
Abstrakt 
Institut formálního důkazního břemene státního zástupce je předmětem diskuzí nejen v rámci 

více než 17 let trvajících legislativních prací na novém trestním řádu, ale zvýšená pozornost 

mu byla právní vědou věnována již dříve společně s prosazováním sporných prvků řízení před 

soudem. Předmětný institut vznikl a vyvíjel se v rámci anglosaského typu trestního řízení, 

jehož soudní proces je na sporu stran založen. Jedná se o stanovení výlučné procesní 

odpovědnosti státního zástupce za objasnění skutečností rozhodných z hlediska podané 

obžaloby. Byť lze podat stručnou charakteristiku předmětného institutu v jedné větě, jeho 

uzákonění by ovlivnilo celkový charakter řízení před soudem a odrazilo se také v dalších 

fázích trestního řízení. Cílem disertační práce byla analýza předpokladů a důsledků uzákonění 

formálního důkazního břemene státního zástupce v českém trestním řízení. Právě vzhledem 

k původu předmětného institutu bylo zásadní otázkou, zda by jeho přijetí nutně představovalo 

celkový odklon od právních idejí, na kterých je platný trestní řád založen, anebo je možné a 

vhodné uzpůsobit související aspekty místnímu právnímu prostředí.   

 

Teoretickým základem práce je jednak obecné pojmové vymezení a členění institutu 

důkazního břemene, jednak popis historického vývoje postavení obžaloby, obhajoby a soudu 

na našem území. Zásadní je rovněž studium relevantních aspektů kontinentálního a 

anglosaského typu trestního řízení a konkrétních projevů institutu formálního důkazního 

břemene státního zástupce na území Anglie, Walesu, Spojených států amerických a Italské 

republiky. Uzákonění formálního důkazního břemene státního zástupce by představovalo 

vyústění tendencí směřujících k prosazení sporného charakteru řízení před soudem. Zároveň 

by se jednalo o koncepční řešení reálného rizika narušení nestrannosti soudce v důsledku jeho 

nadměrné důkazní aktivity, které je zmiňováno v české judikatuře, judikatuře ESLP i v 

mezinárodních dokumentech.  Předmětný institut nelze ztotožňovat s pravidlem in dubio pro 

reo, které v trestním řízení vyjadřuje podstatu objektivního důkazního břemene, jež není 

procesním břemenem v pravém slova smyslu.  

 

Uzákonění formálního důkazního břemene státního zástupce a souvisejících institutů a 

procesních postupů je možné v takové podobě, která nenaruší stávající ideové nastavení 

trestního řádu. Garancí zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností by byla 

především poučovací povinnost soudu, důsledný přezkum způsobilosti obžalovaného náležitě 

se hájit nebo efektivity pomoci poskytované mu obhájcem, v zákonem stanovených případech 

provádění důkazů soudem a konečná pojistka v podobě potencionální důkazní iniciativy 



soudu ve prospěch obžalovaného, resp. zúčastněné osoby. Základním předpokladem 

optimálního fungování formálního důkazního břemene je kontradiktorní a sporný charakter 

řízení před soudem garantující rovné možnosti stran při objasňování rozhodných skutečností. 

Z tohoto pohledu by měla být odstraněna nerovnost zbraní obžaloby a obhajoby spočívající v 

chybějícím ekvivalentu přednesu obžaloby, v jednostranné možnosti obžalovaného vyjádřit se 

ke každému provedenému důkazu a v obligatorním provedení výslechu obžalovaného, resp. 

pokusu o jeho výslech na počátku dokazování. Se sporným charakterem řízení před soudem je 

spojeno upření pozornosti při dokazování na sporné otázky a větší důraz na procesní aktivitu 

obhajoby. Odpovědnost státního zástupce za náležité objasnění skutečností rozhodných 

z hlediska podané obžaloby by se neměla projevit pouze po skončení dokazování, ale rovněž 

v rámci přezkumu obžaloby, v možnostech dispozice s obžalobou a v uplatnění institutu 

koncentrace řízení k okamžiku vyhlášení prvostupňového rozhodnutí ve věci samé. 

Uzákonění formálního důkazního břemene státního zástupce by se promítlo rovněž do 

odvolacích důvodů, předpokladů obnovy řízení a povinné účasti státního zástupce ve 

veřejném zasedání o jeho návrhu na povolení obnovy řízení v neprospěch obviněného. 

 


