
332
Velmi podobnou úpravu najdeme též v maďarském trestním řádu, který kromě audio a video
dokumentace připouští též jinou (vhodnou) dokumentaci, přičemž stanoví, že tato dokumentace nesmí
sloužit k jinému účelu, než pro který byla pořízena (článek 123 odst. 5).
333
Ustanovení § 79 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
334
PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, str. 1537.
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a zvukového záznamu by přicházelo v úvahu jedině v případě, kdy by rekognice byla
prováděna za použití videokonferenčního zařízení. 335
Nejčastějším druhem dokumentace rekognice je však stále dokumentace fotografická.
Při rekognici osob in natura je tak např. kriminalistickou praxí doporučováno, aby
kriminalistický technik fotograficky zadokumentoval celkovou situaci probíhající
rekognice, poznávanou osobu mezi všemi figuranty, poznávanou osobu samostatně a
případně ještě samostatně charakteristické znaky, podle nichž poznávající osoba
znovupoznává poznávanou osobu.336
Komentářová literatura ještě v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že tyto
prostředky slouží k dokumentaci reálného průběhu úkonu, a z toho důvodu by neměly
být žádným způsobem upravovány (zkracovány, stříhány, doplňovány doprovodným
textem apod.), aby nedošlo ke snížení jejich důkazní hodnoty. 337

7.2. Hodnocení rekognice
Proces dokazování se dělí na fázi vyhledávání důkazů, provádění a procesní zajišťování
důkazů a na fázi prověrky a hodnocení důkazů, přičemž tyto fáze spolu úzce souvisejí
a navzájem se prolínají. 338 Ustanovení § 2 odst. 6 TŘ339 vyjadřuje jednu ze základních
zásad trestního řízení, a to zásadu volného hodnocení důkazů. Aby bylo možné docílit
správného zhodnocení důkazů, je zapotřebí důkladně prověřit nejen každý získaný
důkaz zvlášť, ale též všechny získané důkazy v jejich souhrnu a následně provést
hodnocení takovýchto důkazů. Jelínek proces hodnocení důkazů definuje jako
„myšlenkovou činnost orgánu činného v trestním řízení, kterou tento orgán přisuzuje
získanému důkazu určitou hodnotu, pokud jde o jeho závažnost, zákonnost a pravdivost,
přičemž jde o zásadně rovnocenná hlediska.“340

335

K tomu srov. ustanovení § 55a odst. 1 TŘ.
PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 115.
337
ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. § 55a [Použití zvláštních prostředků při protokolaci]. In: ŠÁMAL,
Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, str. 640..
338
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018, str. 393.
339
„Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na
pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.“
340
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018, str. 394-395.
336
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Předmětem procesního dokazování při rekognici je skutečnost identity nějakého
objektu.341 Fáze prověrky a hodnocení důkazů se tedy týká všech fází rekognice, tj. jak
první fáze – výslechu poznávající osoby, tak i fáze následující – znovupoznání,
případně též pomyslné třetí fáze – opakovaného výslechu poznávající osoby. Výsledek
rekognice se poté prověřuje jednak porovnáním s důkazy již získanými, tak
i vyhledáním a provedením důkazů dalších, z čehož vyplývá provázanost jednotlivých
fází procesu dokazování. Prověrka výsledků rekognice by měla zahrnovat jak prověření
skutečností, které byly zjištěny, tak i prověření procesního postupu z hlediska
zákonných požadavků a doporučení kriminalistiky. 342
Tiplica k hodnocení a prověřování výsledků rekognice předkládá jakýsi návod, jaké
skutečnosti se zejména mají brát v potaz při hodnocení a prověřování výsledků
rekognice. Tyto skutečnosti dělí do následujících skupin:
•

Jak se formovala paměťová stopa a výpověď poznávající osoby? (zejména
podmínky provádění rekognice, včasnost jejího provádění, úplnost a přesnost
popisu poznávající osoby,

vlastnosti ztotožňující osoby včetně její

věrohodnosti)
•

Jaký byl průběh druhé fáze rekognice – znovupoznání? (zejména dostatečný
počet figurantů a jejich vzájemná podoba, míra jistoty poznávající osoby při
znovupoznání, dostatečné uvedení identifikačních znaků 343)

•

Zda jsou ve výsledcích nějaké spory? (zejména posouzení souladu
identifikačních znaků dle výslechu a dle znovupoznání, posouzení skutečných
identifikačních znaků se znaky uvedenými, zda byl objekt poznán více

341

PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 159.
342
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06 - „Samotná skutečnost, že
poznávající osoba označila obviněného jako pachatele trestného činu, musí být ve smyslu ustanovení
§ 2 odst. 6 trestního řádu hodnocena po pečlivém uvážení všech okolností případu, včetně
psychologických vlastností poznávající osoby i samotného průběhu rekognice, ať již na základě
výpovědí svědků a obviněného, sepsaného protokolu či obrazového nebo filmového záznamu. Je na
obecném soudu, aby při posouzení věrohodnosti výsledků rekognice vzal v úvahu nejrůznější okolnosti
průběhu tohoto úkonu v konkrétním případě, jež lze seznat z úředního videozáznamu. Těmito
okolnostmi může být např. zvýšená nervozita, rozechvělost či napětí obviněného, kontrastující s
uvolněným postojem figurantů, či jakákoli zjevná odlišnost, jež může k osobě obviněného strhnout
pozornost váhajícího svědka. Každá taková okolnost snižující věrohodnost výsledků rekognice však
sama o sobě nemusí způsobit nezákonnost tohoto úkonu,“
343
Kriminalistická nauka obecně zastává názor, že čím více identifikačních znaků poznávající osoba
uvede, tím je výsledek úspěšné rekognice hodnověrnější.
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poznávajícími osobami344, posouzení souladu či rozporu výsledku rekognice
s ostatními důkazy). 345

344

Stejně jako v případě mnohosti uvedených identifikačních znaků, i v tomto případě kriminalistická
nauka hovoří o vyšší hodnověrnosti rekognice, při které je poznávaný objekt znovupoznán několika
osobami.
345
TIPLICA, Mircea. Kriminalistická taktika. Praha: Policejní akademie ČR, 1997, str. 95-96.
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8. Rekognice jako neodkladný a neopakovatelný úkon
8.1. Rekognice jako neodkladný úkon
Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách této práce, rekognice může mít povahu
neodkladného úkonu ve smyslu ustanovení § 160 odst. 4 TŘ ve spojení s § 158a TŘ.
Trestní řád definuje neodkladný úkon jako „takový úkon, který vzhledem k nebezpečí
jeho zmaření, zničení nebo ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení
odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání.“346 Neodkladnost úkonu tak
nemůže spočívat pouze v tom, že jím mají být objasněny skutečnosti podmiňující
zahájení trestního stíhání. 347
Jako neodkladný úkon bývá rekognice často v praxi využívána ještě před zahájením
trestního stíhání, kdy je zapotřebí rekognovat zadrženou podezřelou osobu či
věc,348kterou má tato osoba při sobě, krátce po spáchání trestného činu poškozeným či
jiným očitým svědkem. 349, 350 Orgán činný v trestním řízení musí postupovat tak, aby
v souladu s ustanovením § 76 TŘ zadrženou osobu do 48 hodin odevzdal soudu či ji
propustil na svobodu, což může být závislé na výsledku rekogničního úkonu.
V případě, že výsledek takto provedené rekognice bude negativní a vyšetřovatel
nebude mít k dispozici dostatek důkazů, aby mohl zahájit trestní stíhání a podat soudu
návrh na vzetí obviněného do vazby, je povinen osobu podezřelou nejpozději do 48
hodin propustit na svobodu. Je tedy zřejmé, že rychlost provedení úkonu rekognice
může být často velmi kritickým požadavkem a vyšetřovatelé by měli být na tyto situace
připraveni a měli by postupovat tak, aby se vyvarovali případných chyb, které by
rekognici mohly zmařit.
V případě, že je rekognice prováděna jako neodkladný úkon ještě před zahájením
trestního stíhání, trestní řád v ustanovení § 158a stanoví podmínku, že ji lze povést
pouze na návrh státního zástupce a za účasti soudce. Zatímco obviněnému je po
zahájení trestního stíhání plně umožněno uplatňovat svá práva na obhajobu
prostřednictvím svého obhájce (zvoleného či ustanoveného), rekognice jako
346

Ustanovení § 160 odst. 4 TŘ.
CHMELÍK, Jan. Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, str.
141.
348
Z povahy věci půjde o rekognici osob či věcí in natura, nikoli dle modelů.
349
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018, str. 428.
350
K tomu srov. např. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 1. 1996 sp. zn. 3 To
937/95 a Nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 2852/14.
347
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neodkladný úkon je prováděna ještě před zahájením trestního stíhání. 351 Z toho důvodu
obsahuje trestní řád ustanovení, které poznávané osobě zaručuje zákonnost
provedeného úkonu i v době před zahájením trestního stíhání. A contrario se dá z této
úpravy dovodit, a komentářová literatura tak činí, že z důvodu možnosti obviněného
po zahájení trestního stíhání uplatnit svá práva na obhajobu prostřednictvím svého
obhájce není již účast soudce na rekognici potřebná. 352
V praxi vše probíhá tak, že policejní orgán informuje o nutnosti provedení rekognice
jako neodkladného úkonu státního zástupce, včetně uvedení zdůvodnění tohoto
postupu. Státní zástupce posoudí důvody pro provedení neodkladného úkonu
a v případě, že s návrhem policejního orgánu souhlasí, navrhne soudci353 (nejčastěji
telefonicky), aby rekognice byla provedena za účasti soudce, a to v co nejkratším
termínu. V opačném případě státní zástupce sdělí policejnímu orgánu, že nepovažuje
za potřebné provést neodkladný úkon a vše se zaznamená do spisu. Komentářová
literatura k tomu uvádí, že státní zástupce navrhne provedení úkonu za účasti soudce
tak, aby se soudce mohl zúčastnit již výslechu poznávající osoby, přičemž v protokolu
o rekognici (jako neodkladného úkonu) je třeba vždy uvést, na základě jakých
skutečností byl úkon za neodkladný považován. 354
Ve své praxi jsem se při rekognici před zahájením trestního stíhání setkala s tím, že
soudce, který se účastnil rekognice v rámci své tzv. „dosahové pohotovosti“ (která je
určována jednotlivými soudy dle rozvrhu práce), byl soudce občanskoprávního úseku,
nikoli trestněprávního úseku. Tento soudce se při samotném provádění úkonu
rekognice ptal vyšetřovatele, jaké je jeho postavení v rámci provádění úkonu a zda má
něco aktivně konat či nikoli. Z konzultace s několika vyšetřovateli mi poté vyplynulo,
že se nejedná o výjimečný případ, ale že se tato situace opakuje celkem pravidelně,
zejména u některých soudů. Ačkoli jsem zjistila, že justiční akademie pořádá školení
s názvem Úkony v přípravném řízení trestním pro civilní soudce, považuji i přes toto
zjištění za vhodné, aby okresní (obvodní) soudy přizpůsobily své rozvrhy práce
(a zejména rozvrhy dosahové povinnosti soudců) takovým způsobem, aby
351

Ustanovení § 158 odst. 5 TŘ hovoří nikoli o obhájci, ale o právu na právní pomoc advokáta. K tomu
srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 5 Tdo 413/2012.
352
ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav. § 158a [Úkony prováděné za účasti soudce]. In: ŠÁMAL, Pavel.
Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, str. 1976.
353
Ustanovení § 26 odst. 1 TŘ – „K provádění úkonů v přípravném řízení je příslušný okresní soud, v jehož
obvodě je činný státní zástupce, který podal příslušný návrh.“
354
ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav. § 158a [Úkony prováděné za účasti soudce]. In: ŠÁMAL, Pavel.
Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, str. 1976.
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státnímu zástupci bylo umožněno vždy zajistit účast soudce trestněprávního
úseku. 355

8.2. Rekognice jako neopakovatelný úkon
Trestní řád ve stejném ustanovení § 160 odst. 4 definuje též neopakovatelný úkon, a to
jako „takový úkon, který nebude možno před soudem provést.“ Stejně jako v případě
neodkladného úkonu požaduje, aby protokol o provedení rekognice obsahoval
informaci o tom, na základě jakých skutečností byl úkon za neopakovatelný
považován.
Hlavní zdůvodnění neopakovatelnosti rekognice spočívá v její podstatě, která je
založená na existenci paměťové stopy ve vědomí osoby. Z poznatků kriminalistické
psychologie pak vyplývá, že jedním ze specifik paměťových stop je, že je nelze
zpravidla využít opakovaně, neboť hrozí sugestivní ovlivnění poznávající osoby
paměťovou stopou z prvně provedené rekognice.356
Rekognice dle modelů následovaná rekognicí in natura
Z ustanovení § 104b odst. 4 TŘ a z recentní judikatury357 vyplývá nejčastější situace,
kdy dochází k opakování rekognice, a to v případě provedení rekognice dle modelů
a na to navazující rekognice in natura. Trestní řád v této souvislosti stanovuje jedinou
podmínku takovéhoto postupu, a to že rekognice dle modelů nesmí bezprostředně
předcházet rekognici ukázáním osoby. 358 Zákaz bezprostředního předcházení
rekognice dle fotografií rekognici in natura obsahoval již čl. 74 odst. 3 Instrukce pro
vyšetřovatele a policejní orgány k postupu v trestním řízení, a to již v době, kdy ještě
trestní řád úpravu rekognice vůbec neznal. Lze však zcela souhlasit s názorem
Protivinského, který takovéto ustanovení považuje za více než zavádějící s ohledem na

355

K tomuto závěru docházím s vědomím toho, že předpokladem pro funkci soudce je mimo jiné i složení
odborné justiční zkoušky, která hodnotí znalosti z různých odvětví práva.
356
K tomu srov. PORADA, Viktor. Kriminalistika: (úvod, technika, taktika). Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, str. 58-59 a PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném
řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971, str. 20 a násl.
357
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 1. 2001, sp. zn. 7 To 141/2000.
358
Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2003, sp. zn. 7 To 106/2003 – „Zákon přitom stanoví
jedinou specifickou podmínku: rekognice in natura nesmí následovat bezprostředně po rekognici podle
fotografií (§ 104bodst. 4 TrŘ). To jednoznačně svědčí o tom, že rekognice není zcela neopakovatelným
úkonem.“
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psychologické hledisko věci. 359 Můžeme vůbec předpokládat, že každá poznávající
osoba zapomene v průběhu přibližně dvou měsíců360 od provedení rekognice dle
fotografií obraz poznávané osoby tak, aby po uplynutí této doby bylo možné provést
rekognici in natura a tuto rekognici považovat za hodnověrnou? Domnívám se, že
nikoli.
Ustálená judikatura361 považuje rekognici dle modelů za subsidiární k rekognici
in natura. Jestliže tedy dojde např. k tomu, že výsledek rekognice provedené dle
fotografií není možné použít jako důkaz, je možné tento nedostatek později „zhojit“
v rámci provedení rekognice in natura. Z recentní judikatury a z poznatků psychologie
však vyplývá, že je při hodnocení takovéto navazující rekognice in natura nezbytné
přihlédnout též k tomu, že poznávající osoba již dříve spatřila poznávanou osobu
na fotografii. 362 S tímto postupem se však nijak neztotožňuji, neboť se domnívám, že
otázka přípustnosti opakované rekognice je natolik problematická, že rekognici
in natura navazující na rekognici dle fotografií nelze hojit vady při provádění první
rekognice.
V počátcích vyšetřování, kdy policejní orgán ještě nemá přesnou představu o tom, kdo
by mohl být pachatelem trestného činu, je velmi často využíváno právě rekognic dle
fotografií v podobě neodkladného úkonu, tj. před zahájením trestního stíhání. Volba
mezi rekognicí dle fotografií a rekognicí in natura je totiž též odvislá od zvolené taktiky
vyšetřování. V případě, kdy by policejní orgán přistoupil v rané fázi vyšetřování
k rekognici podezřelé osoby in natura, mohl by tuto osobu vyplašit a ta by mohla zmařit
průběh nejen rekognice, ale celého vyšetřování a ohrozit tak proces shromažďování
dalších usvědčujících důkazů. Vyšetřovatelé tedy často volí taktiku opatření fotografie
poznávané osoby, poté provedou s poznávající osobou rekognici dle fotografií, v rámci
které si posoudí též vlastnosti poznávající osoby (schopnost znovupoznání,
věrohodnost, aj.). Pozitivní výsledek rekognice dle fotografií poté vyšetřovateli může
přinést dostatek času na vyřízení potřebné dokumentace k tomu, aby ihned

359

PROTIVINSKÝ, Miroslav. Vady rekognice a jejich procesní důsledky. Bulletin advokacie. 1997, č. 2,
str. 11 a násl.
360
K výkladu bezprostředního předcházení rekognice viz kapitola Zákonná úprava rekognice v TŘ –
k ustanovení § 104b odst. 4 TŘ.
361
Srov. Nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2001, sp. zn. IV. ÚS 37/01 a Usnesení Ústavního soudu ze
dne 13. 6. 2006, sp. zn. I. ÚS 371/05.
362
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 1. 2001, sp. zn. 7 To 141/2000.
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po provedení rekognice in natura poznávané osoby mohla být tato osoba vzata do
vazby.
Problematickou se u provádění rekognice in natura po předchozím provedení rekognice
dle fotografií jeví ta skutečnost, že při rekognici in natura jsou společně s poznávanou
osobou přibrány jiné osoby (figuranti), než které byly poznávající osobě předloženy na
fotografiích. Protivinský uvádí, že v takovém případě je „ztotožňující osoba… při
rekognici in natura přímo a silně sugestivně ovlivněna, neboť ve skupině osob
předvedených in natura se nachází jediná osoba, kterou viděla při prvé rekognici mezi
několika fotografiemi“363 V současné době neexistuje jednoznačný názor ohledně
vhodnosti takovéto zákonné úpravy. Zatímco Ústavní soud opakování rekognice
připouští364, odborná veřejnost vyjadřuje spíše nesouhlas s opakovanou rekognicí.
Jelínek a Pelc možnost provádění rekognice in natura po předchozím provedení
rekognice dle fotografií vnímají jako postup, který ne zcela respektuje princip
materiální pravdy. 365

S tímto

názorem se

ztotožňuji z pohledu

objektivity

a použitelnosti výsledku provedené rekognice v rámci jejího hodnocení. Na druhou
stranu však vnímám provádění takovéto opakované rekognice v přípravném řízení jako
velmi praktické, umožňující rychlé a efektivní zjištění pachatele. Nejsem toho názoru,
že stanovení povinnosti přibrání totožných přivzatých osob jako při rekognici dle
fotografií v rámci rekognice in natura povede k zachování objektivity a zároveň
efektivity procesního úkonu rekognice. Řešení spatřuji v instruktáži orgánů činných
v trestním řízení, aby nenadužívali rekognici dle fotografií, pokud se jeví jako reálné,
že bude možné později provést rekognici in natura a v případě, kdy bude taková
opakovaná rekognice provedena, aby jak orgány činné v trestním řízení, tak zejména
pak soudy dostatečně přihlíželi z hlediska důkazní síly i k první provedené
rekognici. 366
Jiné případy opakování rekognice

363

PROTIVINSKÝ, Miroslav. Vady rekognice a jejich procesní důsledky. Bulletin advokacie. 1997, č. 2,
str. 11 a násl.
364
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 2852/14.
365
JELÍNEK, Jiří a Vladimír PELC. Zákon o obětech trestných činů – jeho nedostatky a možnosti řešení.
Bulletin advokacie. 2015, č. 11, str. 19–23.
366
Jak je uvedeno např. v Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 1. 2001, sp. zn. 7 To 141/2000.
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Zatímco výše uvedený případ opakování rekognice je výslovně umožněn zákonným
ustanovením (nehledě na správnost takového postupu), v praxi často dochází
k opakování rekognic i v jiných případech, než které zákon umožňuje.
Typickým případem je opakování znovupoznání v rámci rekognice in natura při změně
pořadí ukazovaných osob, s odůvodněním, aby se vyloučila nahodilost volby v případě
pozitivního výsledku znovupoznání a zvýšila se spolehlivost rekognice. 367
K nevhodnosti takového postupu jsem se vyjádřila již v kapitole 5.3.1. této práce, na
kterou si na tomto místě dovolím poukázat. Existují však případy, kdy je bezprostřední
opakování procesu znovupoznání možné považovat za potenciálně vhodné (ačkoli se
domnívám, že ke kvalifikované odpovědi na tuto otázku nemám potřebné znalosti
z oboru psychologie), např. v situacích, kdy si poznávající osoba není poznávanou
osobou jistá a sama požádá vyšetřovatele, zda by si mohla prohlédnout osoby ještě
jednou ve změněném pořadí. Každý takový případ však musí být posuzován ad hoc
a bude vždy záviset pouze na vyšetřovateli, zda takový postup umožní či nikoli. Vždy
však musí zajistit splnění všech zákonných požadavků na jeho provedení. Rozhodně se
však nedomnívám, že opakovaná rekognice může bez dalšího vést k vyloučení
nahodilosti volby a ke zvýšení spolehlivosti rekognice, jak uvádí komentářová
literatura.368
Neopakovatelnost rekognice v sobě zahrnuje zásadu zamezení ukázání poznávané
osoby osobě poznávající před provedením rekognice, neboť porušení této zásady by
znamenalo ztrátu důkazního významu rekognice. 369 Provedení více rekognic za sebou
za účelem znovupoznání několika poznávaných osob je obecně možné.
Problematika neúčasti obhájce poznávané osoby na provedené rekognici
Problematika neúčasti obhájce poznávané osoby na provedené rekognici souvisí jak
s neodkladností, tak i neopakovatelností rekognice. Vždy je totiž třeba mít na paměti
dodržování zásady kontradiktornosti, která je vyjádřena v čl. 6 odst. 3 písm. d) EÚLP,
podle kterého má každý, kdo je obviněn z trestného činu právo vyslýchat nebo dát

367

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 3. 2002, sp. zn. 1 To 29/2002 - Stejně tak není možné,
aby poznávaná osoba byla „opakovaně ztotožňována v rámci různého spektra osob typově jí
odpovídajících.“
368
PÚRY, František. § 104b [Rekognice]. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2013, str. 1537.
369
Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 20. 6. 1989 sp. zn. 5 Tz 8/89.
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vyslýchat svědky proti sobě. 370 Vrchní soud v Praze ve svém usnesení v roce 2007
dovodil, že jestliže byla rekognice provedena jako neodkladný a neopakovatelný úkon,
a nebylo umožněno, aby se jej účastnil obhájce poznávané osoby, nelze vinu
obviněného založit jen na tomto důkazu (byť přípustném), pokud není potvrzen jinými
relevantními usvědčujícími důkazy. 371 Takovýto závěr je v souladu s judikaturou
ESLP372, avšak odporuje recentní judikatuře Ústavního soudu. Ústavní soud totiž
ve svém nálezu ze dne 23. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 2852/14 konstatoval, že: „v řízení před
soudem mohou být jako důkaz použity zásadně jen takové výpovědi svědků či dalších
osob, včetně rekognicí, jejichž provedení měla obhajoba možnost být přítomna
a aktivně účastna. Pouze ve výjimečných případech lze přistoupit k použití takového
důkazu (výpovědi svědka) provedeného jako neodkladný a neopakovatelný úkon podle
§ 158a trestního řádu, jehož se obhajoba nemohla účastnit. Zvláště v případech, kdy
takový důkaz má být rozhodujícím či dokonce jediným důkazem o vině obžalovaného,
je naprosto nezbytné, aby se orgány činné v trestním řízení nespoléhaly automaticky
na možnost použití důkazu v režimu § 211 odst. 2 písm. b) trestního řádu (čtení
protokolu o výpovědi svědka), ale vyvinuly aktivní úsilí k opakovanému provedení
dotčeného úkonu, jehož by se již obhajoba mohla účastnit, a to nejlépe v řízení před
soudem. Teprve pokud toto úsilí bylo marné či onen úkon nelze opakovat z povahy věci,
je možné připustit odsouzení obžalovaného založené rozhodující či plnou měrou na
důkazu (výpovědi svědka či jiných osob), jehož se obhajoba nemohla účastnit, a to
pouze za splnění dalších přísných kumulativních podmínek (řízení jako celek lze
považovat za spravedlivé a existují skutečnosti dostatečně vyvažující nevýhody spojené
s připuštěním takového důkazu, včetně možnosti řádného a spravedlivého posouzení
jeho věrohodnosti a spolehlivosti). Aplikace § 211 odst. 2 písm. b) trestního řádu nesmí
sloužit k obcházení práv obhajoby. V opačném případě dochází k porušení čl. 36 odst.
1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 ve spojení s čl. 6 odst.
3 písm. d) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.“ Z tohoto nálezu
Ústavního soudu tedy zcela jednoznačně vyplývá, že v případě, kdy byla rekognice
provedena jako neodkladný úkon a obhajobě nebylo umožněno se tohoto úkonu
účastnit, měl by policejní orgán usilovat o její opakování v rámci hlavního líčení, bude370

K výkladu zásady kontradiktornosti srov. REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a
trestní právo. Praha: Orac, 2002. str. 147-149.
371
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 2 To 94/2007.
372
K tomu srov. Rozsudek ESLP ze dne 18. 7. 2006 ve věci stížnosti č. 1993/02 Balšán proti České
republice.
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li to možné z povahy věci, neboť provádění rekognice jako neodkladného
a neopakovatelného úkonu nesmí sloužit ke krácení práva na obhajobu.
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9. Vady rekognice a jejich procesní důsledky
Vadám rekognice již bylo v rámci odborné literatury věnováno mnoho článků a jiných
příspěvků. Vzhledem k tomu, že však zákonná úprava zůstává beze změny
a doporučení kriminalistů zůstávají pouze doporučeními, které nejsou respektovány
všemi vyšetřovateli, můžeme se často setkat s chybami při provádění rekognic, přičemž
někdy je výsledkem těchto chyb snížení důkazní hodnoty rekognice, jindy však může
dojít ke zmaření celého úkonu a též dalšího vyšetřování. 373 Ačkoli jsem se již k většině
vad rekognice, se kterými se v praxi nejčastěji setkáme, věnovala již v předchozích
kapitolách této práce, považuji za vhodné vyčlenit pro tuto problematiku speciální
kapitolu, a to i v úmyslu poukázat na recentní významnou judikaturu Ústavního soudu.
Opatření vedoucí ke zvýšení důkazní síly rekognice
Na nejčastější problémy, které provázejí proces provádění úkonu rekognice poukazují
ve svých článcích např. Protivinský374 nebo Konrád375. Nejčastější problémy, které
autoři zmiňují se týkají zejména nedostatečného poučení poznávané osoby ohledně její
povinnosti strpět účast na rekognici, případně možnosti odmítnout aktivní konání,
ke kterému je vyšetřovatelem vyzvána v rámci této rekognice, nedostatečné poučení
poznávající osoby jako svědka, problematiky provádění opakované rekognice pro
zvýšení její věrohodnosti, prázdné rekognice, (ne) dostatečné podobnosti figurantů, aj.
K těmto jednotlivým problémům jsem se vyjádřila již v předchozích částech této práce,
proto bych ráda v této kapitole pojala problematiku z druhé strany, tj. ze strany
pozitivního výčtu, a s ohledem na poměrně nový nález Ústavního soudu předložila
výčet opatření, která by dle názoru Ústavního soudu mohla vedle zákonných
požadavků výrazně přispět ke zvýšení důkazní síly prováděné rekognice.

373

K důsledkům vadně provedené rekognice srov. např. KRATOCHVÍL, Vladimír. Zákonnost a ústavnost
rekognice: poznámky z hlediska právního stavu před a po „velké novele" trestního řádu a před a po
„euronovele" Ústavy. Kriminalistika. 2003, č. 3, s. 196-203.
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PROTIVINSKÝ, Miroslav. Vady rekognice a jejich procesní důsledky. Bulletin advokacie. 1997, č. 2,
str. 11-25.
375
KONRÁD, Zdeněk. Jak přijít o důkaz rekognicí a jiné problémy. Kriminalistický sborník, 2009, č. 4,
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Ústavní soud v odůvodnění nálezu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3709/16 uvádí
v části III. c) Jak je možné podpořit důkazní sílu rekognice výčet konkrétních opatření
(body 43 až 53). Jedná se o tato opatření:
a) Při rekognici by měla být poznávána jen jedna osoba, která by se neměla
odlišovat od figurantů ani v obecných ani ve specifických (popsaných) znacích.
b) Před rekognicí by měla být poznávající osoba doložitelně upozorněna, že se
pachatel nemusí nacházet mezi předváděnými osobami.
c) Je vhodné zvážit, zda by rekognici neměla provádět osoba, která nedisponuje
informací o tom, které osoby jsou figuranti a která osoba je poznávaná.
d) Po provedení rekognice by měla být poznávající osoba vyslechnuta k tomu, jak
si je jistá svými závěry. Je vhodné zvážit, zda by tento výslech neměla provádět
osoba, která nedisponuje informací o tom, které osoby jsou figuranti a která
osoba je poznávaná.
e) Důkazní sílu rekognice podpoří i vyšší počet poznávaných osob (fotografií).
f) Důkazní sílu rekognice podpoří i dokumentace jejího průběhu pořízením
videozáznamu. 376
Domnívám se, že Ústavní soud výše zcela konkrétně specifikoval požadavky
zákonného provedení rekognice, které bude v rámci své judikatorní činnosti též
aplikovat. Orgány činné v trestním řízení by se tedy s tímto nálezem měli nepochybně
seznámit a přizpůsobit své procesní postupy požadavkům, které Ústavní soud vyslovil.
Procesní důsledky vad rekognice
Procesním důsledkem porušení předpisů o dokazování je neúčinnost získaného důkazu,
která může znamenat absolutní či relativní neúčinnost důkazu.
Absolutně neúčinný důkaz je důkaz, jehož podstatnou vadu nelze odstranit. Absolutní
neúčinnost důkazu nastává jako automatický důsledek porušení předpisů o dokazování
a na takto získaný důkaz se hledí jako by neexistoval, tudíž jej nelze v trestním řízení
použít.
Relativně neúčinný důkaz sice trpí podstatnou vadou, tuto vadu lze však odstranit.
Do doby odstranění této vady však k němu nelze v trestním řízení přihlížet. Trestní řád
v části týkající se rekognice neuvádí, kterou vadu považuje za podstatnou a zda je jejím

376

Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3709/16.
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důsledkem absolutní či relativní neúčinnost. Z konstantní judikatury nalézacích soudů
a zejména Ústavního soudu lze některé případy vyvodit a tyto částečně zobecnit.
Nemůžeme však hovořit ani o demonstrativním výčtu, neboť posouzení neúčinnosti
důkazu bude vždy nutné provádět ad hoc s ohledem na okolnosti případu.
Nejčastější případy absolutně neúčinných důkazů:
•

spatření poznávané osoby osobou poznávající ještě před provedením
rekognice377

•

poznávající osoba není před druhou fází rekognice vyslechnuta378 či v rámci
jejího výslechu není řádně poučena dle jejího procesního postavení379

•

poznávaná osoba není řádně poučena o svých procesních právech
a povinnostech, zejména o povinnosti strpět provedení rekognice a právu
odmítnout aktivní jednání, ke kterému může být vyzvána 380

•

rekognice in natura provedená nadbytečně jako neodkladný úkon,381

•

další nedodržení procesních postupů, které ukládá zákon, zejména neumožnění
poznávané osobě, aby si zvolila místo mezi figuranty či nepřibrání minimálního
počtu osob, které se výrazně neodlišují.

S relativně neúčinnými důkazy se pak setkáváme zejména v těchto situacích:
•

neprovedení potřebné úpravy zevnějšku poznávané osoby382

•

nedostatečné poučení osob zúčastněných na rekognici o jejím průběhu

•

nesdělení výsledku rekognice přímo před osobou poznávanou (neexistuje
zákonný požadavek na tento postup)

•

ukázání fotografií poznávané osoby osobě poznávající nikoli bezprostředně
před rekognicí383.

K poslednímu ze zmíněných postupů bych se ještě v krátkosti ráda věnovala. Velmi
často se v praxi stává, že policejní orgán ve fázi prověřování využívá postup, který

377

K tomu srov. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2003, sp. zn. 7 To 106/2003 a Usnesení
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Nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06.
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vzdáleně může připomínat rekognici dle modelů, konkrétně fotografií, ale
ve skutečnosti se jedná o pouhý operativně pátrací úkon. Jelikož rekognici nelze
považovat za pouhý druh výslechu, musíme dbát na dodržování jejích procesních
podmínek a rozhodně ne každý proces znovupoznání, zejména ve fázi před zahájením
trestního stíhání, můžeme označit za rekognici. Rekognice totiž „nesmí být
prostředkem typování a usvědčování osob, jež nejsou obviněnými či podezřelými
zadrženými osobami ve věci.“384 V této souvislosti považuji za vhodné poukázat na
zákonnou úpravu rekognice v bulharském trestním řádu, který v článku 169 odst. 1
říká, že rekognice se užije, je-li třeba potvrdit totožnost osob či věcí. Již ze samotného
jazykového výkladu tohoto ustanovení je zřejmé, že rekognice neslouží k typování
pachatelů, ale k potvrzení jejich totožnosti.
Podle dřívější právní úpravy nebylo možné rekognici dle fotografií provést jako
neodkladný úkon před zahájením trestního stíhání, neboť rekognice byla považována
za součást výslechu. Vyšetřovatelům tak bylo umožňováno provádět znovupoznání
pouze jako operativně pátrací úkon. Dnes již tomu však tak není, rekognici je možné
provést jako neodkladný úkon za splnění podmínek vyplývajících z ustanovení
§ 158a TŘ. Aby tedy policejní orgán získal svým postupem důkaz, který bude mít
určitou důkazní sílu a který bude způsobilý vést až k usvědčení pachatele trestného
činu, není možné, aby na místo procesního úkonu rekognice využíval pouze operativně
pátrací úkon spočívající v typování osob a zkracoval tak práva obhajoby. 385
Řešením v takovýchto situacích je doporučení kriminalistické vědy, ale vyšetřovatelé
nevyužívali v rámci operativně pátracích úkonů všech potenciálních osob, které
vnímaly poznávanou osobu k nahlédnutí do fotoalba, ale aby si ponechali některé
poznávající osoby na případné pozdější provedení rekognice in natura, případně
rekognice dle fotografií. Postup v konkrétních případech však bude vždy spočívat
pouze na úvaze vyšetřovatele v rámci jím zvolené taktiky vyšetřování.

384

PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971,
str. 86.
385
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čin, a zjišťování jeho pachatele před zahájením trestního stíhání. Jeho smyslem je zajistit dodržení
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orgánem.“ - Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.6.2009, sp. zn. 8 Tdo 695/2009.
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Sám Ústavní soud ve svém nálezu 386 konstatuje, že není oprávněn určovat správný
průběh policejní praxe při provádění rekognice. Domnívám se, ačkoli je to právě
policejní orgán, který je zodpovědný za řádné provedení procesního úkonu, je to
naopak soud, kdo později konstatuje nízkou důkazní sílu či nepoužitelnost získaného
důkazu s ohledem na jeho vady. Proto je dle mého názoru vzájemná „komunikace“
mezi těmito institucemi ve smyslu sdělování aktuálních kriminalistických problémů
směrem

k soudu,

a

naopak

vytváření

konstantní

judikatury na

podporu

kriminalistických postupů směrem k orgánům činným v trestním řízení nezbytnou
podmínkou pro postupnou minimalizaci procesních pochybeních, vzniklých
z neznalosti či nedbalosti orgánů činných v trestním řízení.
Někteří autoři387 se ve svých pracích pozastavují nad tím, že některé nedostatky
policejní praxe při provádění důkazů rekognicí přetrvávají po dlouhou dobu beze
změny. 388 Z informací od kriminalistů jsem se však dozvěděla, že tito ve své praxi
čerpají téměř výhradně z praxe svých starších, zkušenějších kolegů, případně využívají
některých ze skript vydaných Policejní akademií389, které však nové poznatky ne vždy
obsahují. Na základě těchto zjištění jsem přesvědčená o nutnosti klást zvýšenou
pozornost na průběžné proškolování vyšetřovatelů, kteří se s rekognicemi v praxi
setkávají, neboť to je dle mého názoru jediný způsob, jak efektivně a rychle zamezit
pozdějšímu zhodnocení rekognice jako nezákonné.

386

Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3709/16.
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10.

Úvahy de lege ferenda

V předchozích částech této práce jsem se věnovala představení rekognice tak, jak je
upravena v právních předpisech a jak je v praxi prováděna. V této kapitole bych se ráda
na chvíli zastavila u některých závěrů, které jsem učinila v rámci vypořádávání
teoretických otázek a v rámci posuzování správnosti provádění rekognice vyšetřovateli
v praxi.
V první řadě se domnívám, že aktuální zákonná úprava rekognice představuje jakousi
střední cestu mezi právními úpravami porovnávaných zahraničních trestních
procesních kodexů. Zákonná úprava rekognice v České republice tvoří obecný pilíř, na
který dále navazují podzákonné právní předpisy a obecná doporučení kriminalistické
vědy. Je zřejmé, že zákonná úprava nemůže obsáhnout všechnu problematiku
provádění rekognice a že takový stav by ani nebyl žádoucí. Přesto se však domnívám,
že s ohledem na vysokou míru formálních požadavků na řádné provádění rekognice by
bylo vhodné provést několik změn v aktuálně účinné zákonné úpravě.
První změnou, kterou vnímám jako nejpodstatnější, by z mého pohledu měla být
úprava zákonných ustanovení upravujících rekognici v tom smyslu, aby z nich
jednoznačně plynula povinnost obviněného účastnit se rekognice. Tím by došlo
k výslovnému zakomponování závěrů jak Ústavního soudu, tak i ESLP. Dále se
ztotožňuji s návrhem Konráda390, který navrhuje ustanovení § 104b odst. 3 TŘ rozšířit
tak, aby zahrnovalo též poučení poznávané osoby o tom, že nesmí být donucována
k aktivnímu jednání, k němuž může být ze strany policejního orgánu vyzvána.
S tím pak souvisí též postup policejního orgánu, který by měl obviněného v pozici
poznávané osoby dostatečně poučit o jeho procesních právech. V tomto smyslu mne
zaujal zejména návrh Konráda 391, který navrhuje, aby poučení obviněného v pozici
poznávané osoby znělo následovně: „Pane obviněný, poučuji Vás jako ztotožňovanou
osobu, že odmítnutí účasti na rekognici bude považováno za neuposlechnutí příkazu
daného orgánem činným v trestním řízení a může Vám být udělena pořádková pokuta
ve smyslu ustanovení § 66 odst. 1 TŘ. Dále Vás poučuji o tom, že si můžete vybrat místo
390

KONRÁD, Zdeněk. K trestněprávní úpravě některých kriminalistických metod. Kriminalistika. 1948,
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mezi přivzatými osobami a na toto místo se postavit. V průběhu rekognice můžete být
požádán, abyste promluvil nebo udělal potřebný počet kroků, nikdo Vás však k tomu
nemůže nutit.“392 Domnívám se, že znění poučení obviněného v postavení poznávané
osoby, ať již ve znění navrhovaném Konrádem či drobně stylisticky upravené 393, by
mělo být součástí šablony protokolu o rekognici, který policejní orgán využívá v rámci
systému ETŘ.
Ve vztahu k poznávající osobě jsem toho názoru, že by bylo vhodné, aby poučení
poznávající osoby znělo vždy tak, že „mezi předvedenými osobami se poznávaná
osoba může či nemusí vyskytovat“. Jak uvádím u podkapitoly Prázdná rekognice,
zahraniční výzkumy prokazují, že podáním takovéhoto poučení dochází ke snížení
negativních výsledků rekognice, zatímco procento pozitivních výsledků se nesníží.
Další změnou k uvážení by byla změna ustanovení § 104b odst. 4 TŘ. Současná právní
úprava vnímá rekognici dle fotografií jako subsidiární k rekognici in natura a její
provádění připouští pouze v situaci, kdy není možno ukázat osobu, která má být
poznána. V praxi se však ukazuje, že kromě situací, kdy není možné poznávanou osobu
osobě poznávající ukázat, nastávají též situace, kdy poznávaná osoba podstatně
změnila svůj vzhled, tj. identifikační znaky, podle kterých by měla být osobou
poznávající znovupoznána, a s ohledem na nemožnost zásahu do jejích osobnostních
práv není možné poznávanou osobu upravit tak, aby odpovídala popisu poznávající
osoby. Pokud tedy policejní orgán disponuje fotografií, která má požadované kvality
na znovupoznání osob a která je prokazatelně z doby, kdy poznávající osoba osobu
poznávanou vnímala a takto ji i popsala, domnívám se, že výsledky takové rekognice,
byť provedené dle fotografií, budou ve většině případů disponovat vyšší důkazní silou
než rekognice provedené sice in natura, avšak za zcela odlišných podmínek (zjevu
poznávané osoby), než za kterých poznávající osoba osobu poznávanou v předmětné
době vnímala.
Při posouzení vhodnosti výše uvedených úprav se přímo nabízí posoudit též možnost
„zrovnoprávnění“ rekognice dle fotografií a rekognice in natura, přičemž velkou

392
393

Tamtéž.
Např. bych doporučovala zobecnit aktivní jednání, ke kterému může být obviněný vyzván. Konrád
ve svém návrhu omezuje pohyb jen na kroky nebo hlasové vyjádření, ale v rámci rekognice může dojít
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inspirací nám může být právní úprava rekognice ve Velké Británii. 394 Vedle klasické
rekognice (označované jako „identification parade“), která probíhá pouze v rámci
přípravného řízení, existuje ve Velké Británii ještě několik dalších způsobů provádění
rekognice. Velmi pokrokovým, a dle mého názoru velmi praktickým a inspirujícím, je
způsob provádění rekognice prostřednictvím videorekognice (označovaný jako „video
identification“). Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že ztotožnění osoby v rámci
této rekognice probíhá po shlédnutí nahrazeného video záznamu, na kterém se nachází
poznávaná osoba (což by samo o sobě přinášelo mnoho otázek a problémů), není tomu
tak. Videorekognice představuje plynule nahraný záznam zachycující podobu osoby395,
který je promítán předem nastavenou rychlostí. Délka záznamů je u všech osob totožná
(včetně časového rozestupu jednotlivých fotografií) a znovupoznávání probíhá
sekvenčně. K provádění videorekognice je nezbytnou podmínkou vytvoření rozsáhlé
databáze figurantů (v případě Velké Británie dobrovolníků, kteří však poskytují své
profilové fotografie za odměnu).
Trestní řízení prochází poslední dobou různými procesy modernizace (ačkoli se dle
mého názoru jedná o celkem pomalou tendenci), jako je např. zavedení monitoringu
vězňů vykonávajících výkon trestu v domácím vězení elektronickými monitorovacími
náramky. V návaznosti na zavedení a využívání systému Evidence trestního řízení, tzv.
ETŘ, by zavedení jednotné databáze osob (tvořené po vzoru Velké Británie
dobrovolníky, ale např. též osobami z policejních evidencí) pro účely rekognice
představovalo další významný krok k elektronizaci trestního řízení. Ochrana dat
z těchto evidencí využívaných pro účely trestního řízení je zajištěna směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány
za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu
trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady
2008/977/SVV, o které se zmiňuji v předchozích kapitolách této práce.
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Dle stávající právní úpravy by však zavedení videorekognice bylo stále považováno
jako subsidiární způsob provádění rekognice v poměru k rekognici in natura ve smyslu
ustanovení § 104b odst. 4 TŘ. Domnívám se, že pokud bychom provedli změnu právní
úpravy ve smyslu postavení rekognice dle fotografií (včetně videorekognice)
na stejnou úroveň jako je rekognice in natura, mohli bychom ponechat
na vyšetřovateli, aby v rámci přípravy rekognice posoudil vhodnost využití
jednotlivých způsobů, čím zachováme v této fázi rozhodování lidský prvek.
Tuto změnu navrhuji z toho důvodu, neboť se po prostudování dostupných matérií
domnívám, že nelze s obecnou platností konstatovat, že rekognice in natura je lepší než
rekognic dle fotografií, a to i s ohledem na neexistenci dostatečných vědeckých závěrů
a zkoumání. Nadto je nesporné, že rekognice in natura je s ohledem na procesní
a technické požadavky náročnější úkon než rekognice dle fotografií a z hlediska taktiky
rekognice ne vždy nejúčelnější. Zároveň se též ztotožňuji s názorem Müllera
a Hambálka, kteří jako velký přínos tohoto způsobu provádění rekognice uvádějí
možnost podezřelého nebo jeho obhájce vyjádřit se k vybraným snímkům a případně
požadovat jejich změnu ještě před provedením samotné rekognice. Tento přístup
logicky vede ke snížení případných námitek po provedení úkonu a napadání jeho
průběhu v řízení před soudem. Z hlediska finanční zátěže je provádění videorekognice
též mnohem výhodnější, neboť zatímco klasická rekognice se ve Velké Británii
pohybuje v rozmezí 750-1250 liber, videorekognice vychází na přibližně 150 liber. 396
K problematice zajištění co největší objektivity při provádění rekognice se vztahuje
ještě otázka ovlivnitelnosti poznávající osoby při procesu znovupoznání. Jak již
bylo uvedeno výše, poznávající osoba je procesem znovupoznání vystavena značnému
stresu, což může vést ke zvýšené náchylnosti k pohlednutí ovlivňování jejího
rozhodování. Zatímco dle české právní úpravy provádí rekognici vyšetřovatel, který
má na starost vyšetřovanou věc, některé americké právní řády znají tzv. „double-blind
lineup administration“. Jedná se o způsob provádění rekognice, při kterém tzv.
administrátor (v našem případě vyšetřovatel vedoucí rekognici) neví, která
z ukazovaných osob je osobou poznávanou. Zahraniční výzkumy poukazují na to, že
pokud rekognici provádí osoba, která neví, kdo má být identifikován, zvyšuje takový
postup validitu celé rekognice. V takovém případě je totiž zamezeno tomu, aby
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vyšetřovatel mohl, byť neúmyslně ovlivnit výběr poznávající osoby, případně též
ovlivnit míru její jistoty. 397 Domnívám se tedy, že pokud by rekognici v našich
podmínkách prováděla nezúčastněná osoba, odlišná od vyšetřovatele, která by byla
k takovémuto úkonu speciálně vyškolena, mohla by i tato skutečnost zvýšit množství
řádně provedených rekognic.
Další námět na změnu směřuje k vyhotovování plánu rekognice v rámci přípravy
rekognice. Na základě zkušeností s provedenými rekognicemi a zhodnocením
zákonných požadavků na provádění rekognice jsem dospěla k závěru, že pro hodnocení
rekognice je nezbytné, aby kromě počtu a věku přibraných osob bylo též možné získat
informaci o tom, dle jakých znaků byly přibrané osoby vybírány a též informaci o tom,
s jakým časovým předstihem před rekognicí byly vyšetřovatelem vybrány. Ačkoli jsem
si vědoma skutečnosti, že v kapitole hodnocení rekognice uvádím, že tyto skutečnosti
by měly být zachyceny v protokole o rekognici (tedy co se týká identifikačních znaků),
což odpovídá závěrům kriminalistické nauky, z praktického hlediska se nabízí též
řešení, že by se tyto údaje nemusely nutně nacházet v protokole o rekognici, nýbrž by
byly zachyceny v plánu rekognice, který by vyšetřovatel povinně vyhotovoval písemně
a jeho anonymizované znění by bylo součástí vyšetřovacího (a později též soudního)
spisu. S vědomím nadměrné administrativy bych navrhovala, aby byla vytvořena
jednoduchá šablona plánu rekognice, uložená v systému ETŘ, do které by vyšetřovatel
pouze uvedené údaje jednoduše doplnit, bez potřeby vytváření a formátování nového
dokumentu, přičemž anonymizaci by prováděl samotný program. Takový postup by
dle mého názoru v první řadě vedl vyšetřovatele k preciznější přípravě rekognice,
a zároveň by soudu a stranám trestního řízení sloužil vedle protokolu o rekognici
k podrobnější kontrole provádění rekognice, a to zvláště v případech, kdy se o průběhu
rekognice nepořizuje videozáznam.
V poslední řadě navrhuji zamyšlení ještě nad formou provádění výslechu poznávající
osoby. Ve srovnání s českou právní úpravou jde zahraniční právní úprava rekognice
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v otázce obsahu výslechu poznávající osoby do větší hloubky, kdy např. italský trestní
řád stanoví, že kromě popisu poznávané osoby a určení znaků, podle kterých bude
poznávající osoba osobu poznávanou poznávat, je tato poznávající osoba též
vyslechnuta o skutečnostech, zda poznávanou osobu před nebo po trestném činu viděla,
zda jí byla tato osoba někým popsána či zda zde existují jiné okolnosti, které by mohly
ovlivnit spolehlivost procesu znovupoznání. 398 Ačkoli jsem přesvědčená o tom, že
vyšetřovatelé tyto skutečnosti před druhou fází rekognice většinou zjišťují, domnívám
se, že ne vždy jsou právě tyto informace zaneseny do protokolu o rekognici, což může
ztěžovat pozdější posouzení výsledku rekognice jako důkazu soudem. Domnívám se,
že přiblížení současné textace ustanovení § 104b odst. 2 TŘ znění článku 213 odst. 1
italského trestního řádu by mohlo posílit výsledky provedených rekognic.
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Závěr
V rigorózní práci jsem se zabývala úpravou a prováděním velmi důležitého důkazního
prostředku, rekognice, a to jak z prohledu trestního práva, tak z pohledu kriminalistiky
a psychologických aspektů rekognice, zejména problematiky paměťových stop.
Konkrétně jsem se věnovala rekognici jako zvláštní formě identifikace a s tím
souvisejícím paměťovým stopám a jejích specifikům. Dále jsem rozebírala pojem
rekognice z hlediska trestního práva, kdy jsem kromě historického vývoje tohoto
procesního institutu představila i různé teoretické definice, se kterými je v literatuře
nejčastěji pracováno a jednotlivá klasifikační kritéria, podle kterých je možné rekognici
dělit. Poté jsem podrobně rozebrala jednotlivá zákonná ustanovení trestního řádu,
týkající se rekognice a vypořádala se s otázkou použití zásady nemo tenetur ve vztahu
k rekognici. Ve vztahu k samotnému provádění rekognice jsem se pokusila kromě
obecných doporučení plynoucích ze závěrů kriminalistické vědy předestřít svoje
vlastní poznatky z účasti na provádění rekognice. Jako inspirace mi pak sloužila
komparace se zahraničními právními úpravami vybraných států.
Cílem, který jsem si vytyčila již v úvodu této práce, bylo provedení kritické analýzy
současného stavu jak z pohledu „dostatečnosti“ zákonné úpravy, tak i z pohledu
správnosti a efektivity dlouhodobě nastavených postupů. Na tomto místě si tedy kladu
otázku, zda současná úprava de lege lata vyhovuje požadavkům moderního trestního
práva procesního.
Jednoznačné zodpovězení této otázky není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled
zdát, a to z následujících důvodů. V současné době vnímám jako velmi problematické,
že provádění rekognice je založeno pouze na několika velmi obecných ustanovení TŘ,
přičemž nejpodstatnější otázky jsou řešeny judikaturou Nejvyššího soudu, Ústavního
soudu, případně ESLP. Konkrétní postupy, které jsou aplikované vyšetřovateli v praxi,
vycházejí tedy převážně z poznatků kriminalistické vědy. Z prostudované materie
a z poznatků získaných v praxi jsem však nabyla přesvědčení, že zakotvením rekognice
v trestním řádu opadl zájem odborné veřejnosti na dalším rozvoji tohoto procesního
institutu a snahy o neustálé zdokonalování procesu jeho provádění. Tento závěr jsem
učinila též na základě zjištění, že v současné době neexistuje jakási ucelená „příručka
pro vyšetřovatele“, která by zohledňovala jak nové poznatky z oboru kriminalistické
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vědy, tak i dalších souvisejících oborů (zejména psychologie). Stejně tak nejsou
zohledněny významné, pro praxi nezbytné, poznatky soudní praxe a vyšetřovatelé
nejsou ohledně průběhu rekognice ani nijak školeni. Kriminalisté provádějící rekognici
tak čerpají z příruček, které jsou leckdy i přes dvacet let staré a znalost postupů
provádění rekognice se doslova dědí z generaci na generaci. Tento stav považuji za
neudržitelný a přála bych si, aby i s ohledem na množství dostupných podkladů pro
diskuzi (včetně zahraničních výzkumů), aby v rámci plánované rekodifikace trestního
řádu došlo též na otázku modernizace rekognice.
Při posuzování správnosti a efektivity nastavených procesů, musíme mít vždy na
paměti, že proces provádění rekognice je vysoce specifický. Oproti výslechu, při němž
dochází k reprodukci vnímaného (není tedy potřeba nového vjemu), totiž v rámci
rekognice dochází k procesu, kdy si osoba zapamatovává a znovu vybavuje dříve
vnímaný objekt a srovnává vybavené představy s momentálním vjemem předváděného
objektu. Rekognice je tedy ve své podstatě, na rozdíl od výslechu, úkonem
neopakovatelným, a tak je k němu zapotřebí již od fáze příprav přistupovat s nejvyšší
obezřetností.
Právní úprava de lege lata zcela opomíjí problematiku povinné účasti obviněného na
rekognici. Ustanovení § 104b odst. 6 sice odkazuje na použití ustanovení o výpovědi
obviněného. Aplikace tohoto ustanovení by však znamenala, že obviněného nelze
za žádných okolností nutit k výpovědi, tedy ani k rekognici. V minulosti neexistovala
mezi odbornou veřejností na této otázce shoda. V současné době je však s ohledem na
judikaturu ESLP a Ústavního soudu zřejmé, že jakkoli obviněného nelze donucovat
k aktivnímu konání, donucování k pasivnímu strpění takového úkonu není porušením
zásady nemo tenetur a obviněného lze právě k těmto úkonům zákonnými prostředky
přinutit pod hrozbou sankce. Vzhledem k významnosti této zásad, která tvoří dle
judikatury ESLP součást práva na spravedlivý proces, a její praktické aplikaci, jsem
přesvědčena, že by trestní řád měl tuto povinnost obviněného upravovat expressis
verbis, včetně povinnosti řádného poučení obviněného.
Otázka

(ne)opakovatelnosti

rekognice

pak

neoddělitelně

souvisí

otázkou

vzájemného postavení rekognice in natura vůči rekognici dle fotografií.
Komentářová literatura vnímá rekognici dle fotografie jako méně spolehlivou
a subsidiární formu, stojící za rekognicí in natura. Zároveň požaduje, aby tato
rekognice byla vždy doplněna rekognicí in natura, hovoří tedy o opakování rekognice.
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V současné době neexistuje jednoznačný názor ohledně vhodnosti takového postupu,
ačkoli Ústavní soud opakování rekognice připouští. Výsledkem mých úvah,
představených blíže v práci, je přesvědčení, že stanovení povinnosti přibrání totožných
přivzatých osob jako při rekognici dle fotografií v rámci rekognice in natura (tak jak je
doporučováno kriminalistickou vědou) nepovede k zachování objektivity a zároveň
efektivity procesního úkonu rekognice. Řešení spatřuji spíše v instruktáži orgánů
činných v trestním řízení, aby nenadužívali rekognici dle fotografií, pokud se jeví jako
reálné, že bude možné později provést rekognici in natura a v případě, kdy bude taková
opakovaná rekognice provedena, aby jak orgány činné v trestním řízení, tak zejména
pak soudy dostatečně přihlíželi z hlediska důkazní síly i k první provedené rekognici.
Zároveň v práci též zmiňuji, že se zcela neztotožňuji s vnímáním rekognice dle
fotografií a priori jako subsidiární. Praxe totiž ukazuje, že kromě situací, kdy není
možné poznávanou osobu osobě poznávající ukázat, nastávají též další situace,
ve kterých by bylo vhodné provést rekognici dle fotografií spíše než rekognici in natura
(typicky týkající se problematiky výrazně se neodlišujících osob v situaci, kdy
poznávaná osoba podstatně změnila svůj vzhled a s ohledem na nemožnost zásahu do
jejích osobnostních práv není možné poznávanou osobu upravit tak, aby odpovídala
popisu poznávající osoby). Domnívám se, že by vždy měla být dána přednost aplikaci
takového důkazního prostředku, u kterého orgán činný v trestním řízení předpokládá
nejvyšší důkazní sílu jeho výsledků. Vhodné zvolení důkazních prostředků však bude
vždy závislé ad hoc na konkrétní situaci, a tak nevnímám jako vhodné upravovat
využití jednoho důkazního prostředku před jiným.
Velmi efektivním řešením mnoha neduhů rekognice v ČR se zdá být provádění
videorekognice po vzoru Velké Británie. Kromě široké databáze figurantů (kteří jsou
dokonce finančně motivováni), která ulehčuje vyšetřovatelům práci s přibíráním
vhodných figurantů, nabízí tato forma rekognice též větší pohodlí pro poznávající
osobu, když zejména u rekognice osob in natura eliminuje její strach a obavy
z postavení se pachateli tváří v tvář. Zároveň přináší podstatné odlehčení státního
rozpočtu, neboť náklady na její provádění jsou několikanásobně nižší než náklady na
klasickou rekognici. Kromě eliminace sugestivního působení na poznávající osobu ze
strany vyšetřovatele, tato metoda přináší též lepší možnost dokumentace rekognice,
když software obsažený v počítačovém systému zaznamenává též zda bylo přehrávané
video pozastaveno, případně na jak dlouho, zda se poznávající osoba vrátila k určitému
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poznávanému objektu opakovaně, a další. V porovnání s aktuálním stavem rekognic
v ČR se tato metoda jeví jako velmi pokroková. Osobně se však domnívám, že by její
zavedení přispělo k leckdy mnohem objektivnějším výsledkům rekognice, které občas
nemohou zajistit ani zkušení vyšetřovatelé (např. v případech, kdy poznávaná osoba
vědomě maří průběh rekognice in natura).
Ze zahraničních úprav se můžeme dále inspirovat též institutem tzv. prázdné
rekognice. Ačkoli provádění prázdné rekognice trestní řád výslovně nezmiňuje,
domnívám se, že s ohledem na demonstrativní výčet důkazních prostředků provádění
prázdné rekognice neodporuje zákonu ani základním zásadám trestního řízení. V praxi
je tento způsob rekognice využíván zejména v situacích, kdy poznávající osoba
nedovedla v rámci svého výslechu přesně reprodukovat identifikační znaky poznávané
osoby, avšak vyšetřovatele ubezpečila, že poznávanou osobu pozná. Odborná veřejnost
v takovém případě doporučuje provedení prázdné rekognice před provedením
rekognice

s poznávanou

osobou.

Již

se

však

nevypořádává

s aspektem

psychologického rozpoložení poznávající osoby v procesu znovupoznání. Domnívám
se, že by bylo nanejvýš vhodné, abychom se prázdnou rekognicí inspirovali v tom
smyslu, že by každé poučení poznávající osoby před provedeným znovupoznání
obsahovalo informaci, že „mezi předvedenými osobami se poznávaná osoba může
či nemusí vyskytovat“, a to i v případech, kdy vyšetřovatel rozhodne o neprovádění
prázdné rekognice. Domnívám se, že takováto na první pohled malá změna může
významně pomoci poznávající osobě psychicky se na proces znovupoznání připravit.
Vyšetřovatelům může zase pomoci tak, že se poznávající osoba nebude za každou cenu
snažit označit nějakou osobu (tipovat), což často vede ke snížení důkazní síly výsledku
rekognice.
Dále již jen okrajově zmíním své poznatky z praxe, týkající se vhodnosti provádět
videozáznam vždy, když je to jen trochu možné (s ohledem na podmínky rekognice),
neboť právě precizně provedená dokumentace zaručuje věrohodnost výsledku
rekognice. V práci též prezentuji zamyšlení nad podmínkami provádění skryté
rekognice, když se domnívám, že v praxi existuje spoustu případů, kdy je vhodnější
provádět rekognici dle ustanovení § 104b odst. 7 TŘ (typicky za použití jednosměrného
zrcadla), a to s ohledem na psychický stav poznávající osoby, zejména na její
ovlivnitelnost poznávaným subjektem při procesu znovupoznání.
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Z vlastní praxe musím pozitivně hodnotit zejména zodpovědný přístup vyšetřovatelů
k přípravě rekognice i k jejímu samotnému provádění. Ačkoli judikatura obsahuje
velké množství případů, ve kterých došlo k fatálním pochybením vyšetřovatelů při
provádění rekognice, které vedlo ke zmaření celého úkonu, domnívám se, právě pro
vyšetřovatele je též velmi podstatné, aby při provádění rekognice dodrželi všechna
pravidla tak, aby předešli následnému zmaření jejího provádění a přišli tak leckdy
o velmi důležitý důkaz. I z toho důvodu jsem přesvědčená o tom, že právě tento institut
by si v rámci odborných debat zasloužil mnohem více pozornosti, než jaké se mu
aktuálně dostává např. v porovnání s výslechem.
Závěrem bych ještě ráda reagovala na slova použitá v nálezu Ústavního soudu ze dne
11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06, kde Ústavní soud konstatoval že rekognice „plní
rovněž účel vyloučení nevinných osob z podezření, a tudíž účel ochrany individuálních
práv před neodůvodněným stíháním a odsouzením.“ Domnívám se, že kriminalistická
věda a další související obory budou v souvislosti s technologickým pokrokem nuceny
udržet tempo a nadále se vyvíjet. Je zřejmé, že v souvislosti s tímto pokrokem
se zvyšují též možnosti orgánů činných v trestním řízení a bude tak postupně docházet
ke změně hranice, která stanovuje, kdy je vina dokázána bez důvodných pochybností.
Je tedy v zájmu všech, aby trestní právo procesní respektovalo a aktivně
se přizpůsobovalo poznatkům podloženým dosaženým stupněm poznání v různých
oborech, aby se o něm dalo hovořit jako o moderním trestním právu procesním.
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Abstrakt
Rigorózní práce se zabývá problematikou rekognice v trestním řízení, která je upravena
v ustanovení § 104b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
Práce pohlíží na rekognici jak z pohledu trestního práva, tak i z pohledu kriminalistiky
a přináší též vzhled do několika psychologických aspektů tohoto významného
procesního úkonu, zejména paměťových stop. Cílem této rigorózní práce je provedení
kritické analýzy současného stavu jak z pohledu zákonné úpravy, tak i z pohledu
správnosti a efektivity nastavených postupů. To vše za účelem zodpovězení otázky, zda
úprava de lege lata vyhovuje požadavkům moderního trestního práva procesního.
Rigorózní práce se nejprve věnuje rekognici jako zvláštní formě identifikace včetně
problematiky paměťových stop a jejích specifikům. Dále se věnuje nahlížení
na rekognici z pohledu trestního práva, kdy se zabývá samotným pojmem rekognice,
historickým vývojem procesního úkonu, včetně shrnutí několika teoretických definic,
které se v odborné literatuře nejčastěji objevují. V další části práce je blíže rozebrána
samotná rekogniční procedura, dle jednotlivých fází rekognice, od procesu přípravy
až po samotné znovupoznání včetně dokumentace a následného hodnocení rekognice.
Pozornost je věnována zejména dostatečnému poučení subjektů rekognice a způsobu
označení poznávaného objektu. Část kapitoly je též věnována metodice provádění
vybraných druhů rekognice a nejčastějším odchylkám při provádění rekognice, včetně
problematiky skryté a prázdné rekognice. Stručně je nastíněna též problematika
rekognice v hlavním líčení.
V další části práce je pozornost věnována analýze jednotlivých zákonných ustanovení
trestního řádu, upravujících provádění rekognice a srovnání této zákonné úpravy
s vybranými

zahraničními právními

úpravami.

Vedle

zákonných

ustanovení

a základních zásad kriminalistické vědy je v rámci celé práce pracováno též s relevantní
vnitrostátní i mezinárodní judikaturou. Rigorózní práce se též dotýká témat jako je
uplatňování zásady nemo tenetur se ipsum accusare ve vztahu k rekognici nebo
přípustnost opakované rekognice.
Závěrečná část práce se věnuje důležitým otázkám souvisejícím s nejčastějšími vadami
při provádění rekognice a jejich důsledkům, přičemž jsou zde nastíněna opatření
vedoucí ke zvýšení důkazní síly rekognice. Součástí závěrečné části rigorózní práce
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jsou též některé návrhy de lege ferenda, mající sloužit jako podklad k zamyšlení pro
účely možné

úpravy

stávající

právní

úpravy

s ohledem

kriminalistických metod a vývoje trestního práva procesního.

Klíčová slova

zvláštní způsoby dokazování, rekognice, znovupoznání
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na

modernizaci

Line – up in criminal proceedings
Abstract
This rigorous thesis deals with the topic of a police line-up in the context of criminal
law, which is closely specified in the Section 104, subsection b) of Act No. 141/1961
Coll., On Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). This thesis looks at the
police line-up from the perspective of the criminal law as well as the investigation
perspective, plus it points out several psychological aspects of this procedural act,
namely the memory tracks. The goal of this rigorous thesis is to provide critical analysis
of the current status of the police line-up from the statutory provisions point of view,
as well as from the perspective of the correctness and efficiency of the procedures in
place. The aim is to answer the question whether the de lege lata regulation meets the
requirements of modern criminal procedural law.
The first part of this thesis focuses on the police line-up as a special form
of identification, including the issue of memory tracks including its unique features.
Further, it covers understanding of the police line-up from the criminal law perspective,
meaning it deals with the term “line-up” as such and with the historical development
of this procedural act, including summary of several theoretical definitions that are the
most often represented in the literary sources. In the following part of the thesis, the
line-up procedure as such is analysed in further detail according to its phases; starting
with the preparatory process, all the way to the successful identification, including
documentation and the subsequent line-up evaluation. Special attention is given namely
to the adequate information given to the line-up objects as well as the way the object
to be identified is marked. One part also describes the methodology of the selected
types of police line-ups and their most frequent deviations, including the hidden and
the empty line-up method. It also briefly mentions the issue of line-up in course of the
trial in court.
The following part of the thesis focuses on analysing the individual statutory provisions
of the Criminal Procedure Code regulating the line-up procedure and on comparing this
law to the selected foreign legal regulations. Apart from the statutory provisions and
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the elementary principles of forensic science, the whole thesis works also in context
of the relevant domestic, as well as international practice of the courts. This rigorous
thesis also covers topics such as application of the nemo tenetur se ipsum accusare
principle in relation to the police line-up or the permissibility of a repeated line-up.
The final part of the thesis describes important questions connected with the most
frequent deficiencies of the police line-up procedure and their consequences, including
an outline of the measures leading to improving the probative force of the line-up
method. The final part of the rigorous thesis also includes some de lege ferenda
proposals which are meant to serve as a basis for reflection for the purposes of potential
alteration of the current law in view of the modernization of investigative methods and
the development of the criminal procedural law.

Key words
specific methods of evidence, line-up, identification

154

